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Z P R Á V Y Z R A D NIC E
INVESTIČNÍ AKCE
OPRAVA POVRCHU POLNÍ CESTY
K BOŽÍ MUCE

V průběhu měsíce května proběhne rekonstrukce živičného povrchu vozovky
polní cesty vedoucí od křižovatky pod
vodní nádrží I (Kačeňák) k Boží muce na
hranici katastru Ústup. Tuto akci bude
provádět firma STRABAG, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

ZÁMĚR PRODEJE BYTŮ

Město Olešnice zastoupené radou města vyhlašuje záměr prodeje dvou bytů 2+kk (ve
výstavbě) v bytovém domě Skalky č.p. 598 za předpokládanou cenu 3 mil. Kč za byt.

Byt se skládá z těchto místností:
NÁZEV MÍSTNOSTI
Předsíň bytu
Pokoj
Kuchyňský kout
Pokoj
Koupelna + WC
Šatna

PLOCHA m2
6,20
31,65
4,90
9,10
6,30
3,10
61,25

Zájemci o koupi z Olešnice se mohou přihlásit přednostně do výběrového řízení písemně na adresu městského úřadu: náměstí
Míru 20, 679 74 Olešnice do 30.6.2022.
Poté, v případě nezájmu místních, budou
byty nabídnuty dále prostřednictvím realitní kanceláře.
Podmínkou koupě bude po dobu dalších 5 let nemožnost prodat byt jiné osobě
a přihlášení se k trvalému pobytu v Olešnici.

PŮDNÍ VESTAVBA DVOU BYTŮ
2+KK V BYTOVÉM DOMĚ SKALKY
Na základě schváleného rozpočtu města
a otevřeného výběrového řízení na dodavatele, do kterého se přihlásila jediná
firma Ekoterm s.r.o. (která splnila kvalifikační předpoklady a podala cenovou
nabídku), byla uzavřena smlouva o dílo.
Proto už v květnu budou práce na výstavbě obou bytů zahájeny.
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OPRAVY KOMUNIKACÍ

Jako každoročně se na prahu jara provádí
údržba povrchu místních komunikací po
zimních měsících. Realizována je plošně
metodou stříkané emulze se štěrkem
a následným uválením povrchu. Po uježdění opravených ploch budou komunikace znovu vyčištěny zametacím vozem.
Opravy povrchu vozovek po provedených výkopech při opravách vodovodu
a kanalizace asfaltobetonem budou zhotoveny po uvolnění kapacit dodavatelské
firmy v nejbližších týdnech.

POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Veřejná finanční sbírka vyhlášená radou města Olešnice našla odezvu v dárcích,
a to jak těch, kteří poslali peníze na sbírkový účet, tak i do kasičky v obchodě mlékárny. Protože mezi uprchlíky jsou převážně děti, rozhodla rada města použít finanční
prostředky, pokud si dárce nepřál jinak, k úhradě školních obědů a stravování v MŠ.
Děti byly zapsány k plnění školní docházky
a do MŠ a přijaty. Po krátkém seznámení se s prostředím školy je jim věnována
každodenní rozšířená výuka českého jazyka. Podílí se na ní vychovatelky školní družiny – paní Ondriková a Krejčí, koordinátorkou je pak paní učitelka Kánská. Adaptaci
a při výuce pomáhají dvě ukrajinské školní
asistentky. Další hodiny výuky probíhají společně s ostatními žáky a učiteli ve třídách.
Také část dospělých vedle zaměstnání navštěvuje po zaměstnání akreditovaný kurs
češtiny v Boskovicích.
Protože se pravidelně se všemi „olešnickými Ukrajinci“ setkávám při řešení každodenních starostí, mohu tímto tlumočit jejich velké poděkování. Poděkování všem,
kteří jim jakkoliv pomohli a umožnili jim najít v Olešnici útočiště před válkou. To, že
se v Olešnici cítí dobře a mezi přátelskými a dobrosrdečnými lidmi, je vaše zásluha.
PaedDr. Zdeněk Peša

OPRAVA STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY KOUPALIŠTĚ

Na základě schváleného rozpočtu města
bylo osloveno několik firem k podání nabídky na opravu střechy provozní budovy koupaliště. Sešly se dvě cenově velmi
podobné nabídky. Cenově nižší nabídku
podala firma MK Izolstav s.r.o. z Crhova.
Výměna krytiny bude probíhat v měsících
květnu a červnu. V době letní sezóny koupaliště budou již práce ukončeny.

KNIHOVNA
VELIKONOCE S MOTÝLKY

„Poslouchejte děti, pohádka k vám letí.
O čem bude, kdo to ví? Obrázek vám napoví. Potkáte v ní zajíčka, který nosí vajíčka.“ Těmito slovy začínala 12. 4. beseda s
předškoláky. Už jsou to velké děti, byly u
zápisu a stejně jako Eda Ouško brzy půjdou do školy. Děti poslouchaly, co všechno zajíček Eda na cestě za vajíčky zažil.
Potom hledaly v bludišti cestu od zajíčka
k vajíčku a nakonec měl každý jedno velikonočně vybarvit.
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ŠKOLSTVÍ
SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ PROJEKT

Výzdoba prostor základní školy je samozřejmostí pro třídní kolektivy i jednotlivé učitele. Každý chce mít třídu pěknou,
útulnou a dětem dělá radost, když vidí
své výtvory na nástěnkách tříd i školní
chodby.
Protože jsme ale dětem chtěli ukázat, že
jejich výtvory mohou mít také přesah jiný
než umělecký, přišli jsme s nápadem společného výtvarného projektu andělských
křídel. Každý žák naší školy dostal předlohu pírka, kterou stačilo vybarvit podle
vlastní fantazie a vystřihnout. Tvořivosti
se meze nekladly, jediné zakázané byly
konkrétní tvary nebo nápisy.
Když měli žáci hotovo, začala práce pro
nás, a to nalepení pírek na pevnou kartonovou desku o rozměru 1,5 x 1,5m. Peříčka jsme pečlivě vybírali a kombinovali,

KVĚTEN 2022
NÁVŠTĚVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

aby byl výsledný efekt povedený. Doufáme, že se nám tím podařilo ukázat dětem,
že nemusí být perfektní malíři či kreslíři.
Když se jejich úsilí spojí, výsledný efekt za
to stojí. Po vyvěšení dokončeného díla na
schodišti mezi prvním a druhým patrem
bylo krásné pozorovat žáky, jak k těmto
andělským křídlům přicházejí a hledají to
své pírko, kterým přispěli svou troškou
do vínku. Snad v tomto díle časem spatří, co v něm vidíme my, a to důležitost,
jedinečnost a originalitu každého z nich,
které by ale vyšly vniveč, kdyby se nespojily v jeden cíl.
Iva Slavíčková a Milena Kselíková

Žáci 1. třídy základní školy s paní učitelkou Horáčkovou navštívili předškoláky v mateřské škole. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. 4. 2022 na téma
,,Školáci čtou předškolákům“. Pro děti
v MŠ si připravili pásmo básniček a zahráli pohádku ,,O veliké řepě“, do které
zapojili i předškoláky. Velmi se zdařila
reakce dětí na zvířátka v pohádce. Školáci přečetli ze Slabikářů a předškoláci
ukázali znalost některých písmen. Setkání bylo velmi příjemné, děti si vzájemně vyměnily dárečky a školáci byli
potěšeni, že se mohli do mateřské školy podívat.
Ludmila Musilová

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
V pondělí dne 11. 4. 2022 se v ZŠ a MŠ Olešnice uskutečnil zápis do 1. ročníku. Byl
pojat pohádkově, děti i rodiče u vchodu do školy vítal Mach s Šebestovou ze známé
knihy Miloše Macourka a Adolfa Borna.
Děti procházely připravenými stanovišti a úspěšně plnily zadané úkoly.
Zapsáno bylo 24 žáků z Olešnice a okolních vesnic, což společně s loňskými odklady
bude stačit na 2 první třídy.
Paní učitelky byly velmi spokojené s připraveností dětí k zápisu a na budoucí prvňáčky
se velmi těší.
Leona Horáčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠNICE ÚSPĚŠNÁ
Není lepšího srovnání úrovně různých škol stejného typu, než výsledky přijímacích zkoušek absolventů a účast na soutěžích, kterých se zúčastní žáci více škol. Mnohaletou
tradici mají olympiády žáků v okresních, krajských a celostátních kolech. Účast žáků
a jejich výsledky v těchto soutěžích bývají součástí hodnocení a bonusem při přijímacím
řízení na střední školy.

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

KULTURA
GULÁŠOVÉ ODPOLEDNE

V sobotu dne 28. 5. se od 15 hodin na zahradě kulturního domu uskuteční Velké
gulášové odpoledne. Vedle ochutnávek
soutěžních gulášů bude zajištěn guláš
od spolupořadatele – řeznictví F. Šutery v dostatečném množství. Dobré jídlo

Po dvou velmi náročných covidových letech, kdy byla celá řada tradičních školních
aktivit omezena nebo přerušena (pokud nebyla škola zcela uzavřena…), se práce
vyučujících a jejich žáků vrací do standardnějších kolejí. U části žáků je třeba zvýšeného úsilí k zaplnění případných mezer ve znalostech a vědomostech z tohoto
nelehkého období. To zajišťují jednotliví vyučující ve svých doučovacích kroužcích
a hodinách.
O to větší máme radost z výsledků našich žáků, kteří školu i město reprezentují
v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Nejenže se Covid na umístění našich žáků
negativně nepodepsal, dá se dokonce říci, že výsledky máme lepší než před Covidem.
Některé olympiády sice ještě probíhají nebo teprve proběhnou, už nyní se ale můžeme pochlubit následujícími úspěchy:
OKRESNÍ KOLO GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
1. místo A. Sýkorová, 2. místo K. Urbanová, 3. místo F. Palinková.
V následném krajském kole 1. místo A. Sýkorová (a postup do celostátního
kola!), 3. místo K. Urbanová.
OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY
1. místo V. Novotný, 2. místo F. Palinková, 3. místo A. Sýkorová. V následném
krajském kole V. Novotný 1. místo.
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMČINĚ
2. místo A. Sýkorová, poté v krajském kole 3. místo.

i pití doprovodí melodie reprodukované hudby k poslechu i tanci. Soutěžící
družstva zahájí přípravu gulášů od 11
hodin. Do soutěže se mohou přihlásit
čtyřčlenná družstva, ať už se jedná o firmy, spolky či přátelská uskupení z řad veřejnosti. Přihlášky podávejte elektronicky
na knihovna@olesnice.cz s uvedením telefonního čísla na přihlašovatele do 20.
května 2022.

OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
2. místo A. Sýkorová, v krajském kole pak 8. místo.
OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
1. místo K. Horáčková, 3. místo T. Kovářová.

OHLÉDNUTÍ
ZA DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČEŠTINĚ
1. místo K. Horáčková.

Občané Města Olešnice děkují všem, co
se zúčastnili divadelního představení Ať
žijí Husité hraného Bysterským divadelním ochotnickým souborem a koncertu
cimbálové muziky Aleše Smutného dne
23.4.2022. Kulturní program byl financován organizátory. Výtěžek z dobrovolného vstupného, z prodeje vína z vinného
sklepu „Pavel Zábojník“ (Vrbovec) a z
drobných pochutin byl celkem 28 771,- Kč.
Všem, co přispěli, ze srdce děkujeme.
Tuto částku jsme doplnili na 30 000,- Kč
a následně jsme z ní 15 000,- Kč zaslali
na účet Ukrajinské ambasády a druhých
15 000,- Kč humanitární organizaci Člověk
v tísni na konto SOS Ukrajina.

OKRESNÍ SOUTĚŽ PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
1. místo V. Novotný.
OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY PRO 9. TŘÍDY
1. místo V. Novotný.
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
ve svých kategoriích 2. místo F. Palinková, 2. místo V. Novotný,
3. místo A. Coufal.
OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
ve svých kategoriích 2. místo A. Sýkorová, 3. místo V. Novotný,
3. místo Š. Krejčí, 3. místo A. Sýkora, všichni čtyři postup do krajského kola.
OKRESNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY
ve svých kategoriích 3. místo M. Chybík, 3. místo V. Novotný,
4. místo F. Palinková.
(Pokud by měl čtenář dojem, že se některá jména ve výčtu úspěchů často opakují,
tak se mu to nezdá…)
Všem úspěšným žákům jménem celé školy blahopřeji a vyučujícím, kteří s nimi pracovali, děkuji za pečlivou a důkladnou přípravu.
Vladimír Hél
Z P R AVO DA J M Ě STA O L E Š N I C E | 4

KVĚTEN 2022

SPORT
SPORTOVNÍ POZVÁNKY

8. května se uskuteční 7. ročník závodů
TFA. Závod startuje prezencí od 9 hodin
u hasičárny, start prvního závodníka je
plánován v 10 hodin, ženy pak cca od
půl jedné. Přihlášení je možné provést
přes web: http://pozarnisport.hasicovo.
cz/…111.

RŮZNÉ
AKTIVITY VÚ A SŠ

Náš první sběr pohozených odpadků proběhl ještě na konci března v příkopech směrem na Křtěnov, ten druhý "aprílový" již v Olešnici, v příkopech u cestiček kolem potoku Hodonínka. V jarních měsících chceme v čištění ještě pokračovat.
Bc. Jan Kaštovský, metodik a koordinátor prevence

21. ročník přespolního běhu Memoriál.
P. Leopolda Benáčka, který se tradičně koná v lesoparku Skalky, startuje 21.
května v 10 hodin závodem nejmladších
dětí. Registrovat se do závodu je možno
přímo na místě od 8 hodin.
Přijďte podpořit olešnické závodníky
před hasičskou zbrojnici.
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UKLIĎME ČESKO A DEN ZEMĚ

Dva projekty, dvě stejná témata a jeden
cíl - mít okolí Olešnice bez povalujících se
odpadků. Ukliďme Česko probíhá celorepublikově 2. dubna - u nás o týden později. Historie Dne Země se píše od roku
1970, kdy byl v Americe uspořádán poprvé a zastřešila jej organizace OSN. 22.
dubna se miliony převážně mladých lidí
snaží všemi možnými způsoby vysvětlovat, co je důležité dělat pro zdravé životní
prostředí, jak probíhá recyklace odpadu,
jak omezit spotřebu nepotřebných věcí,
jak je důležité čistit odpadní vodu... U
nás se pravidelně zapojuje celá základní
škola, kdy před čarodějnicemi děti sbírají
odpadky v různých částech města. A že
jich bylo!
Všem skupinám dobrovolníků i jednotlivcům kteří udržují pořádek ve svém okolí,
patří jeden velký dík.

to, a dal krásný gól), uběhl více než rok.
Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub
Prachař), pořád stejný dement, ale začalo
se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem
postoupil do druhé ligy, kde vede tabulku
střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou
přítelkyni Lucii (Šárka Vaculíková), sestru
Jardy...
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Pátek 20. května ve 20.00
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi
(Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí
v hlavě, jejich postavy vylézají na denní
světlo a dožadují se, aby autor pokračoval

ODPADY

MATRIKA
NAROZENÍ
Klára Soukalová
Justýna Maršálková
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
JUBILEA
Jindřiška Kintrová
Libuše Kovářová
Miluše Loubalová
Stanislav Pokorný
Marie Freislebenová
Jiřina Kovaříková
František Mistr
Emilie Gajdošová
Irena Horáčková
Marie Pešová
Alena Doskočilová
Jiří Danzinger
Olga Sedláková
Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!

Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý lichý týden v úterý, to je
10. a 24. května. Sběr pytlovaného plastu
od vašich domů se bude konat 13. května.

SŇATKY
Marie Adamcová a Róbert Semančík

KINO OLEŠNICE

Novomanželům na společné cestě
přejeme hodně štěstí a tolerance!

Spolek přátel piva a město Olešnice si vás
dovolují opět pozvat do kina na pravidelně nepravidelné promítání.

Zlatá svatba
- 50 let společného života
Jaroslav a Jarmila Dufkovi
František a Jiřina Šuterovi

VYŠEHRAD: FYLM
Pátek 13. května ve 20.00

v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj
chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil prosí, aby udělal zázrak,
automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho vstupuje z reálného světa
Šejnohova manželka, která si myslí, že už
by měl psaní nechat a konečně se věno-

Smaragdová svatba
- 55 let společného života
Josef a Irena Horáčkovi
Ladislav a Jarmila Komárkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
ÚMRTÍ
Leo Girgle
známý jako Jiří Komoň – 73 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.
vat jí. Komedie s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského
života s nadsázkou a humorem. Scénář
filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Sobota 21. května v 17.00

Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub
Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo to tehdy, když „prodal" zápas, ale zapomněl na

Příběh napraveného loupežníka Karaby,
jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav
- po letech… Z Jakuba je král, z Aničky
královna a rodina se rozrostla o zvídavou
princeznu Johanku.
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