
ZPRÁVY Z RADNICE
Je po volbách…
V letošních komunálních volbách oproti těm 
minulým kandidovaly místo šesti pouze čtyři 
volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH 
KANDIDÁTŮ (SNK), KDU-ČSL, OBČANÉ 
MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezávislých 
kandidátů (OMO) a Živnostníci Olešnice 
- sdružení nezávislých kandidátů (Živnost-
níci). Na menším počtu volebních subjektů 
profitovalo sdružení OMO, které oproti mi-
nulým volbám výrazně posílilo o tři mandáty 
na šest, SNK získalo také šest mandátů, stej-
ně jako v  minulých volbách, jeden mandát  
zůstal také Živnostníkům. KDU-ČSL získala 
dva mandáty oproti třem v minulých volbách. 
Kompletní výsledky voleb je možno najít na 
webových stránkách: www.volby.cz

Zvoleni do Zastupitelstva města Olešnice 
byli:
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: 
PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. Jan Nechuta, 
Mgr. David Mareček, Karel Kubíček,  
Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová
KDU-ČSL: Ing. Josef Kánský, Ing. Pavel  
Adamec
OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – SNK:  
Ing. Jakub Slavíček, Ing. Vlastimil Člupek 

Proto byla potvrzena koalice volebních stran 
SNK a KDU-ČSL zastoupená ve výkonném 
orgánu města - radě města - a ostatní dvě vo-
lební strany budou jako opozice zastoupeny v 
zastupitelstvu a jeho výborech, garantujících 
kontrolní funkci. 

Tuto koaliční dohodu potvrdilo ustavující  
zasedání zastupitelstva města 29. října 2018. 

Zvoleni byli:
Rada města:
PaedDr. Zdeněk Peša (SNK) - starosta
Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) - místostarosta
Karel Kubíček (SNK) - radní
Ing. Pavel Adamec (KDU-ČSL) - radní
Mgr. David Mareček (SNK) - radní

Finanční výbor:
Mgr. Aleš Prokopec (OMO) - předseda
Ing. Martin Baka (SNK) - člen 
František Žíla (Živnostníci) - člen

Kontrolní výbor:
Ing. Jakub Slavíček (OMO) - předseda
MUDr. Jan Nechuta (SNK) - člen
Ing. Vlastimil Člupek Ph.D. (OMO) - člen

Odpovědnost za chod města je tedy znovu 
dána do rukou koaličních zastupitelů SNK  

Ph.D., Mgr. Aleš Prokopec, Ing. David Tomá-
šek, Ing. arch. Štěpán Hirsch, Bc. Adolf Vraspír
Živnostníci Olešnice – SNK: František Žíla

Zastupitelstvo města nemá ve svých řadách 
v novodobé historii poprvé zastupitele KSČM 
a všichni zastupitelé jsou bez politické přísluš-
nosti. Zastupitelstvo také výrazněji omladilo. 

V  povolebním vyjednávání nabídlo OMO 
lidoveckým zastupitelům povolební spolu-
práci. Tu KDU-ČSL odmítla. Naopak došlo 
k  rychlé dohodě k  pokračování dosavadní 
spolupráce SNK a KDU-ČSL. Toto uskupení 
disponuje nadpoloviční většinou v zastupitel-
stvu města. 

S  vědomím této většiny v  zastupitelstvu na-
bídlo SNK a KDU-ČSL sdružení OMO 
možnost široké, tzv. duhové koalice. SNK  
a KDU-ČSL (8 mandátů) nabízely OMO (6 
mandátů) paritní variantu složení rady města. 
SNK: starosta, 1 radní. OMO: místostarosta, 
1 radní. KDU-ČSL: 1 radní. Nabídku účasti 
v radě města v tomto složení sdružení OMO 
odmítlo a požadovalo většinu tří zastupitelů 
za OMO, případně živnostníky v  pětičlenné 
radě. Tento požadavek nebyl s  ohledem na 
počet získaných mandátů SNK a KDU-ČSL 
akceptován.   
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S páťáky jsme pátrali po tom, proč se nazývá-
me Češi, kdo byl praotec Čech a co je vlast-
ně to strdí, proč máme ve státním znaku lva  
a jaké jsou další státní symboly. Ač děti budily 
dojem, že všechno znají a všude byly nejméně 
dvakrát, v závěrečném kvízu jim dalo zabrat 
kdo je náš národní patron a kterému muži se 
říká Otec vlasti. Tak jim přejme, aby jim ke 
zdravému sebevědomí v budoucnu nechyběly 
potřebné vědomosti. 

KULTURA 
O průběhu oslav ke 150. výročí postavení 
kostela
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Olešnici si v neděli 7. 10. 2018 připomínal 
150 let od dokončení a posvěcení svého kos-
tela. 

Hostem při této slavnosti byl synodní senior 
Mgr. Daniel Ženatý, který vedl sváteční dopo-
lední bohoslužby. Při sázení lípy na farské za-
hradě, kde se každý mohl podílet přihozením 
své lopaty hlíny, popřál Daniel Ženatý nově 
zasazené lípě, aby dobře rostla a hlavně aby ji 
v jejím životě nepotkala žádná válka.
Vzpomněli jsme na těžkou dobu, ve které 
stavba chrámu probíhala, na obětavost, od-
vahu a touhu tehdejších evangelíků po vlast-
ním kostele, a jejich radost při dokončení  
a slavnostním otevření chrámu. Synodní 
senior pak promluvil na téma „Sto let ČCE  
a co dál.“ 

Oproti předpokladům a projektové doku-
mentaci, po odstranění živičné vrstvy, se uká-
zala potřeba opravit důkladněji most a řešit 
podloží vozovky nad kanalizací. Z jednání na 
kontrolních dnech však vyplynula snaha do-
davatele přes zmíněné vícepráce držet termín 
dokončení I. etapy rekonstrukce do poloviny 
prosince. Samozřejmě při vhodných klima-
tických podmínkách stavby.

Matrika
Narození září 2018
David Kolbert

Narození říjen 2018
Týna Tomášková 
Ať děti rostou ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea říjen 2018
Anna Vašířová
Vlasta Ježová
Jiří Blaha
Věra Kaldová
Jiří Tenora
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Úmrtí říjen 2018
Jozefa Dvořáková
Vladimíra Graciasová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkujeme všem za účast na posledním roz-
loučením s paní Jozefou Dvořákovou i za pro-
jevy soustrasti.

Dvořákovi a Kantorovi 

KNIHOVNA
Opět začaly besedy
Se začátkem měsíce října začala knihovna 
žít pravidelnými besedami. Předškolní děti 
z  mateřské školy, které chodí do knihovny 
každý měsíc, se seznámily s  knihovnou, za-
cházením s knihami, ale také jsme si povídali 
o podzimu. Společně jsme vytvořili podzimní 
strom a domeček pro spokojený zimní spá-
nek pro dva ježky. 

a KDU-ČSL. Ti ponesou svými rozhodnutí-
mi reálnou a největší odpovědnost za všechny 
kroky, které zastupitelstvo ponese. To proto, 
že nikoliv zastupitelstvo, ale rada města je ze 
zákona výkonným orgánem města. 

Co se týče programového prohlášení rady 
města, bude zveřejněno do konce ledna. Mělo 
by  obsahovat možné maximum z volebních 
programů volebních stran při snaze získat 
širokou podporu členů zastupitelstva. Samo-
zřejmě s  finanční odpovědností za budoucí 
příští našeho města a s vědomím finančních  
i lidských zdrojů, které máme k  dispozici. 
Tedy žádné nereálné sliby a stavění vzduš-
ných zámků. 

INVESTIČNÍ AKCE

Průtah II/362 I. etapa
Olešnice má za sebou několik týdnů vý-
razných dopravních omezení v  souvislosti 
s  uzavřenou silnicí ve Křtěnově z  důvodu 
stavby nového mostu, ale především z důvo-
du stavebních prací na ulici generála Čápka. 
Ne všichni řidiči jsou schopni dodržovat do-
pravní značení a semafory. Tím samozřejmě 
narušují práce, ohrožují sami sebe a dělníky 
na stavbě, nemluvě o ostatních řidičích, kte-
ří se dostávají do obtížných situací bez své-
ho zavinění. Zde se sluší poděkovat doprav-
ním policistům za občasný dohled a postih 
neukázněných řidičů. V  kontextu s  dalšími 
měsíci oprav se snad svéhlavé řidiče podaří 
usměrnit.
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Pozvání do Hastrmánku
Hastrmánek Olešnice zve všechny velké  
i malé na Adventní víkend v Hastrmánku. 
Zahájíme jej v pátek 23. listopadu v 17 hodin 
loutkovou divadelní adventní hrou Vánoce 
aneb cesta do Betléma. 
Pokračovat budeme v sobotu 24. listopadu od 
14 hodin Vánočními výtvarnými dílnička-
mi. Přijďte s námi zahájit čekání na Ježíška...
Moc se na Vás těšíme.

KINO OLEŠNICE

Spolek přátel piva a Město Olešnice vás  
i v listopadu zvou do kina na pravidelně ne-
pravidelné promítání. Na listopadové promí-
tání navážeme v prosinci hned 4 filmy - hrát 
budeme víkendy 7. - 8. prosince a 21. - 22. 
prosince.

Pátek 16.11. ve 20.00
Chata na prodej
Komedie, mládeži přístupno.
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už 
nemají využití. Před předáním chaty nové-
mu majiteli se však matka (Ivana Chýlková) 
rozhodne uspořádat poslední pořádnou ro-
dinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva nepro-
jevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají 
vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je 
duchem spíše nepřítomen, otec (David Vá-
vra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je 
věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem 
sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítel-
kyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) 
je specialistkou na upřímné dotazy, které 
ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. 
Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na 
chatu přibere svého úspěšného německého 
přítele (Michael Pitthan), který se jediný na 
rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. 
Naděje na idylický víkend na samotě u lesa 
rychle skončí, ale opravdové dobrodružství 
začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, 
že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do 
lesa…

Sobota 17.11. v 16.00
V husí kůži
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život 
a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž 
houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč 
mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodo-
vá“, ze všeho nejradši se baví, společné husí 
rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší 
a v husím slovníku ho najdeme pod heslem 
„nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky „na 
to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při pře-
sunu na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem  
a tam a věnuje se letecké akrobacii. Namyšle-
né mladíky často čeká pád a Peng při jednom 
odvážném manévru těsně nad zemí srazí dvě 
malé kachničky, které se díky tomu ztratí. 
Malým kachnám je teprve 16 dní. O tom, že 
by jim pomohl jejich hejno najít a napravit, 
co spískal, nechce ani slyšet. Nakonec ale sou-
hlasí. Poraní si totiž křídlo a doprovodit dvě 
malé kachny pěkně pěšky mu poskytne šanci, 

příslušníci obyvatel, aby byli přítomni retro 
módní přehlídce, při které jsme si všichni za-
vzpomínali a užili i spoustu legrace.
11. října se uskutečnila veřejností hojně na-
vštívená výstava jablek a ochutnávka jableč-
ných dobrot. Poslední podzimní akcí se stala 
17. října drakiáda s  dětmi z  mateřské školy. 
Potěšitelný je pro nás i fakt, že nás navštěvují 
také pozůstalí po již zemřelých uživatelích. 

                         Pracovnice CHB

Velká rodinná hra
Římskokatolická farnost zve všechny děti na 
velkou hru s  názvem "HON ZA KLÍČEM  
K POKLADU". Soutěžní a doufáme i zábav-
né odpoledne se koná v neděli 18. 11. Sraz 
a zahájení proběhne ve 14 hodin u kostela, 
odkud se vydáme k plnění úkolů na různých 
stanovištích. Po jejich zdolání získají děti klíč 
k pokladu, který musí na závěr najít. Také 
budou mít možnost si něco na faře vyrobit 
nebo si zahrát hru. Pro zahřátí bude připra-
ven čaj, káva a dobré buchtičky. Zveme úplně 
všechny, kdo se rádi baví. Program je připra-
ven pro malé i větší děti, rodiče mohou radit  
a povzbuzovat. 
Těšíme se na vás!  

Celá neděle byla ukončena odpoledním var-
hanním koncertem se zpěvem písní, které 
vyjadřovaly radost a vděčnost za všechna bo-
hatství a dary, které od Boha dostáváme. 

Za ČCE Marta Švandová

Aktivity v chráněném bydlení

Letošní krásné a dlouhé babí léto jsme 
v  Chráněném bydlení prožívali především 
v  jeho venkovním posezení. 19. září se sešli 
nejen obyvatelé CHB se svými pečovatelka-
mi, ale také hosté, sousedé, přátelé i rodinní 
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nejvíce lákala policejní technika. Žáci de-
vátých ročníků se také zajímali o možnosti 
uplatnění u Policie České republiky. Děti 
v  průběhu setkání policistům odpovídali 
na otázky z  oblasti dopravy a bezpečného 
chování a za prokázané vědomosti od nich 
nakonec dostali malý dárek.

nprap. David Chaloupka

Kotlíkové dotace
MÁTE STARÝ KOTEL NA TUHÁ PALIVA  
A CHCETE NOVÝ KOTEL S DOTACÍ?
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ POKRAČUJE DO 31. 3. 
2019! JIHOMORAVSKÝ KRAJ
DOTACE: tepelné čerpadlo, automat na pe-
lety max. 80 % - 120 000 Kč, kotel na dřevo 

aby se to nikdo nedozvěděl. Opeřená trojka 
se vydává na jih za svými hejny po zemi. Na 
svém dobrodružství projde skrz hory, kolem 
jezer, bambusovými lesy, mramorovou jesky-
ní nebo obyčejným kurníkem. V zádech mají 
hladového a nebezpečného kocoura a ve fi-
nále budou muset čelit i té kuchyňské troubě.

Na návštěvníky kina opět čeká tradiční občerst-
vení a čerstvý popcorn. Vstupné na jedno před-
stavení je 40 Kč. Program kina, ukázky z filmů  
a další informace naleznete na www.spolekpra-
telpiva.cz nebo na facebookových stránkách 
www.facebook.com/spolekpratelpiva.

SPORT
Drakiáda 

Dne 7. 10. 2018 se jako každý rok konala na 
Závrší pod rozhlednou Drakiáda. Počasí nám 
letos přálo, a tak jsme si mohli užít krásné-
ho slunného dne. Bohužel vítr moc nefoukal  
a draci se drželi spíše při zemi. Absence větru 

naopak vyhovovala modelářům, bylo k vidě-
ní mnoho modelů letadel a vrtulníků v akci. 
Děti si mohly vyzkoušet ovládání RC auta  
a také letecký RC simulátor. 

Za Rodičovský spolek Olešnice, z.s. 
Ing. Ludmila Riedlová 

 RŮZNÉ
Blíže k vám v Olešnici
Nedaleko základní školy v Olešnici se 
uskutečnilo setkání občanů s Policií České 
republiky nazvané Blíže k vám. V dopoled-
ních hodinách tak měla široká veřejnost 
možnost pohovořit s policisty na různá té-
mata, která je ve vztahu k  policii zajímají. 
Příležitosti seznámit se blíže s  prací poli-
cie využili v Olešnici především děti, které 

(ruční přikládání) max. 80 % - 100  000 Kč, 
plynový kondenzační kotel max. 75 % - 
95  000 Kč, automat na uhlí (kombinovaný) 
max. 75 % - 75 000 Kč.
*Pokud máte kotlů více, lze žádat o dotaci!  
Vymění se kotel na tuhá paliva s ručním při-
kládáním, ostatní kotle lze ponechat (elektro-
kotel, plynový). 
Do roku 2022 musí majitelé vyměnit kotle na 
tuhá paliva emisní třídy 0,1,2.
PŘIJEDU K  VÁM, ZPRACUJI A PODÁM 
VAŠI ŽÁDOST .
Martin Sklenář, tel. 607 654 821
Ing.martinsklenar@seznam.cz, 
www.s-projekt.webnode.cz

Nabídka brigády
Město Olešnice přijme na dohodu o prove-
dení práce brigádníky na zimní úklid komu-
nikací. Zájemci se mohou hlásit u tajemnice 
městského úřadu, tel. 516 463 108.

Poděkování
Děkujeme panu F. Šuterovi za sponzorský dar 
na organizaci slavnostního ohňostroje ke 100. 
výročí vzniku ČSR.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic pro-
bíhá každý sudý týden v úterý, to je 13. a 27. 
listopadu.
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 
POZVÁNKA NA BEZPLATNÝ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ  

Kdy: pondělí 12.11. od 15:00 do 17:00 
Kde: Olešnice, zasedací místnost městského úřadu  

 Základní podmínky pro získání dotace: 
 - dotace je určena pro fyzické osoby, majitele rodinných domů, kteří mají v rodinném domě kotel 
na tuhá paliva a chtějí si pořídit nový ekologičtější a úspornější kotel 
- více informací najdete zde: www.s-projekt.webnode.cz 


