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Vážení spoluobčané,
jako každoročně na prahu nového roku si
vás dovoluji oslovit prostřednictvím Olešnického zpravodaje a popřát vám v novém roce všechno nejlepší. Nejen jménem
svým, ale i jménem zastupitelstva města.
Bývá dobrým zvykem zhodnotit předcházející rok. Ten byl výjimečný celorepublikově svoji osudovou osmičkou na konci
letopočtu. Připomínali jsme si řadu historických událostí, kde zejména rok 1918
a 100. výročí vzniku samostatné republiky
byly událostí, která rezonovala ve sdělovacích prostředcích, ve společnosti a konečně
i v oslavách ve městech a obcích.
Také naše město se připojilo k oslavám
a v průběhu roku se událo několik akcí s výročím spojených. Připomeňme, že v souvislosti s výročím osvobození republiky po
druhé světové válce byl na Závrší vztyčen
stožár s českou vlajkou. Jako připomenutí té, která zavlála nad krajem Olešnicka
v květnu 1945 na Hradisku u Louky a zvěstovala blížící se konec německé okupace.
Panelová výstava v mlékárenském obchodě pak připomínala od května do října 100
let života v Olešnici. Zastupitelstvo města, škola a spolky se důstojně zapojily do
měsíce oslav vzniku republiky zahájeného 28. září. V případě Olešnice se jednalo
o setkání rodáků a absolventů školy s řadou doprovodných akcí. Zcela ojedinělým
počinem mezi městy i výrazně většími bylo
vytvoření třídílného dokumentárního fil-

mu „Olešnické století“. Ten bude na dlouhá
léta připomínkou dřívějšího života řady generací olešnických sousedů. Jak se ukázalo
při školním filmovém představení, bude
i názornou výukovou pomůckou pro žáky
naší školy.
Rok 2018 byl také rokem voleb. V těch prvních, prezidentských, zvítězil v Olešnici těsnou většinou jednoho procenta Ing. Miloš
Zeman, v těch druhých, do zastupitelstva
města pak rozdílem jediného mandátu byla
úspěšná dosavadní koalice SNK a KDU-ČSL.
Ta, poté co její nabídka široké koalice
v radě města byla ostatními odmítnuta, pokračuje i v následujícím období. Zde bych
chtěl poděkovat za účast všem, kdo se voleb
zúčastnili. Osobně pak těm, kterým jsem
i po více než dvou desetiletích ve funkci
starosty ještě stál za preferenční hlas a kolegyni a kolegům zastupitelům z koaličních
volebních stran za znovuzvolení.
Volby polarizují společnost nejen ve světě,
v naší zemi, ale také v obcích. Po volbách
ale nastává doba, aby zvolení předvedli
svým voličům, zda byli zvoleni k prospěchu jejich obce, či země a co udělali proto,
aby byl naplněn jejich volební program.
V dalších volbách se pak budou voliči znovu rozhodovat.
V letošním roce si budeme připomínat 30
let od porážky totalitního státního systému
a vedoucí úlohy jediné strany. Aby se tyto

„pořádky“ neopakovaly, je třeba právě svobodných voleb a účasti voličů v nich. Tedy
ještě jednou děkuji všem, kdo k volbám
přišli.
Poděkování patří také těm občanům, kteří
se v loňském roce zapojili do komunitního
života Olešnice, do života spolků. Spolkům
pak za podporu kulturních a společenských akcí. Předání plaket a pamětních
mincí jejich představitelům v rámci oslav
v loňském roce, bylo dobře míněným pokusem samosprávy ocenit je za to, co ve svém
volném čase pro spoluobčany dělají. Věřím,
že budou stejně aktivní i v roce letošním.
Město Olešnice se může chlubit naplňováním investičních cílů samosprávy a využitím dotací jak národních, tak především
dotací EU. Nejinak tomu bylo v loňském
roce. Největší dotací, jejíž výstup mohla
veřejnost při setkání rodáků a absolventů
školy posoudit, byla dotace na modernizaci odborných učeben v základní škole.
Desetimilionová dotace byla městu vyplacena před vánočními svátky. V Olešnici
přibyla další rekonstruovaná polní cesta,
obnoven byl obecní sad, vysázeno stromořadí k Veselce, odbahněn byl Obecní
rybník, kulturní dům má novou kotelnu
a vytápění. Největší zahájenou akcí - také
s podílem dotace - je největší dopravní
stavba posledních desetiletí, totiž „Průtah
II/362 Olešnice“. Stavba dvou investorů
– Jihomoravského kraje a města. I. etapa
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stavebně probíhala na silnici a chodnících
v ulici generála Čápka až do Vánoc. Také na
této stavbě platí, že vlastní stavební práce
jsou v čase jen malým zlomkem proti času
a úsilí, které si vyžádala příprava a zajištění
finančních zdrojů v předchozích létech.

přísloví. Obcí, kde nic nepokazili, protože
mnoho nedělali, je asi dost. To hodnotíme
pohledem návštěvníků. Zkusme se tedy
podívat na Olešnici také očima návštěvníka a udělejme něco proto, abychom mohli
společně říci: „To se podařilo!“

Nyní se dostávám již k plánům na letošní
rok. Výstavba silnice, chodníků, vodovodních přípojek, přechodů, parkovišť a veřejného osvětlení na průtahu bude pokračovat
druhou etapou poté, co to klimatické podmínky dovolí. Tedy od jara do pozdního
podzimu letošního roku. Výstavba bude
probíhat přes náměstí po ulici Rovečínská
až na konec Olešnice, který je označen
dopravní značkou „konec obce“, chcete - li
ke „Škrobárně“. Tento úsek bude výrazně
technicky náročnější a dopravně více omezující než I. etapa. Proto se již první pracovní týden v tomto roce sejdou investoři
s dodavatelem k projednání postupu.

Tak ať se nám všem a městu Olešnici v roce
2019 daří!

Nové chodníky budou budovány s podporou další dotace v ulicích Hliníky a Veselské – tedy chodníky k ZŠ a MŠ. Město
nemuselo přistoupit ani v tak suchý rok, jakým byl rok 2018, k omezujícím opatřením
v odběru pitné vody z vodovodu. Přesto je
třeba myslet na budoucnost, a proto je letos
naplánováno vyvrtat nové vrty a zjistit, zda
budou potenciálně dalším zdrojem pitné
vody pro Olešnici.
Pokrok v automobilové dopravě se zřejmě
bude ubírat směrem k elektromobilům.
Město využilo dotaci a místo běžné multikáry zakoupí a do užívání pro úklid města
uvede multikáru s elektrickým pohonem.
Vedle elektrovozů ve firmě K-Net to bude
jedna z „prvních vlaštovek“ nového věku
automobilismu v Olešnici.
V letošním roce bychom měli také pokročit
s výstavbou dvou sociálních bytů v bytovce v ulici Skalky a v případě získání dotace
obecní byty v podkroví vystavět. Výrazněji
bychom měli pokročit také v přípravě zastavovací studie v lokalitě „Piskačův sad“.
Čeká nás tedy další, pro město investičně
významný rok, ovlivněný snahou samosprávy plnit cíle programového prohlášení rady města. Chci věřit, že tato snaha
bude podpořena všemi těmi, kterým jde
o věc a nejen o kritiku. „Kdo nic nedělá, nic
nepokazí“, říká jedno z trefných českých

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
Programové prohlášení rady města 2018
– 2022
Rada města na své 4. schůzi přijala usnesením programové prohlášení rady města,
které se zavazuje naplňovat v průběhu volebního období 2018-2022. Tento materiál je
představen veřejnosti prostřednictvím Olešnického zpravodaje:
Spolky a kultura
Spolkový život v Olešnici je hybatelem komunitního života. Proto budeme i nadále
pokračovat v Grantovém systému města s
navýšením jeho rozpočtu. Vedle spolků
mohou s podporou grantů počítat římskokatolická farnost a farní sbor církve Českobratrské. Budeme podporovat kulturně
společenské aktivity seniorů pod záštitou
komise rady, která by zajistila kulturní
a společenské vyžití našich seniorů formou vlastivědných zájezdů, besed a návštěv kulturních akcí. Maminkám zajistíme finančně i nadále možnost fungování
MC Hastrmánek. Nadále budeme podporovat konání tradičních kulturních akcí
a podporovat všechny ty, se kterými nově
přijdou naše spolky. Podporována bude
i nadále činnost olešnického kina, ojedinělého kulturního projektu města velikosti Olešnice.
Sport
Podpoříme sportovní aktivity: vedle údržby a provozu dříve i nedávno rekonstruovaných stávajících sportovišť se zaměříme
na rekonstrukci koupaliště, jeho zařízení
a přilehlého sportoviště. Obnovíme prvky
některých dětských hřišť, které to vyžadují.
Školství
Budeme i nadále podporovat předškolní i školní zařízení zřizované městem,
tedy základní a mateřskou školu. Podpoříme další stavební zhodnocení a zvýšení vybavenosti obou budov. Budeme
podporovat mimoškolní aktivity dětí
podporou zájmových útvarů finančním příspěvkem do rozpočtu příspěvkové organizace a podpoříme také spolupráci školy a spolků (např. využijeme
dotací tzv. šablon a dalších zdrojů).
Příspěvky do rozpočtu příspěvkové organizace budou jako příspěvky na žáka v ZŠ
a dítě v MŠ souladu se stanoveným podílem na rozpočtovém určení daní města.
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Vnímáme, že kvalitní regionální školství
je prioritou kvality života v Olešnici.
Životní prostředí
Budeme prosazovat v oblasti životního
prostředí udržení kvality vod a údržbu veřejné zeleně. Zasadíme se o využití dotací
při plánování údržby stávající zeleně a nových výsadeb vč. jejich postupné realizace.
Budeme pokračovat v odbahnění rybníků
v majetku města. Spolupracovat budeme na
údržbě a realizaci protipovodňových opatření. Nadále budeme podporovat a zkvalitňovat systém třídění a recyklace odpadů
a systém nakládání s odpady na území
města.
Veřejná prostranství
Pro zlepšení stavu veřejných prostranství
vedle běžné údržby a úklidu budou na náměty spoluobčanů podporovány z rozpočtu města malé, obecně prospěšné projekty.
Vodovod a kanalizace
Nadále budeme provozovat vodovod
a kanalizaci v rukách městského podnikání s tím, že prioritní nyní budou investice k posílení vodních zdrojů a omezení
ztrát vody v síti. Po geologickém průzkumu v obecním sadu a lokalitě u Ostré
Horky budeme hledat možnosti pořízení
nových vrtů a případně nové zdroje napojíme na síť. V souvislosti s realizaci
stavby Průtah II/362 budou opraveny
nejstarší úseky kanalizace. Zpracován
bude plán rozvoje vodovodu a kanalizace
pro další období.
Podpora bydlení
Podpoříme realizaci výstavby nových sociálních bytů, které jsou vyprojektovány
v půdní vestavbě bytového domu Skalky.
Zasadíme se o zpracování plánu rozvoje
výstavby vč. zastavovací studie nové výstavby domů v „Piskačově sadu“. V návaznosti na tuto zastavovací studii bude
zpracována další projektová dokumentace
k vydání stavebního povolení výstavby inženýrských síti. Budeme hledat finanční
zdroje k zasíťování pozemků.
Místní komunikace
Nadále budeme pokračovat v údržbě místních komunikací každoročními investicemi. Zaměříme se na nové chodníky v ulicích Veselská, Hliníky, Moravská strana
a ulice Křtěnovská. Zasadíme se o výstavbu parkovišť v ulici Na Špitále a u lékařského střediska. Hlavní a největší stavbou
však bude silniční průtah II/362 Olešnicí
se všemi chodníky a dopravními stavbami v majetku města. Zpracován bude plán
rozvoje dopravní infrastruktury.
Péče o budovy v majetku města
Podpoříme údržbu a další modernizaci
budov města. Naším cílem je pokračování
a případně dokončení dílčích rekonstrukcí
v budově kulturního domu, rekonstrukce
sálu, střechy, fasády a přístupových cest.

Bude provedena pasportizace budov a objektů v majetku města a plán jejich údržby.
Sociální věci
Podporovat budeme spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v regionu, především pak terénní pečovatelské služby.
Rodinám s dětmi snížíme zátěž u poplatků
za odpady.

a revizní zprávy vyhotovit. Při tom obvykle
dojde k odhalení příčiny problému a jeho
následnému odstranění (vyčištění komína,
vyčištění nebo seřízení kotle, změna paliva
na to, které je pro daný kotel určené výrobcem apod.).

Bezpečnost
Pokračovat bude podpora výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Olešnice v zájmu zajištění bezpečnosti občanů.
Nadále bude pokračovat kooperace městské policie s Policii ČR.
Bude zpracován plán pro krizové řízení.
Navýšení příjmů města
Budeme aktivně i nadále hledat mimodaňové příjmy města formou dotací ke
zvýšení kvality života občanů. Využijeme
našich předchozích zkušeností při čerpání
dotací EU.
Rada města Olešnice
Jde ze sousedova komína tmavý kouř?
Tento převzatý titulek je popisem problému, který možná trápí také vás. Proto
jsme vedle titulku převzali do Olešnického
zpravodaje i obsah článku z portálu Ekolist.cz.
„Novela zákona o ovzduší, která je účinná
od začátku roku 2017, nabídla pověřeným
obcím nové nástroje, jak postihnout nezodpovědné chování lidí topících v domácích kotelnách. Podle Českého plynárenského svazu je vžitá představa, že největší
podíl na kontaminaci ovzduší mají průmyslové podniky a doprava, podle něho jsou
ale nejvýznamnějším zdrojem škodlivin
domácnosti. Přesněji řečeno jejich lokální
topeniště na pevná paliva. Kvalitu ovzduší
v republice tak ovlivňuje doslova každý kotel a každý komín.
Úředníci obcí s rozšířenou působností
(v případě Olešnicka jsou to úředníci Městského úřadu Boskovice) mohou kontrolovat doklady prokazující kvalitu paliv, stejně
jako technický stav a provoz kotlů na pevná paliva přímo v domácnostech. Současně
jsou oprávněni provádět i kontroly komínů, respektive jejich revizí. Jednak úředníci
sami provádějí namátková měření tmavosti
kouře podle Ringelmannovy metody, jednak je i při prokázaném porušení zákona
čas a prostor nedostatky eliminovat.
Nejprve je majiteli inkriminovaného topeniště zasláno písemné upozornění. Nedojde-li k nápravě, zpravidla si úředníci
vyžádají revizní zprávy od kotle i komína.
Podle zákona o ovzduší by si měl každý
provozovatel kotle na pevná paliva nechat
každé dva roky zkontrolovat jeho technický
stav. Chybějící revizní zprávy mohou být
pokutovány až do výše 20 tisíc korun. Nejsou-li přesto k dispozici, je majitel vyzván,
aby si nechal provést příslušné kontroly

Pokud problém přetrvává i nadále a je
zřejmé, že dochází k opakovanému porušování zákona, mohou úředníci přikročit
k fyzické kontrole topeniště přímo v objektu. Kontrola může být ohlášená i neohlášená. Podléhá jí kotel, jeho příslušenství
i palivo, úředník je rovněž oprávněn odebrat vzorky popela k rozboru v laboratoři.
Krajním řešením je pak pokuta, jejíž maximální výše činí až 50 tisíc korun“.
Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/
zpravy/jde-ze-sousedova-komina-tmavy-kour-sami-si-muzete-zkontrolovat-miru-znecisteni
Matrika
Narození listopad 2018
Vojtěch Horáček
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea prosinec 2018
Jaroslava Kreplová
Miloslav Kovář
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!

Úmrtí prosinec 2018
Josef Weis
Jaroslava Prudká
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

KNIHOVNA
Prosinec v knihovně
Naposledy v tomto roce jsme si s dětmi ze
třídy Motýlků povídali o vánočních tradicích a zvycích, kdo doma zpívá koledy
a kdo si je pouští, že někdo peče cukroví
s maminkou a jiný s babičkou, jak děti pomáhají doma uklízet… no debaty nebraly
konce. Potom jsme se již věnovali tomu,
jak kdo prožívá Štědrý den a za svitu plujících skořápkových lodiček děti poslouchaly pohádku z knížky Ježíšek vypráví
o vánočních tradicích. Na závěr děti malovaly dárek, který by si nejvíce přály najít
pod stromečkem. Myslíte, že se jim touhy
vyplnily?

SKIP ČR vyhlásil jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
dětí „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“, kdy by měl každý prvňáček po
splnění nezbytných úkolů, dostat na konci školního roku knížku Kde se nosí krky.
Po dohodě s oběma učitelkami jsem do
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tohoto projektu prvňáčky přihlásila. Na
první návštěvě knihovny se děti seznámily s prostorami knihovny, vysvětlili jsme
si, jak se z každého může stát registrovaný čtenář, jak se knížky půjčují domů
a dále již pokračovalo povídání o adventu, o přípravách na Vánoce a těšení se na
Ježíška. Také prvňáčkům jsem četla pohádku Skořápky mají pravdu o štědrovečerních tradicích.
knihovnice

ŠKOLSTVÍ
Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ Olešnice
Mikulášská nadílka proběhla jako každý
rok 5. prosince. Zpestřila dětem dopolední
vyučování.

I v mateřské škole byl příchod Mikuláše,
andělů i čertů velmi očekávaný.

Za přednes básničky nebo zpěv koledy dostaly děti balíček sladkostí.
Vych. Danielová L.
Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat vystupujícím
dětem v MŠ a žákům ZŠ, stejně tak jako
jejich vyučujícím, kteří připravili program
vánočních besídek. Poděkování je zcela jistě širší a stejně jako já by rádi poděkovali
i mnozí rodiče a prarodiče, kteří z besídek
odcházeli díky vystoupení dětí a žáků vánočně naladěni. Tak tedy i za ně.
PaedDr. Zdeněk Peša,
starosta

KULTURA
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka, tak jako každý rok,
začala otevřením brány pekelné a vypuštěním čertů. Čerti hledali mezi přítomnými zlobivé děti. Naštěstí všechny přítomné
děti byly natolik hodné, že čerti nakonec
odešli s prázdnou.
Čerty vystřídala se svým vystoupením
skupina, účinkující mimo jiné i v Šiklově
mlýně. K vidění byl éterický tanec víl, kterému kontrastoval ohnivý tanec čertů.
Po krátkém čekání na příjezd Mikuláše a
andělů, následovala již samotná Mikulášská nadílka. Každému dítěti byly zváženy
hříchy na pekelných vahách, pokud se rozsvítilo světýlko, mohlo předstoupit před
Mikuláše s básničkou nebo písničkou.
Čekání na Mikuláše si mohli přítomní
hosté zpříjemnit malým občerstvením ve
formě teplého čaje.
Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za spolupráci, panu Martinu Juřinovi
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za teplé občerstvení a poskytnutí zázemí
pro uskutečnění akce. Dále všem, kdo
nám pomáhali s přípravou akce. A v neposlední řadě také štědrým sponzorům,
bez jejichž finanční podpory bychom se
neobešli. Jmenovitě děkujeme p. Františku Šuterovi, p. Lubomíru Rekovi, p. Pavlu
Neumannovi a městu Olešnice.
Za členy Rodičovského spolku Olešnice
Ing. Ludmila Riedlová
Plesová sezóna
12.1. Myslivecké sdružení
19.1. SDH Olešnice
26.1. ŘK farnost a Orel Olešnice
9.2. Dětské karnevalové odpoledne pořádané rodičovským spolkem
Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat
na další ples, který se uskuteční v sobotu
16. února 2019 a letos se ponese v pirátském duchu. Předprodej bude zahájen
v pátek 18. ledna ve 20.00 v olešnickém

kině, od pondělí 21.ledna pak budou lístky k dostání v Obuvi u paní Musilové. Více
informací na www.spolekpratelpiva.cz.

v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi
zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny
neuvědomuje superschopnosti malého
Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch,
který se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá,
i když jsou všichni doslova úžasní.
Na návštěvníky kina opět čeká tradiční
občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné
na jedno představení je 40 Kč. Program
kina, ukázky z filmů a další informace naleznete na www.spolekpratelpiva.cz nebo
na facebookových stránkách www.facebook.com/spolekpratelpiva.

SPORT
Silvestrovský běh

KINO OLEŠNICE

Stolní tenis
Dne 22.12. se uskutečnil na olešnické Orlovně tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů mládeže
a 32 dospělých.
Ti nejlepší se umístili takto:
Ml. žáci:
1. Chybík Matyáš
2. Chybík Tobyáš
3. Dostál Ondřej
4. Čípek Martin
Všichni Olešnice
Dorost:
1. Holčák Martin - oddíl Olešnice
2. Steiner Adam - Bystré
3. Maresch Alex - oddíl Olešnice
4. Kříž Petr - Olešnice
Muži do 50 let:
1. Zástěra Jaroslav - Zbožnov u Skutče
2. Steiner Adam - Bystré
3. Putnar Petr - Bystré
4. Ondra Marcel - Olešnice

Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
dovolují i v novém roce pozvat do kina na
pravidelně nepravidelné promítání. V měsíci lednu budeme hrát pouze dvakrát a to
v pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna.
Pátek 25. ledna ve 20.00
Po čem muži touží
Charismatický cynik Karel Král (Jiří
Langmajer), trochu šovinista a sarkastický
sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne
jeho nezávazný způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu,
bývalá manželka a dcera ho opět naštvou,
neznámá žena mu nabourá auto a na jeho
místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel
vyřeší problémy po chlapsku – společně
s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci
si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší
a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno
Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany
(Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se
jako Karla musí vyrovnat nejen s novým
vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat
v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy
opravdu snazší?

pravily pro běžce zázemí a občerstvení.
Díky sponzorům pak byli za účast oceněni
všichni běžci. Pořadatelé děkují všem běžcům i sponzorům za přízeň a věří v setkání za rok, na příštím již 39. ročníku běhu.

38. ročník Silvestrovského běhu Velké
Tresné – Olešnice – Velké Tresné absolvovaly tři desítky běžců. Běh se uskutečnil
za příznivého počasí, když běžce doprovázelo slunce, které svítilo mezi svátky snad
právě jen na Silvestra. Obec Velké Tresné
a SDH Velké Tresné, pořadatelé běhu, při-

Muži nad 50 let:
1. Kejla Tomáš - Brno
2. Bareš Jiří - Olešnice
3. Češka Ladislav - Sádek u Poličky
4. Král Jan - Jedlová
Ženy :
1. Křížová Vlasta
Díky patří všem hráčům, kteří sebrali odvahu, překonali souboj s vánočním cukrovím a pohovkou a přišli změřit své síly

Sobota 26. ledna v 16.00
Úžasňákovi 2
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená
rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je
hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal
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s ostatními hráči. Neboť důležité je zúčastnit se, nejen vyhrát.
Velké poděkování patří také sponzorům,
firmám a lidem, bez jejchž pomoci by
akce nešla vůbec uskutečnit:
Orel Olešnice, Město Olešnice, Petra Králová - Hakr Brno, František Šutera, František Hloušek, Jiří Bareš - Bambas, Marcel
Ondra, Milan Sedláček - Agroservis, Pavel
Krejčí - KPK, Miroslav Konopáč - Izolstav,
Jindřich Musil, Martin Baka, David Grim,
Jiří Petr, Petr Jílek, František Fiala, Zbyněk
Sobotka.
Tenis
Tenisové družstvo Olešnice obsadilo
v Okresní soutěži 2018 po vyrovnaných bojích, především s předními družstvy tabulky, vynikající 2 . místo.
Olešnice se soutěže zúčastnila ve složení:
Petra Králová, Šárka Macháčková, Zuzana
Macháčková, Radek Dědek, Antonín Hájek, Jan Kubíček, Michal Kubíček, Martin
Král, Bronislav Kalas, Vilém Skoumal, David Tomášek a Jiří Kadlec
poř. aktualiz. dne 23.9.2018
MOS 3+1 2018
1.
Letovice "B"
2.
Olešnice
3.
Kunštát "B"
4.
Č. Hora
5.
Rájec
6.
Chudčice
7.
Jestřebí
8.
Rudice "B"
9.
V. Opatovice "B"

p.u. skóre body
8;7;1
8;6;2
8;5;3
8;5;3
8;3;5
8;4;4
8;2;6
8;3;5
8;1;7

37:11 15
24:24 14
31:17 13
26:22 13
21:27 11
17:31 11 (-1)
25:23 10
22:36 10 (-)
13:35 7 (-2)

RŮZNÉ
Tříkrálová sbírka
Malí koledníci s dospělým doprovodem
navštívili vaše domovy v neděli 6. ledna.
Sbírka je každoročně pořádaná pod záštitou Charity ČR a pro rok 2019 nesla motto: „Každá koruna pomáhá“. V Olešnici
bylo do jedenácti pokladniček štědrými
dárci vloženo 51 162 korun. Tříkrálovou
sbírku můžete také podpořit odesláním
finančního daru na účet 66008822/0800
u České spořitelny VS 777.

Přeji vám všem požehnaný nový rok 2019.
P. Mgr. Tomáš Šíma
Moravská liga TFA – Návštěva Dětské nemocnice
V loňském roce jsme vás informovali
o tom, jak funguje a kde všude pomáhá
Moravská liga TFA. Podobně jako letos
bylo do ligy zařazeno pět závodů TFA –
začali jsme v květnu v Trpíně, pokračovali
v Olešnici, Sebranicích, Doubravici nad
Svitavou a poslední závod se uskutečnil
na začátku září ve Velaticích. Všech pět
závodů ML TFA v letošní sezóně je sice
odběhnuto, naše práce ale rozhodně neskončila a vrcholu celého snažení v tomto
roce jsme se dočkali ve čtvrtek 8. listopadu. Stejně jako loni jsme navštívili Kliniku dětské onkologie v Dětské nemocnici
v Brně, abychom mohli dětským pacientům kliniky rozdat část z úžasného množství hraček, knížek a společenských her,
které naši příznivci a fanoušci, kamarádi
a spoluobčané z obcí, kde se závody Moravské ligy odehrávají, během celého roku
nashromáždili. Za SDH Olešnice se návštěvy zúčastnil Honza Soukal a Martin
Novotný, pro oba to byl hezký a zároveň
velmi silný zážitek.
Oproti loňskému roku jsme se ale poučili
a vzhledem k množství dárků jsme se je
tentokrát rozhodli rozdělit, aby nebyla klinika jednorázově zavalená a přivezli jsme
první část. Budeme tak moci děti navštívit
znovu a udělat jim radost víckrát. I tak ale
bylo všeho hodně, takže se dostane i na
pacienty z jiných částí nemocnice.
„Část hraček zůstane tady na oddělení,
něco přijde na ambulanci, na rentgen
a na další oddělení“, prozradila nám
vrchní sestra kliniky Martina Petlachová
a dodala: „Před Vánocemi se nám obvykle
schází dárků a hraček víc, proto budeme
rádi, když se zastavíte i později. Hračky

slouží jako odměny za zvládnutí náročných a nepříjemných vyšetření, dárky
k narozeninám nebo k svátku i jen tak, pro
zpříjemnění pobytu v nemocnici a k ukrácení dlouhé chvíle.“
Jsme vděční, že díky pomoci a dárkům
lidí z našeho okolí můžeme přispívat
k tomu, aby dětem při náročné léčbě čas
v nemocnici rychleji utíkal, mohly se na
chvíli zabavit a nemusely tak myslet na
nemoci, které je trápí. Radost a vděk jsme
pociťovali také z reakcí jejich rodičů, kteří
si rádi vyslechli, co a proč děláme a podělili se s námi o jejich příběhy. „My máme
u nás ve vesnici také dobrovolné hasiče
a až se náš syn uzdraví, chtěl by se taky
přidat k hasičům“, svěřila nám maminka
jednoho z pacientů. Doufáme tedy, že pro
něj bude naše návštěva motivací a že se
mu toto přání brzy vyplní.
I přes všechny pozitivní emoce, které naše
návštěva v nemocnici vyvolala, se nemůžeme zbavit pocitu, že by bylo mnohem
lepší, kdyby tohle všechno nebylo potřeba,
kdyby na světě nebyly tak těžce nemocné
děti, které si v tak mladém věku protrpí
mnohdy víc než někteří lidé za celý život. Z osobní zkušenosti jednoho z členů
našeho organizátorského týmu, Martina
Sedláka z Velatic, který díky transplantaci kostní dřeně porazil v roce 2004 akutní
leukemii, víme, že tato aktivita má smysl
a každý zapsaný v registru může dát naději
na život dalším lidem.
Na závěr bychom chtěli všem příznivcům,
závodníkům i spoluobčanům popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce a budeme
se na Vás těšit na našich závodech.
Za tým organizátorů Moravské ligy TFA
Veronika Košinová – SDH Velatice
a Martin Novotný – SDH Olešnice
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 8.
a 22. ledna.

Poděkování
Jménem Římskokatolické farnosti v Olešnici děkuji i touto cestou zástupcům města
za spolupráci v uplynulém roce 2018.
S poděkováním se obracím i na všechny
z vás, kteří jste se v loňském roce jakkoli
zapojili při různých aktivitách, především
pak v rámci lidových misií, které proběhly
na konci listopadu. Těším se na spolupráci
a setkávání i v tomto roce.
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