
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE
ŠEST MILIONŮ NA CHODNÍKY!
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry ČR (SFDI) na svém jednání dne 26. 6. 2018 
schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI 
pro rok 2018 na 211 akcí zaměřených na zvý-
šení bezpečnosti dopravy. Mezi žadateli bylo 
již podruhé také město Olešnice. Podruhé 
proto, že předchozí žádost nesplňovala v pro-
jektové dokumentaci některé požadavky dané 
programem. Město prostřednictvím nové žá-
dosti pro rok 2018 podané starostou na prahu 
roku požádalo na dotační podporu výstavby a 
rekonstrukci chodníků a nasvětlení přechodů 
pro chodce v rámci uznatelných nákladů stav-
by průtahu II/362. Protože jen některé úseky 
chodníků na průtahu městem podél silnice 
II/362 splňují parametry dotačního progra-
mu, (když mají v některých úsecích menší než 
normovanou šířku), byla podpořena jen část 
chodníků a nasvětlení přechodů pro chodce, 
kde rozpočtované náklady činí 7 227 543,- Kč.  
Z této částky pak město od SFDI získalo dotaci 
ve výši 85% tj. 6 143 000,- Kč. Dotaci po zahá-
jení stavby je možno dočerpat v roce 2019.
Náklady na vlastní zdroje k dotaci a náklady na 
zbývající chodníky a další stavební objekty, jako 
jsou opěrná zeď, vodovodní přípojky, veřejné 
osvětlení, rozšíření vodovodu a parkoviště, 

Průtah II/362 – realizace
Práce budou zahájeny ještě letos (ulice Gene-
rála Čápka) a dokončeny v  příštím roce. Roz-
sah bude obdobně jako v  roce 1936 – 37, kdy 
se silnice dláždila, nebo v  roce 1984, kdy se 

bude město rozhodnutím zastupitelstva města 
ze dne 28. 6. 2018 hradit prostřednictvím úvě-
ru. (cca 12 mil. Kč). Jeho přesná výše se bude 
odvíjet od výsledku výběrového řízení na doda-
vatele stavby. Toto výběrové řízení již v polovi-
ně července zadala po dohodě s městem Správa  
a údržba Jihomoravského kraje, a to pro veškeré 
stavební objekty související s výstavbou stavby 
II/362 průtah. Největším stavebním objektem je 
rekonstrukce vozovky silnice s propustky apod. 
(cca 25 mil. Kč). Také tento stavební objekt 
bude kofinancován z dotace SFDI. Výběrové ří-
zení je nastaveno tak, že nabídky budou podá-
ny do 2. srpna. Po výběru nejvýhodnější na-
bídky bude podepsána smlouva s dodavatelem.  
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odvoláních. Nicméně již nyní je třeba poděko-
vat Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému 
pozemkovému úřadu, pobočce Blansko  a spo-
lečnosti AGROPROJEKT PSO, s. r. o. a „sboru 
zástupců“ vlastníků pozemků za několikaleté 
úsilí, jehož cílem bylo dokončit pozemkové 
úpravy v Olešnici. 
 
Máte květiny na oknech či balkónech?
Je tomu již deset let, co jsou pěstitelé květin od-
měňováni v anketě o nejlepší květinovou výzdo-
bu oken a balkónů. Dříve chodila po celé Oleš-
nici komise a květiny fotila, v loňském roce, aniž 
bychom věděli, jaké předpisy se na nás valí, jsme 
k přihlášení a focení vyzvali samotné pěstitele. 
Nebylo jich pravda mnoho a dvaceti statečným 
ještě jednou děkujeme. 
Letos, díky ochraně osobních údajů (GDPR)  
a všeobecné nervozitě při zveřejňování čehoko-
li osobního, záleží na každém z  vás. Pokud se 
chcete svými kytičkami pochlubit, chcete svoji 
květinovou výzdobu vyfotit, poslat fotku do 
31. srpna na adresu matrika@olesnice.cz nebo 
knihovna@olesnice.cz, tím souhlasíte s faktem, 
že fotka vašeho domu, okna či balkónu bude 
společně s vašim jménem zveřejněna na nástěn-
ce v  průjezdu radnice. Nemáte–li potřebnou 
techniku nebo se ve vašem okolí nenajde nikdo, 
kdo by vám pomohl, obraťte se na zaměstnance 
radnice, rádi vám pomůžeme.

Letní turistická sezóna
Léto jako na houpačce střídá pěkné dny s těmi 
pošmournými. Olešnice tak nabízí návštěv-
níkům pro slunečné dny návštěvu koupaliště 
a pro ty pošmourné pak návštěvu olešnic-
kých muzeí. Zatímco muzea jsou díky jejich 
provozovatelům na návštěvníky velmi dobře 
připravena již před sezonou, koupaliště le-
tos zástupce města a provozovatele potrápilo.  
O problémech s  propouštěním dna bazénu  
a jeho opravami jsme psali v minulých číslech 
zpravodaje. Přesto se povedlo, byť provizorně, 
dno utěsnit a nákupem vodního vysavače zajis-
tit, aby provozovatel mohl nabídnout návštěv-
níkům vedle čisté vody také čisté dno bazénu. 
Nejmenší návštěvníci koupaliště určitě využijí 
novinky, a to novou trampolínu vedle hřiště na 
plážový  volejbal.

síce července výměnu radiátorů. Takto jsou na 
počátku srpna již všechny radiátory v  budově 
kulturního domu nové a dodavatelská firma 
přistoupí k dokončení rekonstrukce kotelny, kde 
jsou již provedeny veškeré stavební práce a pro-
běhlo též vyvložkování komínu. Práce budou 
dokončeny nejpozději do konce měsíce září. 

Uspořádání dokumentů v archivu města
Nejenom nové požadavky na GDPR, ale také 
dlouhodobě překonaný systém archivace do-
kumentů městského úřadu přivedly radu města 
k  rozhodnutí rekonstruovat bývalý sklad CO, 
kde byly skladovány protiplynové masky, na 
prostory městského archivu. Poměrně jedno-
duchá a nenáročná adaptace prostor proběhne 
v prázdninových měsících a po instalaci nových 
archivních regálů přijde na řadu dlouhodobá 
mravenčí práce materiály v archivu uspořádat. 

Pozemkové úpravy schváleny
Po pěti letech od zahájení řízení, tedy od 21. 
3. 2013, rozhodl 26. 6. 2018 Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomorav-
ský kraj, pobočka Blansko o schválení návrhu 
jednoduchých pozemkových úprav v katastrál-
ním území Olešnice na Moravě. 

Jedná se v podstatě o dokončení procesu schvá-
lení pozemkových úprav v  celém katastru, 
když byly dříve schváleny pozemkové úpravy 
ve východní části katastru s  ohledem na po-
třebu vzniklou katastrofálními povodněmi na 
prahu minulého desetiletí. V  procesu řízení o 
pozemkových úpravách byla posuzována celá 
řada podnětů a připomínek, studií a návrhů. 
V  průběhu řízení schválilo zastupitelstvo měs-
ta plán společných zařízení. Proces rozhodnutí 
bude zakončen až po rozhodnutí o případných 

na původní dlažbu položily vrstvy živice. To-
tiž od vjezdu do Olešnice u sběrného dvoru 
až nakonec Rovečínské ulice („u Škrobárny“). 

ZŠ Olešnice moderně a komplexně
Před budovou základní školy se v průběhu mě-
síce července vystřídala auta řady dodavatelů 
a stavebních firem. Frekvence pohybu těch-
to vozidel svědčí o tom, že vrcholí práce na 
dokončení projektu Základní škola moderně  

a komplexně. Chodby školy se plní dovezeným 
nábytkem a pomůckami, zatímco stavební fir-
ma dokončuje práce v  jednotlivých učebnách  
a rozvodech elektrické energie a datových kabe-
lů. Přestože to na prahu měsíce srpna ve škole 
zdaleka nevypadá na zahájení školního roku po 
běžném úklidu, garantují všichni dodavatelé, že 
se děti na počátku měsíce září budou učit v řadě 
zcela nových učeben. Současný stav rekonstruk-
ce učeben chemie a přírodopisu je možné vidět 
na fotografiích. 

Kulturní dům – výměna otopného systému
S  ohledem na provoz uvnitř kulturního domu 
bylo nutné dokončit v rámci rekonstrukce otop-
ného systému kulturního domu v průběhu mě-
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KULTURA 
XIX. ročník městských pivních slavností
Ve čtvrtek 5. července se uskutečnil již XIX. roč-
ník městských pivních slavností. Netradičně byl 
zahájen startem olešnické etapy Moravského ul-
tramaratonu. Naopak zcela tradiční byl již další 

průběh odpoledne i večera. Zaměstnanci města 
a řada spolků připravili pro 500 návštěvníků na 
odpoledne a večer plný soutěží, dobrého jídla 
a pití. Zaměstnanci ZŠ a MŠ společně s  rodi-
čovským spolkem pak přichystali zábavu pro 
děti. Tento sváteční den byl nejenom svátkem 
v  kalendáři, ale i svátkem olešnických spolků, 
které využily možnost své prezentace, ale také 
svátkem pro všechny, kdo přišli. Svědčí o tom 
i fotografie, na kterých rozhodně neuvidíte za-
mračený obličej. 

Matrika
Narození červenec 2018
Vanesa Kotlánová

Jubilea červenec 2018
Věra Motyčková                
Božena Náhlíková    

Sňatky červen 2018
Jana Vrbasová a Jan Soukal 
Terezie Weisová a Josef Švancara

Sňatky červenec 2018
Jana Valachová a Dustin James Giel

KNIHOVNA

Léto v knihovně
Možná by se zdálo, že knihovna má přes léto 
tak zvanou okurkovou sezónu, ale opak je 
tomu pravdou. Besedy se školními dětmi ne-
pořádám, ale o to víc jsem si užila společné 
chvíle v chráněném bydlení se seniory a kníž-
kou E. Martina Dědečku, máme tě rádi.
Mimo to se věnuji činnosti, na kterou v běž-
ném roce není tolik času a probírám se kniha-
mi ve skladu, vyřazuji duplikáty nebo knihy 
málo půjčované, jakou byly například Wol-
kerovy Výbory z díla, které vyšly v roce 1956  
a od té doby se půjčily 2x.
Hlavně čtenářky, které čtou bezesporu víc než 
muži, mnohdy hledají, co by si ještě mohly 
přečíst a nabídkou či námětem se může stát 
příspěvek, který se nedávno objevil na inter-
netu – prozeny.cz : „Bez knihy si už nedovedu 
představit život. Krátí mi  cestu hromadnou 
dopravou, připomínají mi, k čemu nám slou-
ží fantazie, a  pomáhají snít s  otevřenýma 
očima. Jenže jsou takové knihy, ke  kterým 
se  ráda vracím, protože v  sobě skrývají něco 
víc. A které by si měla alespoň jednou za život 
přečíst každá žena. Vejce a já: Betty MacDo-
nald, Malé ženy: Lousia May Alcott, Pýcha  
a předsudek: Jane Austen, Geniální přítelky-
ně: Elena Ferrante, Slavík: Kristina Hannah, 
Doktorka z domu Trubačů: Ilona Borská  
a Hrdý Budžes: Irena Dousková.“ Všechny 
tyto knihy najdete v naší knihovně. A jaké fa-
vority máte vy?

ŠKOLSTVÍ 

Příměstský tábor
V  průběhu měsíce července proběhl v  tý-
denních turnusech první ze tří dotačně 
podpořených ročníků příměstského tábo-
ra. Díky pedagogům olešnické školy tak 
bylo postaráno o prázdninové volnočaso-
vé aktivity žáků základní školy, o které by 
jinak měli rodiče problém se z  časových 
důvodů zaměstnání postarat. V  průběhu 
měsíce srpna se příměstský tábor pro děti 
z  mateřské školy uskuteční v  budově MŠ. 

Kinematograf bratří Čadíků
Město Olešnice se rozhodlo před dvěma lety 
uspořádat několik filmových představení 
Kinematografu bratří Čadíků. Vedle kultur-
ního zážitku se jedná o velice zajímavý cha-
ritativní projekt, kde výnos z  dobrovolného 
vstupného je věnován na Konto Bariéry.  
Náklady na provoz kinematografu při jeho 
návštěvě v  Olešnici pak nese město. Účast 
v  letošním třetím ročníku kinematografu 
v  Olešnici byla opět vysoká a z  Olešnice na 
Konto Bariéry bylo zasláno 25 450,- Kč a 1€. 
Protože Kinematograf bratří Čadíků nabídl 
k  promítání filmy, které již olešničtí diváci 
mohli vidět ve stálém kině, zajistil David 
Mareček za Spolek přátel piva dva nové fil-
my Čertoviny a Dvě nevěsty a jedna svatba, 
které Kinematograf bratří Čadíků jinde než 
v Olešnici nepromítá.  

Olešnická pouť
U příležitosti svatovavřinecké pouti v Olešnici 
se uskuteční v kulturním domě tradiční výsta-
va děl výtvarníků Olešnicka. Veřejná vernisáž 
bude 10. srpna 2018 v 19 hodin. V programu 
vystoupí Melda a spol. z Boskovic. V sobotu a 
v neděli bude výstava otevřena pro veřejnost 
od 10 do 18 hodin. Zájemci, kteří chtějí vy-
stavit svoje díla se mohou přihlásit na tel. č. 
723479649, 724089354 nejpozději do středy 
8. srpna. Pořadatelé srdečně zvou na výstavu 
širokou veřejnost. 

FC Olešnice vás zve na tradiční pouťové ta-
neční zábavy. V  pátek 10. 8. 2018 s kapelou 
DODNA a v sobotu 11. 8. 2018 s DJ Baartem. 
Začátek vždy ve 21 hodin.
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RŮZNÉ
Důležité!
MUDr. Nechuta  zavádí s účinností od 1. 9. 2018 
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PÉČE PA-
CIENTŮM A pro CHOD ORDINACE.
Vše najdete :
1. na adrese www.drnechuta.cz
2. na nástěnce v čekárně ordinace-červeně orámováno
3. několik kopií vždy na stolečku čekárny
4. obdrží i starostové přidružených obcí

Inzerát
Hledám v Olešnici dlouhodobý pronájem bytu 
či RD 1+1, 2+1 nebo 3+1 bez RK. Nájem + in-
kaso celkem max. do 9.000 Kč měs. 
Mobil: 736 694 250, e-mail: jana.pokr22@gmail.com

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 7. a 21. srpna.

Jak někdy vypadá hnízdo kontejnerů na tříděný 
odpad a jeho okolí všichni víme. Snad největší 
nepořádek bývá u kontejnerů na ulici Křtěnov-
ské. Možná by pomohlo, kdyby se ti, co kontej-
nery používají, zamysleli a dali si trochu práce 
např. u PET lahví povolili uzávěr, láhev sešlápli 
a uzávěr znovu dotáhli,  lahev potom zabere 
v  kontejneru méně místa. To samé platí i pro 
ostatní plastové obaly a také pro lepenkové kra-
bice. Složené zabírají méně místa, viz návod na 
krabicovém mléku. A co nejde vůbec pochopit, 
je vyhazování ke kontejnerům věcí, jakými jsou 
např. kufr nebo sklenice se zavařeninami.

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Křtěnov
SDH Křtěnov si Vás dovoluje pozvat na XIV. 
ročník tradičních hasičských závodů KŘTĚ-
NOVSKÁ ZÁSTAVA 2018, které se konají 18. 8. 
2018 od 14:00 na křtěnovském výletišti. Bohaté 
občerstvení – steaky, špízy, ryby a točené pivo do 
skla. Přijďte podpořit hasiče a užít si krásné od-
poledne.

SPORT
Ultramaraton
Gratulujeme Zdeňce Komárkové ke 2. místu 
v Mistrovství České Republiky v etapovém ul-
tramaratonu 7x43km. Porci 301km v 7 dnech 
Zdeňka zvládla za 31h 03m 31s. Krásné umís-
tění, které Zdeňka vybojovala je motivací pro 
„Olešnické běžce“. Zdeňko, gratulujeme a ať ti 
to běhá!

 Kamarádi a „Olešničtí běžci“

se máte chuť libovolně zapojit? Neváhejte kon-
taktovat Spolek přátel piva na telefonním čísle 
721 807  841 (David Mareček) či e-mailu  spo-
lekpratelpiva@seznam.cz. Oceníme každou po-
moc.  Více informací na www.spolekpratelpiva.
cz nebo na FB stránkách spolku www.facebook.
com/spolekpratelpiva 

Plakety města a ceny města ke 100. výročí 
vzniku ČSR
Rada města Olešnice vyzývá spoluobčany  
a zástupce spolků k  nominaci osob na udě-
lení plaket města a cen města ke 100. výročí 
vzniku ČSR. Plakety a ceny budou uděleny 
při příležitosti setkání rodáků a absolventů 
školy. 

FC Olešnice zve všechny příznivce na nedělní 
pouťové odpoledne na hřiště Pod Horkou. Od 
17:00 zde bude sehráno první mistrovské utkání 
nové sezóny proti mužstvu Rudice.

Pozvánka na koncert
19. srpna v 15 hodin zazní v evangelickém kos-
tele koncert pro trubku a varhany při kterém 
vystoupí Karel Mužátko a Matěj Bok. Vstupné 
dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka na panelovou výstavu
V  obchodě mlékárny na náměstí je umístěna 
panelová výstava textů a fotografií „Olešnické 
století“. Přijďte si na fotografiích připomenout 
události posledních sta let v Olešnici. Při té pří-
ležitosti je možno posedět, popovídat a zavzpo-
mínat si v cukrárně.

Pozvánka na dožínky
Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat na 
závěrečnou oslavu léta - na Olešnické dožín-
ky, které se uskuteční v sobotu 25. srpna. Jako 
tradičně bude připraven program pro všechny 
věkové kategorie od odpoledních až do noč-
ních hodin. 
Program zahájíme v 15:15 na náměstí Míru, 
odkud v 15:30 vyrazí dožínkový průvod. Od 
16 hodin se můžete na zahradě kulturního 
domu těšit na vystoupení folklórního sou-
boru Kořeňák a cimbálové muziky Majerán.
Pro děti je připraven bohatý program s růz-
nými aktivitami, skákacím hradem, ukázkou 
zemědělské techniky či hospodářských zvířat. 
Od 20 hodin následuje dožínková taneční 
zábava se skupinou Medium Blansko. Vstup-
né do 19:00 dobrovolné, po 19:00 60 Kč. 
Výzva: Dožínky byly vždy akcí celé obce, proto 
bychom rádi vyzvali i vás, spoluobčany, k zapo-
jení. Můžete napéct koláče (suroviny dodáme)? 
Máte doma nástroje či techniku na výstavu? 
Umíte něco co už málokdo (vázání otepí.,..)? Či 

28. – 30. ZÁŘÍ 2018

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ 
VZNIKU SAMOSTATNÉHO STÁTU
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dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR  E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: do domácností 
občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne  
v  měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz


