PROSINEC 2018

Zastupitelstvo města přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků.
ZPRÁVY Z RADNICE
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 2. 12. 2018 se uskuteční na olešnickém náměstí rozsvícení vánočního stromu.
Proti minulým letům, kdy první adventní neděli byly v Olešnici „Vánoční trhy“, se jedná
o změnu při zachování oblíbených a navštěvovaných aktivit. Ochota prodejců a trhovců navštívit vánoční trhy v Olešnici byla rok
od roku slabší, a proto rozsvícení vánočního
stromu bude ve znamení těch aktivit, o které
byl zájem.

Na co se mohou tedy návštěvníci rozsvícení
vánočního stromu těšit? V rámci podpory
záchranné stanice dravých ptáků Seiferos se
uskuteční v době od 14 hodin výstava dravých ptáků s programem ukázky sokolnictví
od 15 hodin. Od 14.00 do 15.00 vystoupí na

olešnickém náměstí dechový soubor ZUŠ Letovice s pásmem vánočních melodií a koled.
Od 14 hodin pak v komunitním centru Rafael
na katolické faře budou tradiční dílničky pro
nejmenší. Sbor dobrovolných hasičů s polní
kuchyní nabídne u vánočního stromu od 14
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hodin horký punč a svařené víno. Na tržnici
pak budou moci návštěvníci ochutnat výrobky domácí zabíjačky firmy Šutera. Případný
prodej na stáncích bude podle zájmu trhovců taktéž na olešnickém náměstí. V 16 hodin
pak bude rozsvícen vánoční strom.

Návštěva vánočních trhů v Brně
Protože chce rada města umožnit prožití
atmosféry vánočních trhů občanům, organizuje ve spolupráci s k&m tour zájezd na vánoční trhy v Brně. Zájezd se uskuteční v pátek dne 7. prosince 2018 s odjezdem autobusu
ve 13.00 hod. z olešnického náměstí. Zájemci
se mohou přihlásit do 5. 12. v informačním
centru u paní Halasové. V programu zájezdu
je návštěva vánočních trhů na Zelném trhu
a náměstí Svobody, v 17 hodin pak převeze
autobus účastníky zájezdu do hypermarketu
Globus. Odjezd autobusu od Globusu bude
ve 20 hodin. Program zájezdu bude volný,
zaměřen na přiblížení vánoční atmosféry
a nákupy. Cena za dopravu 100,- Kč, senioři
nad 65 let a děti do 15 let zdarma.
INVESTIČNÍ AKCE
Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků
– ulice gen. Čápka
První etapa rekonstrukce vozovek – průtah
II/362 pokračuje dle schváleného harmonogramu, i přes to, že zásah do vozovky a konstrukce mostu přes Veselský potok odhalil
nutnost řešit nové technické problémy, se
kterými projekt nepočítal. Jedná se o rekon-

který ústí do rybníka Pod Sekerou, vyvráceny
byly opěrné kůly nové výsadby stromů na ulici Hliníky. Nezbývá než doufat, že Policie ČR
pachatele vypátrá.

nogramu práce na první etapě do poloviny
prosince dokončit. Práce na druhé etapě akce
„II/362, průtah Olešnice“ budou pokračovat
na jaře a vyžádají si bohužel stejné (a možná
i větší) dopravní omezení, jak tomu bylo a je
při realizaci první etapy.
Dokončení rekonstrukce archivu města
Legislativní požadavky na archivaci písemností města si vyžádaly nutnost řešit prostory pro uložení dokumentů. Z tohoto důvodu
bylo rekonstruováno přízemí objektu ve dvoře radnice, kde byl dříve sklad civilní obrany, později pak provizorní prostory archivu.
Stavebními úpravami, kterými tento prostor
prošel, vznikl nový městský archiv, kam budou přemístěny dosud provizorně uskladněné písemnosti. Tyto písemnosti bude třeba
zařadit chronologicky a tematicky do připravených regálů.
Výše vodného a stočného pro rok 2019
Rada města schválila navýšení ceny vodného
a stočného pro rok 2019 na základě výpočtu
nákladů spojených s dodávkou pitné vody
a čištěním odpadních vod a na základě provedení nutných oprav spojených mimo jiné
též s čerpáním úvěru na výměnu přípojek
na průtahu II/362. Výše vodného a stočného
bude 29,80 (vodné) a 29,65 (stočné) + DPH.
Výši DPH stanoví platná legislativa.
Nad čím zůstává rozum stát
V průběhu měsíce listopadu byla přizvána
Policie ČR k řešení přestupků po založení
černé skládky a vandalizmu. Stavební sutí
byly zasypány šachty zatrubněného potoka,

Matrika
Narození říjen 2018
Matěj Bednář
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!
Jubilea listopad 2018
Miriam Schusterová
Marie Kotlánová
Stanislav Miluška
Věra Kintrová
Josef Sedláček
Jarmila Dufková
Anna Brázdová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!
Smaragdová svatba - 55 let společného života
Věra a Milan Včelíkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
Úmrtí listopad 2018
Lubomír Dvořáček
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

KNIHOVNA
strukci mostu, která již byla provedena a o
zpevnění podloží vozovky takřka v celé délce
úseku pravé části vozovky směrem od Crhova. Přes aktuální nepřízeň počasí hodlá dodavatelská firma v rámci schváleného harmo-
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Etiketa s Motýlky
Nedomluví se, kdo jenom huláká.
Zkoušet se to nemá ani na draka.
Moudřejší je napřed pozdravit
a říci co, kdo a proč bude chtít.
Úryvek básničky z knížky D. Krolupperové

Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě každému jistě napoví, čím jsme se společně s dětmi
ze třídy Motýlků při listopadové besedě zabývali. Ano, byla to pravidla slušného chování
a to, jak se má každý chovat když něco chce,
když někoho potká, když kýchne…. V závěru besedy děti škrtaly chybné a vybarvovaly
správné chování.

Pojďte s námi do pohádky
Úvod besedy se čtvrťáky začínal netradičně.
Děti hádaly, co by mohlo být ukryté v košíku,
zkoušely to pomocí hmatu a nakonec měly
přijít na to, co spojuje ořechy, jablko, korále,
hrnek, parůžky… ozývaly se hlasy, že Vánoce, nadílku, zimu… až potom jeden nesmělý hlásek zavolal: „Pohádky!“ Ano, jsou to
předměty z pohádek Tři oříšky pro Popelku,
O Sněhurce, Zlatovláska,… Povídali jsme si o
pohádkových postavách, nadpřirozených bytostech, o pohádkách lidových i autorských,
pohádky jsme si také četli a tak trošku rána
pod pás bylo pro některé děti vzpomenout si
na název jakékoli pohádky.

ŠKOLSTVÍ

a zapojí i neharmonikáře. Nejenom že se hrálo,
ale i zpívalo a tancovalo. K dobré náladě přispěla nově i tombola, kdy např. pytel brambor
putoval až do Bratislavy. Touto cestou chceme
poděkovat sponzorům, kteří věnovali ceny
a částečně i občerstvení: Mlékárna Olešnice,
Modrotisk, Řeznictví Štěpánek Trpín, Pekárna Benešov, Pekárna Bystré, paní Halasová, kadeřnictví Mudrychová, VSP Olešnice,
Agroservis Sedláček, Penam, Řeznictví Šutera, Poštovní spořitelna, Pavel Krejčí, Městské
lázně Boskovice, MIS Boskovice, město Olešnice a k&m tour. Vaše regionální výrobky
měly úspěch a ty, které se daly hned ochutnat,
velkou pochvalu, což potvrdili účastníci z širokého okolí, ale i zahraniční z Bratislavy či
Vídně.
za organizátory
Marcela Hamerská

Neuběhl ani měsíc a my oslavili další stovku.
V pátek 16. listopadu jsme totiž se Spolkem
přátel piva promítali již stý film v naší režii.
A protože takové výročí je třeba oslavit, čekalo na dospělé návštěvníky kina překvapení v podobě společného přípitku sektem.
Obdobné překvapení, tentokrát s dětským
šampaňským, čekalo pak v sobotu na děti,
se kterými jsme si symbolicky přiťukli na další stovku.
Touto cestou děkuji za Spolek přátel piva všem
návštěvníkům kina za jejich zájem (i když
víme, že někdy je nabídka filmů bídná). Když
jsme v létě 2013 začínali s prvním zkušebním
promítáním, nevěřil tomu snad nikdo, že by
mohl být o olešnické kino až takový a hlavně
dlouhodobý zájem. Tak na další stovku!
Za Spolek přátel piva
a KINO Olešnice David Mareček
Prosincová promítání
Spolek přátel piva a město Olešnice si vás dovolují, i v předvánočním čase, pozvat do kina
na pravidelně nepravidelné promítání. V měsíci prosinci budeme hrát celkem 4 krát a to
víkendy 7. a 8. 12. a pak 21. a 22. 12.

Pozvánka na koncert
Farní sbor ČCE v Olešnici srdečně zve na
adventní koncert žáků ZUŠ, který se koná
v neděli 9. prosince v 15 hodin v evangelickém kostele v Olešnici.

ZŠ a MŠ Olešnice a ZUŠ Letovice,
pobočka Olešnice
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se bude konat
ve středu 19. 12. 2018 od 16:00 hod.
v Kulturního domě v Olešnici.
Těšíme se na Vás.

KULTURA

KINO

Letošní XXI. Setkání harmonikářů
3. listopadu se rozezněl kulturní sál opět harmonikáři, kteří se za dobu trvání 21 let rozrostli už i o mladé nadšence tohoto nástroje.
Diváci určitě nelitovali sobotního odpoledne,
protože atmosféra těchto setkání „vtáhne“

V kině jsme oslavili stovky
Letošní podzim se v kině nesl ve znamení stovek. Na konci října, 28. října, jsme oslavili 100
let republiky speciálním promítáním filmu
Hovory s TGM, který byl pro zájemce zcela
zdarma.

Pátek 7.12. ve 20.00
Úsměvy smutných mužů
Drama/komedie, přístupno od 15 let.
Úsměvy smutných mužů je celovečerní film
podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy
smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli
a vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který
k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje
nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či donedávna byli,
v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném
životě ani nejsou možné.
Sobota 8.12. v 16.00
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
Pojďme se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydat na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu
a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu
po exotické exkurze a opalování při Měsíčku.
Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil
do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrývá
strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů
noční můra.
Na předvánoční promítání, která proběhnou
pro dospělé v pátek 21.12. ve 20:00 a pro děti
v sobotu 22.12. v 16:00 bohužel filmy ještě
nemáme. Nabídka distributorů filmů je poněkud neuspokojivá a zatím se neobjevil ten
pravý vánoční film, ze kterého bychom měli
my i vy radost, a tak čekáme na prosincovou
nabídku filmů. Jakmile budeme filmy vědět,
zveřejníme je jak na webu města, tak na www.
spolekpratelpiva.cz či našich facebookových
stránkách www.fb.com/spolekpratelpiva.
Na viděnou v kině.
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SPORT
Mistrovství ČR v TFA 2018
První říjnovou sobotu se v Domažlicích uskutečnilo III. Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Za příjemného, skoro letního počasí, se na krásném
domažlickém náměstí představilo celkem 64
nejlepších dobrovolných hasičů z 13 krajů
České republiky, chyběl pouze Karlovarský
kraj. Zde se mezi těmito borci představil znovu po dvou letech i Martin Novotný z SDH
Olešnice, který doplnil reprezentaci Jihomoravského kraje ve složení Michal Skřivánek
z Rohatce (vicemistr republiky z roku 2016),
Tomáš Máca z Brna – Slatiny (mistr republiky
z roku 2016), Erik Jaborník z Velkých Bílovic a Radek Tesař ze Sebranic. Nutno dodat,
že platným členem týmu byl i náš „soupeř“
z Pardubického kraje Zdenda Král z Trpína,
se kterým jsme se společně připravovali a během závodu jsme se vzájemně podporovali.
Mistrovství ČR však předcházelo krajské
kvalifikační kolo, které se uskutečnilo 22.
září 2018 v areálu Střední průmyslové školy v Jedovnicích. Do tohoto závodu se mohl
přihlásit jakýkoliv dobrovolný hasič z Jihomoravského kraje, a tak zde nechyběla ani
kompletní trojice závodníků z SDH Olešnice
– Jarda Škorpík, Honza Soukal a Martin Novotný. Trať v Jedovnicích měla téměř totožné
parametry jako trať na mistrovství republiky,
takže kromě kvalifikace to byl i dobrý trénink pro postupující závodníky. Celá olešnická trojice soutěžila v kategorii do 35 let
a jako vždy se nenechala zahanbit a předvedla
skvělé výsledky. Honza Soukal se umístil na
celkovém šestém místě, Jarda Škorpík vybojoval neoblíbené čtvrté místo a o příčku před
ním na třetí pozici doběhl Martin Novotný.
Postupovým klíčem pro reprezentaci na MČR
bylo pět nejrychlejších časů z obou kategorií a
na základě tohoto klíče bylo vybráno pět výše
jmenovaných reprezentantů Jihomoravského
kraje.

závodní trať byla složena z celkem čtyř samostatných úseků, při nichž museli všichni hasiči v plné výstroji a povětšinou i s dýchacím
přístrojem na zádech například roztahovat
a motat hadice, tahat osmdesátikilogramovou
figurínu, provést osmdesát úderů v hammerboxu, stavět žebříky, zdolat tři metry vysokou bariéru apod. Některé z těchto disciplín
můžete znát i z olešnické soutěže TFA Olé
Firefighter, která bude mít v roce 2019 už svůj
pátý ročník. Závěrečný čtvrtý úsek byl pak asi
nejnáročnější a spočíval ve zdolání Domažlické „šikmé“ věže. Věž je 56 metrů vysoká, na
její ochoz vede 194 hodně příkrých schodů
a její zajímavostí je, že je o 60 cm odchýlená
od svojí osy. Výběh na věž se podobal spíše
výstupu na horu, schody byly hodně strmé,
místy byly velmi úzké a v plné hasičské výzbroji nebylo jednoduché se zde vůbec pohybovat, natož běžet.
Olešnický reprezentant Martin Novotný se
i po zdravotních problémech, které ho trápily
celý rok a v Domažlicích běžel teprve svůj třetí letošní závod, dokázal s tratí slušně poprat
a obsadil celkové 12. místo v kategorii do 35
let. Tímto výsledkem se oproti roku 2016
zlepšil o 4 místa. Zbytek týmu Jihomoravského kraje potvrdil, že v disciplínách TFA patří
náš kraj k těm nejlepším v republice, a zároveň
potvrdil výsledky z roku 2016. Michal Skřivánek se stal Mistrem Českém republiky v kategorii do 35 let, Tomáš Máca obsadil úžasné
druhé místo v kategorii nad 35 let, porazil jej
jen domácí fenomén Antonín Rendl. Skvělé
výsledky podtrhl čtvrtým místem v kategorii
nad 35 let sebranický závodník Radek Tesař.
Jihomoravský tým sice neobhájil Mistrovský
titul z roku 2016, ale obsadili jsme fantastické
druhé místo za krajem Plzeňským. Pro doplnění ještě nesmíme opomenout super výsledek Zdeňka Krále, který vybojoval páté místo
v kategorii do 35 let a dopomohl tak Pardubickému kraji na celkové třetí místo.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
nás již čtyři roky v TFA v Olešnici podporují
– hlavně tedy SDH a JSDH Olešnice a také
městu Olešnice. Budeme se těšit na Vaši návštěvu při našem domácím závodě na jaře
příštího roku.
Za TFA tým SDH Olešnice
Martin Novotný

Pozvánka na Silvestrovský běh

Vánoční turnaj
Klub stolního tenisu Orel Olešnice ve spolupráci s městem Olešnice zve všechny příznivce stolního tenisu na již tradiční Vánoční
turnaj.
Turnaj je určen pouze pro hráče, kteří nejsou
zaregistrovaní v žádném oddíle stolního tenisu, tudíž pro všechny, kteří si jen tak chtějí
pinknout a zpříjemnit si tak troškou sportu
svátky Vánoc.
Konat se bude v budově Orlovny v sobotu 22.
12. 2018, začátek pro hráče mládeže je v 8.00
hod. a pro dospělé v 11.30 hod.
Startovné pouze pro dospělé hráče 50,- Kč.,
ceny a občerstvení budou zajištěny, přezůvky
do tělocvičny jsou nezbytné.
Těšíme se na vaši účast .
Bliží info: Jiří Kadlec, mob. 604 934 074

RŮZNÉ
Oznámení
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovolené v době vánočních prázdnin bude kancelář
v Letovicích otevřena do středy 19. prosince
2018.
Od 3. ledna 2019 budou opět poskytovány
právní služby, v Olešnici od pondělí 7.1.2019,
každé pondělí od 13:00 do 15:30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Olešnice.
Tel.č. 608 211 469 nebo 727 852 974
email: kamilavranova@seznam.cz
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý sudý týden v úterý, to je 11. prosince. Svoz o svátcích bude vyhlášen rozhlasem.

MIKROREGION
OLEŠNICKO

Trať v Domažlicích byla velmi dobře postavena, za což pořadatelé vděčí domácímu šampionovi z Plzeňského kraje Antonínu Rendlovi,
který patří mezi průkopníky TFA v ČR. Celá

Obec Crhov ve spolupráci s hasiči Vás zvou
v neděli 2. prosince 2018 v 17:00 hod. do areálu kiosku, kde společně zahájíme čas adventu rozsvícením vánočního stromu, betlému
a poslechem vánočních písní, těšit se můžete
na horký punč a klobásy z udírny a ve středu
5. prosince 2018 od 16:45 hod. do kulturního
domu, kde společně přivítáme svatého Mikuláše. Jmenovkou označené balíčky pro děti
doneste do kulturního domu ve středu 5.12.
v době od 16:15 do 16:45 hod.
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