
INVESTIČNÍ AKCE 
Proč loga poskytovatelů dotací
Vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
v článcích Olešnického zpravodaje se z pově-
ření rady města pokouším informovat o aktu-
álním dění, převážně pak v oblasti realizova-
ných investic a projektů. Jedná se o fi nančně 
náročné aktivity, kde je rozpočet města výraz-
ně navyšován o dotace z  národních zdrojů, 
častěji pak z dotací EU.
Ze strany těch, kdo nám fi nanční prostřed-
ky poskytují v  dotacích, bývá požadavek na 
takzvanou „povinnou publicitu“. Jedná se 
o ceduli, plachtu, tabulku, kde je uveden ná-
zev projektu a logo toho, kdo dotaci poskytu-
je. Že se nejedná o samoúčelnou věc je zřej-
mé. Jako občané bereme jako samozřejmost, 
že se v Olešnici stále něco buduje a staví, že se 
realizují i neinvestiční projekty. 
Že to vše někdo fi nancuje, a to významně 
mimo daňové příjmy města vím já, který 
žádosti o dotace předkládá, rada města a za-
stupitelé. Aby to věděli i občané, slouží prá-
vě zmiňovaná loga na tabulkách a v článcích 
v tisku nebo na webových stránkách (povin-
ná publicita), kterou ti, kteří dotace městu 
schválili, požadují zajistit. 
Jde především o pochopení, co by se bez do-
tačních peněz v Olešnici jen stěží uskutečnilo, 
a proto jsou v následujících článcích uvedena 
loga těch, kdo dotace poskytují. Berme zveřej-
nění loga dotačních programů a institucí ni-
koliv jen jako povinnou publicitu projektu, ale 

Projekt - akce „II/362 Olešnice, průtah“ - je 
spolufi nancován SFDI
Cílem projektu je  opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace

Práce v ulicích Hliníky a Veselská
Po dokončení prací na chodnících k základ-
ní škole a mateřské škole, které výrazným 
způsobem zvýší bezpečnost chodců svými 
technickými parametry a bezpečnostními 
prvky, bylo rozhodnuto doplnit i protější 
stranu komunikace v ulici Hliníky a Veselská 
o nové obrubníky při zajištění původní šíř-
ky vozovky. (Tam, kde se chodníky vozovka 
zúžila, bude rozšířena na druhé straně). Aby 
byly upraveny chodníky v návaznosti na uli-

i jako výraz toho, že chápeme a uvědomujeme 
si přínos těchto peněz pro Olešnici.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta  

Průtah II/362 Olešnice
V průběhu měsíce července byly dokončeny 
všechny související výkopové práce a polo-
ženy rozvody vodovodu v  přípojkách, ka-
nalizace v  části nového řadu a v  přípojkách 
a konečně i v rozvodech plynu. Pokračovaly 
práce na tělese silnice a na pokládce obrubníků 
a přídlažby na ulici Rovečínské za lékařským 
střediskem a na parkovištích. V  srpnu po 
pouti budou zahájeny práce na náměstí Míru. 
Nejdříve práce spojené s výměnou vodovod-
ních přípojek, rozvodem plynovodu a násled-
ně pak na konstrukčních vrstvách vozovky 
a chodníku. To vše při dopravním omezení 
průjezdu podle stanoviska dopravního úřadu. 
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Následky jedné bouřky letošního léta



ci Trpínskou, byly také nově položeny nové 
chodníky i v  této křižovatce. Řešeno bylo  
i odvodnění komunikace kapacitními vpustě-
mi při obrubnících. 

PROJEKTY - Rekonstrukce chodníku k MŠ Oleš-
nice – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí  
a Rekonstrukce chodníku k ZŠ Olešnice – zvýšení 
bezpečnosti chodců – žáků  jsou spolufinancovány 
Evropskou unií

Zastavovací studie v lokalitě Piskačův sad
Když zastupitelstvo města v roce 1998 zakou-
pilo louku v místě bývalého Piskačova sadu  
a zbývající pozemky v této lokalitě pak od 
majitele v roce 2006, uvažovalo se zde o 
možnosti bytové výstavby. Takto sem, 
alespoň na okraj území, byla současně 
s  novou asfaltovou cestou v  roce 2006 
vyvedena oddílná kanalizace a zave-
den vodovod z Moravské strany. Tuto 
lokalitu pak zastupitelstvo schváli-
lo v územním plánu jako lokalitu 
k zástavbě (2006, 2013). Protože 
stavebním pozemkem se stane 
pozemek až po možném při-
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V letošním roce to je již 150 let od zavedení 
výroby umělých květin v Olešnici. Je to až ne-
uvěřitelné, že se přes všechna úskalí podařilo 
výrobu květin udržet při životě až do dneš-
ních dnů.
Počátky výroby umělých květin se datují od 
druhé poloviny 19. století (1869). Do maleb-
ného městečka Olešnice na Moravě tuto vý-
robu přivezl neznámý stolař z Vídně.
Výroba ve svých počátcích byla provozována 
výhradně v domácích prostorách tohoto prů-
kopníka květin. Nejdříve se květiny vyráběly 
výhradně z papíru. Byly to hlavně růže, kara-
fiáty, jiřiny a chrysanty. Postupně se přidávaly 
látkové květiny.  Pracovalo se s  přírodními 
materiály, hlavně bavlněným plátnem. Z toho 
se vyráběly hlavně konvalinky, šeříky, vřesy, 
narcisky a další drobná kvítka. Také se vyrá-
běla pomněnka z květinového plyše. 
Později se výroby ujal pan Matonoha. Výro-
bu také provozoval v  domácích prostorách 
ve svém domě č. p. 223 v  ulici Rovečínská. 
V domácích prostorách se prováděly veškeré 
přípravné práce jako je tužení a barvení látek, 
vysekání jednotlivých tvarů a následně jejich 
vylisování. Některé květy se ještě ručně do-
barvovaly.

Vysekávání jednotlivých tvarů se provádělo 
ručně na vysekávacím špalku pomocí dře-
věné paličky. Tato práce vyžadovala velkou 
zručnost a také sílu. Lisování se provádělo na 
ručních mechanických lisech, kde se  lisovací 
forma ohřála na ploténce a pak pomocí tlaku 
na formu se květ vylisoval do požadovaného 
tvaru.  I tato operace vyžadovala fortel. Veš-
keré práce spojené s výrobou květin jsou ru-
kodělného charakteru. 

Veškeré tyto práce se udělaly v  dílenském 
prostředí a pak následná montáž již byla pro-
váděna jako domácí práce.  Na výrobě se po-
dílela celá řada místních pracovnic, ale i ženy 
ze širokého okolí, které si z počátku chodily 
pro práci pěšky a později jezdily autobusem.  
Pro ženy to byl vítaný zdroj obživy, protože 
mohly pracovat doma a starat se o rodinu. 
Za druhé světové války došlo k obrovskému 
propadu ve výrobě květin. Byla hospodářská 
krize a zájem o květiny se úplně zastavil. Bylo 
to velmi těžké období.

Po válce došlo k  ekonomickému růstu ve 
všech oblastech hospodářství a také se zase 
zvedla poptávka po květinách. Domácí pro-
story pana Matonohy již nestačily a tak si pro-
najal prostory bývalé textilní továrny v Oleš-
nici a výrobu přestěhoval do těchto prostor. 
V těchto prostorách i když ve změněné podo-
bě je výroba dodnes.

Výroba začala narůstat jak do objemu výro-
by, ale začal se rozšiřovat i sortiment.  Kromě 
vazbových květin se začaly vyrábět i květiny 
k výzdobě interiérů. Byly to hlavně růže, ko-
satce, velké šeříky,  a celá škála květin. Rovněž 
se vyráběly květiny a ozdoby ke svatebním 
účelům. Různé čelenky a ozdobné vývazky 
pro svatebčany. Také se dělaly a dodnes se vy-
rábějí květiny na kroje. 

Po roce 1948 došlo ke znárodnění a výroba 
květin pokračovala  v Olešnici jako závod 4 
jako součást národního podniku Centroflor 
v Dolní Poustevně. Tato forma ať už jako ná-
rodní podnik, později státní podnik a již opět 
samostatná akciová společnost pracoval až do 
konce 20. století .

Závod v Olešnici zaměstnával na 20 lidí včet-
ně domácích pracovnic. Výroba se rozšiřova-
la a protože v Olešnici již nestačila kapacita 
výroby, byl zřízen provoz na výrobu umělých 
květin ve Žďáře nad Sázavou, kde pracovalo 
cca 50 pracovnic.  Výroba květin se zajišťo-
vala i kooperací s přidruženou výrobou JZD 
Vnorovy a Strážnice na Jižní Moravě. V JZD 
nám pomáhali hlavně s  výrobou vazbových 
květin, jako jsou jiřiny a chryzantémy. Výro-
ba těchto květin byla nosným výrobním pro-
gramem. 

V  Olešnici se také vyráběly artikly z  želati-
nové masy. Dělaly se různé botičky, prasátka, 
hroznové víno. Vyráběly se na hliníkových 
formách, které se máčely v  želatinové mase  
a po zaschnutí se ještě dekorovaly a dokončo-
valy.  Tyto výrobky se dodávaly do čokoládo-
ven kde se plnily cukrovinkami. Tato výroba 
byla později v Olešnici zrušena.
Navýšením výroby vazbových květin došlo 
také k  větší mechanizaci výroby těchto kvě-
tin. Dříve se chrysanty rýfkovaly ručně rá-
dýlkem. Jeden plátek měl 38 nožiček a každá 
nožička se musela projet radýlkem. Později 
byly zakoupeny rýfkovací stroje, které výrobu 
urychlily. Také výroba jiřin byla zmechani-
zována výrobním pásem, u kterého sedělo 5 
pracovnic. Z pásu jiřiny padaly do voskovací-
ho automatu a tím se výroba zrychlila.
Byla rozšířena i výroba látkových květin. 
Zpracovávala se celá škála přírodních látek. 
Hedvábí, bavlna, vlna, len a další. 
Velmi významným obchodním partnerem 
pro vývoz našich výrobků byl PZO Jablonex 
v  Jablonci nad Nisou. Přes  tuto společnost 
jsme květiny vyváželi až do roku 2010, kdy 
byl Jablonex zrušen. 

150 let historie výroby umělých květin v Olešnici. 
1869 – 2019

pojení na inženýrské sítě, 
zahájila samospráva 
přípravu zastavo-
vací studie.  
 
 
 
 
Ta počítala  
s příjezdem s využitím 
stávající cesty z Moravské strany. 
Dále s odbočením na obslužnou komunikaci 
středem lokality se stavebními parcelami po 
stranách.
Obslužná komunikace byla dále zaústěná do 
stávající asfaltové cesty.     
V  roce 2011 bylo zahájeno řízení o umístění 
stavby základního technického vybavení pro 
plánovanou zástavbu (zastavovací studie), kte-
ré však bylo po odvolání některých účastníků 
řízení zastaveno po vyjádření krajského úřadu 
vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ko-
munikace, s nutností zajistit ještě jednu příjez-
dovou komunikaci. 
Řešením se zdálo být v  rámci plánu společ-
ných zařízení pozemkových úprav zahájených 
v  roce 2013 vybudování polní cesty zaústěné 
do stávající. Také proces pozemkových úprav 
se protáhl a není dokončen dodnes. 
Jediným dalším možným řešením zajištění 
druhého příjezdu do této lokality bylo zokru-
hování obslužné komunikace na ulici Kliment-
ka. Zde však město nedisponovalo pozemky, 
které by tuto alternativu umožňovaly. Po jed-
náních s  vlastníky vedlejších pozemků byla 
dohodnuta směna a koupě pozemků. Takto 
tito vlastníci získali v budoucí lokalitě stavební 
pozemky a město pak přístup do lokality s tím, 
že na nových pozemcích města může postavit 
budoucí obslužnou komunikaci. 
Rada města v roce 2017 nejdříve zadala zpra-
cování projektové dokumentace přístupové 
komunikace ve čtyřech variantách. Po kon-
zultacích s  DI Policie a dopravním úřadem  

a po jejich dopracování byly dvě va-
rianty oběma institucím oficiálně 

předloženy k vyjádření. Město 
následně získalo souhlasné 

stanovisko k oběma va-
riantám. Následovala 

objednávka nové 
zastavovací stu-

die, která by 
určila počet 

stavebních parcel, průběh obslužné komuni-
kace a případně další regulativy (které by však 
příliš neomezovaly stavebníky individuální 
výstavby domů). Zastupitelstvo města v závěru 

roku 2018 svěřilo projednání alter-
nativ komisi investiční a 

stavební rady města.  
 

Při-
pomínky byly 
zapracovány do studie s  tím, že 
obslužná komunikace bude mít parametry 
komunikace v obytné zóně, která tak má v lo-
kalitě Piskačův sad vzniknout. Komise návrh 
doporučila k projednání radě města a ta pak 
bez dalších připomínek předložila tento návrh 
zastupitelstvu města dne 18. června 2019 ke 
schválení a k dalšímu zpracování. 
Na jednání zastupitelstva města byl formou 
protinávrhu usnesení předložen návrh zastupi-
tele Ing. arch. Hirsche, který představil vlastní, 
alternativní návrh studie. K  oběma návrhům 
byla vedena široká diskuze, která vedla patrně 
i některé členy investiční a stavební komise ke 
změně názoru. Po diskuzi pak došlo na jmeno-
vité hlasování o návrzích. Protinávrh Ing. arch. 
Hirsche byl podpořen 6 hlasy, schválena 8 hla-
sy byla studie projekční kanceláře APOLO CZ. 
Viz. návrh v obrázcích. 
Zastupitelstvo nyní čeká proces přípravy 
projektové dokumentace a řízení o umístění 
stavby základního technického vybavení pro 
plánovanou zástavbu. Protože město dnes dis-
ponuje pozemky pro obslužnou komunikaci 
(důvod pro zastavení řízení v roce 2011), má 
mnohem větší šanci dotáhnout stavební řízení 
do zdárného konce. 
Následně, po zpracování projektové doku-
mentace základního technického vybavení pro 
plánovanou zástavbu, může hledat projekto-
vou dokumentací vyčíslené finanční zdroje 
pro realizaci. 

Vytvoření strategických dokumentů pro 
město Olešnice
Město Olešnice bude v  období červen 2019 
– září 2020 realizovat projekt, jehož hlavním 
cílem bude optimalizovat procesy a postupy 
ve veřejné správě prostřednictvím posílení 
strategického řízení. Hlavním nástrojem pro 
dosažení tohoto cíle bude vytvoření čtyř te-
matických plánů – Plán rozvoje vodovodu  
a kanalizací, Plán rozvoje dopravní infra-
struktury, Plán rozvoje výstavby a Plán pro 
krizové řízení.
Jednotlivé dokumenty budou zpracovány 
pro celé katastrální území města Olešnice  
a budou definovat dlouhodobé cíle města ve 
výše zmíněných oblastech. Plány napomůžou  
k účelnému a efektivnímu hospodaření 
v těchto oblastech. 
Na realizaci projektu město získalo finanční 
podporu EU. Konkrétně je projekt financo-
ván z Operačního programu Zaměstnanost.
O případných aktualitách v projektu Vás bu-
deme informovat.

PROJEKT - Vytvoření strategických dokumentů pro 
město Olešnice je spolufinancován Evropskou unií
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Matrika
Jubilea červenec 2019 
Věra Motyčková
Anna Novotná
Mária Procházková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Úmrtí červenec 2019
Vladimír Pokorný
Jindřich  Juránek
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkuji všem pečovatelkám v chráněném by-
dlení za vstřícné a laskavé ošetřování v těžké 
nemoci pana Jindřicha Juránka. Za přátele 
Jitka Pivoňková

KULTURA 

Výstava děl výtvarníků Olešnicka
Tradiční pouťová výstava děl výtvarníků 
Olešnicka bude zahájena v  pátek 9. srpna 
v sále kulturního domu v 19 hodin vernisáží 
s kulturním vystoupením. 
V sobotu 10. i v neděli 11. srpna bude výstava 
otevřena od 10 do 18 hodin. 

Taneční zábavy
V pátek i v sobotu jste srdečně zváni na tra-
diční taneční zábavy, které pořádají fotbalisté. 
Vstupné na obě akce je 70,- Kč. 

První fotbalové utkání
FC Olešnice zve na první utkání nové sezóny 
proti mužstvu Šošůvky, které se uskuteční na 
Olešnickou pouť v neděli 11. 8. 2019 od 17:00 
na hřišti Pod Horkou. 

Výstava historických kočárků
ve dvoře římskokatolické fary bude otevřena  
11. 8. 2019 od 9 do17 hodin a 28. 9. 2019 od 
14 do 17 hodin. Po telefonické domluvě mož-
no i v jiném termínu.
Všichni jste srdečně zváni. Soňa Šašinková 
tel. 721 160 041

Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů
ZO ČSCH Olešnice upořádá ve svém cho-
vatelském areálu výstavu, která bude v  so-
botu 10. srpna otevřena  od 8 do 18 hodin, 
v  neděli 11. srpna potom od 8 do 16 ho-
din. Při výstavě proběhne soutěž o poháry 
starosty města Olešnice a její vyhodnoce-
ní proběhne v  neděli v  15 hodin. Bohatá 
tombola a občerstvení zajištěno. K  návště-
vě a obeslání výstavy zvou pořadatelé.
 
Pozvánka na dožínky
Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat na 
závěrečnou oslavu léta - na Olešnické dožín-
ky, které se uskuteční v sobotu 31. srpna. Jako 
tradičně bude připraveno vyžití pro všechny 
věkové kategorie od odpoledních až do noč-
ních hodin. 
Program zahájíme v 15:15 na náměstí Míru, 
odkud v 15:30 vyjde dožínkový průvod. Od 
16 hodin se můžete na zahradě kulturního 
domu těšit na vystoupení folklórního soubo-
ru Kořeňák a cimbálové muziky Majerán.
Pro děti jsou připraveny různé aktivity, tram-
polína, skákací hrad, simulátor dojení, ukáz-
ka zemědělské techniky či hospodářských 
zvířat. 
Od 20 hodin následuje  dožínková taneční 
zábava se skupinou Arcus. Vstupné do 19:00 
dobrovolné, po 19:00 70 Kč.

Výzva:
Dožínky byly vždy akcí celé obce, proto by-
chom rádi vyzvali i vás, spoluobčany, k za-
pojení. Můžete napéct koláče? (suroviny do-

Hydrogeologický průzkum
Jak již byli čtenáři Zpravodaje informová-
ni, je v  procesu realizace hydrogeologický 
průzkum dvou lokalit k  možnému posílení 
vodních zdrojů města. Po schválení žádosti 
o dotaci ze SFŽP na základě výběrového říze-
ní dodavatele  hydrogeologických prací byla 
pracemi pověřena  fi rma Envirex, spol. s r.o. 
z Nového Města na Moravě. 

Tento dodavatel zahájil průzkum ve 100 m 
hlubokém vrtu v  lokalitě nad vodojemem 
u Ostré Horky, aby pokračoval v  průzkumu 
stejně hlubokým vrtem v obecním sadu nad 
Skalkami. Nejdříve se zjistí, zda je ve vrtu 
voda. Pokud ano, po měsíci trvajícím odběru 
vody a zjištěním vydatnosti zdroje a následné 
kvality vody budou výsledky předány městu 
k dalšímu posouzení. 
Výsledkem by v případě dostatečné vydatnos-
ti a kvality vody mohlo být posílení vodních 
zdrojů města napojením vrtů na vodojemy. 
Takto by město mohlo odběratelům i do bu-
doucna garantovat dostatek pitné vody. Ne-
předbíhejme však, teprve po ukončení prů-
zkumu se ukáže, zda je ve vrtech potenciál 
nového zdroje vody.

PROJEKT hydrogeologických prací – vyhledání 
a průzkum zdrojů podzemních vod pro Město Oleš-
nice je spolufi nancován Státním fondem životního 
prostředí České republiky na základě  rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí

Příloha zpravodaje města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Lupinec & Co.

Upokojenkyně 
hra z prostředí domova pro seniory

Anna Vrbičková, důchodkyně Marie Viktorinová Režie                  Radka Skoumalová

Vlastimil Vrbička, její syn Bohuslav Matuška Nápověda      Věra Kolářová / Marie Kučerová / Zdeňka Ševčíková

Jaroslav Vrbička, její vnuk Roman Jelínek Spolupráce na kulisách                         Oksana Bílková

Erik Vrbička, její vnuk Petr Vinkler Zvuk a osvětlení   Tomáš Bartoň / Vendula Vázlerová

Marie Ptáčková, důchodkyně Oksana Bílková Ekonomické zázemí                    Zdeňka Ševčíková

Lenka Ptáčková, její dcera Marcela Vázlerová / Radka Skoumalová Webové stránky                            Marek Klusák

Jarmilka, zdravotní sestra Linda Ševčíková2

Marcelka, zdravotní sestra Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová

Ředitel (a místní politik) Stanislav Čermák

Pan Vaněk, důchodce Jiří Čermák / Ladislav Čermák

Pan Oldřich Jiří Zbytovský

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim fanouškům za veškerou podporu.

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Lupinec & Co.

Upokojenkyně 
hra z prostředí domova pro seniory

Anna Vrbičková, důchodkyně Marie Viktorinová Režie                  Radka Skoumalová

Vlastimil Vrbička, její syn Bohuslav Matuška Nápověda      Věra Kolářová / Marie Kučerová / Zdeňka Ševčíková

Jaroslav Vrbička, její vnuk Roman Jelínek Spolupráce na kulisách                         Oksana Bílková

Erik Vrbička, její vnuk Petr Vinkler Zvuk a osvětlení   Tomáš Bartoň / Vendula Vázlerová

Marie Ptáčková, důchodkyně Oksana Bílková Ekonomické zázemí                    Zdeňka Ševčíková

Lenka Ptáčková, její dcera Marcela Vázlerová / Radka Skoumalová Webové stránky                            Marek Klusák

Jarmilka, zdravotní sestra Linda Ševčíková2

Marcelka, zdravotní sestra Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová

Ředitel (a místní politik) Stanislav Čermák

Pan Vaněk, důchodce Jiří Čermák / Ladislav Čermák

Pan Oldřich Jiří Zbytovský

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim fanouškům za veškerou podporu.

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Lupinec & Co.

Upokojenkyně 
hra z prostředí domova pro seniory

Anna Vrbičková, důchodkyně Marie Viktorinová Režie                  Radka Skoumalová

Vlastimil Vrbička, její syn Bohuslav Matuška Nápověda      Věra Kolářová / Marie Kučerová / Zdeňka Ševčíková

Jaroslav Vrbička, její vnuk Roman Jelínek Spolupráce na kulisách                         Oksana Bílková

Erik Vrbička, její vnuk Petr Vinkler Zvuk a osvětlení   Tomáš Bartoň / Vendula Vázlerová

Marie Ptáčková, důchodkyně Oksana Bílková Ekonomické zázemí                    Zdeňka Ševčíková

Lenka Ptáčková, její dcera Marcela Vázlerová / Radka Skoumalová Webové stránky                            Marek Klusák

Jarmilka, zdravotní sestra Linda Ševčíková2

Marcelka, zdravotní sestra Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová

Ředitel (a místní politik) Stanislav Čermák

Pan Vaněk, důchodce Jiří Čermák / Ladislav Čermák

Pan Oldřich Jiří Zbytovský

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim fanouškům za veškerou podporu.

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Lupinec & Co.

Upokojenkyně 
hra z prostředí domova pro seniory

Anna Vrbičková, důchodkyně Marie Viktorinová Režie                  Radka Skoumalová

Vlastimil Vrbička, její syn Bohuslav Matuška Nápověda      Věra Kolářová / Marie Kučerová / Zdeňka Ševčíková

Jaroslav Vrbička, její vnuk Roman Jelínek Spolupráce na kulisách                         Oksana Bílková

Erik Vrbička, její vnuk Petr Vinkler Zvuk a osvětlení   Tomáš Bartoň / Vendula Vázlerová

Marie Ptáčková, důchodkyně Oksana Bílková Ekonomické zázemí                    Zdeňka Ševčíková

Lenka Ptáčková, její dcera Marcela Vázlerová / Radka Skoumalová Webové stránky                            Marek Klusák

Jarmilka, zdravotní sestra Linda Ševčíková2

Marcelka, zdravotní sestra Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová

Ředitel (a místní politik) Stanislav Čermák

Pan Vaněk, důchodce Jiří Čermák / Ladislav Čermák

Pan Oldřich Jiří Zbytovský

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim fanouškům za veškerou podporu.

Ochotnický soubor Vířina uvádí

Lupinec & Co.

Upokojenkyně 
hra z prostředí domova pro seniory

Anna Vrbičková, důchodkyně Marie Viktorinová Režie                  Radka Skoumalová

Vlastimil Vrbička, její syn Bohuslav Matuška Nápověda      Věra Kolářová / Marie Kučerová / Zdeňka Ševčíková

Jaroslav Vrbička, její vnuk Roman Jelínek Spolupráce na kulisách                         Oksana Bílková

Erik Vrbička, její vnuk Petr Vinkler Zvuk a osvětlení   Tomáš Bartoň / Vendula Vázlerová

Marie Ptáčková, důchodkyně Oksana Bílková Ekonomické zázemí                    Zdeňka Ševčíková

Lenka Ptáčková, její dcera Marcela Vázlerová / Radka Skoumalová Webové stránky                            Marek Klusák

Jarmilka, zdravotní sestra Linda Ševčíková2

Marcelka, zdravotní sestra Aneta Vázlerová / Vendula Vázlerová

Ředitel (a místní politik) Stanislav Čermák

Pan Vaněk, důchodce Jiří Čermák / Ladislav Čermák

Pan Oldřich Jiří Zbytovský

Za poskytnutí autorských práv děkujeme autorovi hry Kazimíru Lupincovi a divadelnímu souboru V. A. D. Kladno.

Děkujeme OÚ Vír za poskytnutí prostor k nastudování hry a všem našim fanouškům za veškerou podporu.

Na místo Jablonexu vznikla společnost Jablo-
bijoux s.r.o. a vzhledem k našim dlouholetým 
vztahům s pracovníky této společnosti pokra-
čujeme ve spolupráci do dnešních dnů.
Od roku 1991 byla společnost Moraviafl or, 
a.s.. Majoritním vlastníkem byla pražská 
společnost, která provozovala výrobu až do 
konce roku 2000.  Výroba květin pokračovala 
ve spolupráci s brněnskou  BD Tovou.  Tato 
společnost provozovala výrobu do roku 2003 
a pak svoji činnost ukončila. Od roku 2004 
je Moraviafl or, s.r.o. soukromou společností. 
Jsme jen malá fi rma, protože tlaku květin, 
které se dováží s Číny, není jednoduché čelit. 
Přes všechny problémy se ale snažíme výrobu 
stále udržovat. 

V  současné době je opravdu velmi složi-
té udržet výrobu na takové úrovni, aby byla 
ekonomicky zajímavá. Jedná se výhradně o 
rukodělnou práci a ta bohužel nebyla nikdy 
hodnocena tak, jak by si zasloužila. Pracov-
nice, které se výrobou květin zabývají, musí 
být velmi zručné a trpělivé. Je to drobná ruční 
práce založená na preciznosti.
Dostalo se nám od našich zákazníků velké-
ho ocenění, kdy nám bylo napsáno, že jsme 
odvedli excelentní práci. To nás samozřejmě 
vždy velmi potěší. 
Téměř 90% produkce vyrábíme na export. 
Jedná se o evropské země, ale expedujeme 
květiny i do zámoří.  Vyvážíme květiny na-
příklad do Španělska, Finska, Anglie, ale také 
do Kanady, Austrálie. Dokonce jsme květiny 
dodávali i do Japonska. Zahraniční zákazníci 
jsou velmi nároční na preciznost provedení 
a na nové zajímavé tvary květin.
Samozřejmě vyrábíme i pro tuzemský trh. 

Vyrábíme hodně květiny  na kroje. To je vel-
mi krásná, ale náročná práce. Zde se uplatňu-
jí hodně konvalinky, pomněnky, krušpánek 
a drobné růžičky. Z  těch se pak skládají ob-
rovské čelenky k  dámským krojům. Rovněž 
vyrábíme velké vonice na pánské čepce ke 
krojům a také dětské čelenky a dokonce če-
lenky pro krojované panenky.
Kromě krojových ozdob vyrábíme květiny 
jako módní doplňky na šaty, klobouky, boty 
apod. Naším zákazníkem je např. fi rma, která 
vyrábí klobouky Tonak Nový Jičín. Ve spolu-
práci s módní návrhářkou Ladou Vivianovou 
a herečkou Kairou Hrachovcovou jsme vyro-
bili limitovanou sérii květin na čepec.

Spolupracujeme s  celou řadou módních ná-
vrhářů, pro které vyrábíme květiny na pře-
hlídky. Ve spolupráci s brněnskou uměleckou 
školou jsme vyráběli čelenku pro miss Nikol 
Švantnerovou na soutěž Miss Universe v LA 
v  Americe. Zúčastňujeme se módních pře-
hlídek (každoročně přehlídka v Jablonci nad 
Nisou, kde předvádíme květiny na šatech 
a spodním prádle ve spolupráci s  módními 
návrháři) a pravidelně se dvakrát do roka 
presentujeme na veletrhu mody STYL-KABO 
v Brně na výstavišti. Tam se nám daří získávat 

nové zákazníky. Jsme rádi, když nás zákazník 
navštíví u nás ve společnosti a sám posoudí 
naše možnosti a spolupráce je pak mnohem 
lepší.

Spolupracujeme rovněž s  divadly, pro které 
vyrábíme květiny dle jejich požadavků. Jsou 
to brněnská divadla, divadlo J. K. Tyla v Plz-
ni, Zlínské divadlo, pražská divadla a také 
dodáváme do divadla v Bratislavě. Ta škála je 
opravdu velmi široká. 

Spolupracujeme i s MAS Moravský Kras, dě-
láme i tvořivé dílničky a pravidelně máme 
exkurze z ZUŠ z Blanska, ze školy návrhářů 
z  Brna, kdy se studenti snaží vytvořit sami 
zajímavý návrh.  Pokud některá škola proje-
ví zájem, rádi  je přivítáme na exkurzi. Jsem 
vždy velmi potěšená jaký zájem vyvolává 
naše stará výroba květin u dětí, ale i dospělé 
zajímá. Myslím si, že výroba květin k Olešnici 
neodmyslitelně patří. Jak jsem zmínila na po-
čátku, výrobou květin se živily ženy ze široké-
ho okolí. U nás pracuje např. již pátá generace 
z rodiny Němců z Kněževsi. Jsou pracovnice, 
které pracovaly ve výrobě květin 50 let.  Naší 
snahou je tuto tradici v Olešnici udržet. Pro 
seznámení veřejnosti a připomenutí této 
krásné tradice uspořádáme v  srpnu v obdo-
bí olešnické pouti výstavu, kde  ukážeme jak 
část historie, ale i současnou tvorbu. Přijďte 
se podívat, rádi vás přivítáme.

V Olešnici 9.5.2019                     
Helena Synková,  

jednatelka Moravia� or, s.r.o.                                       

150 let historie výroby umělých květin v Olešnici. 
1869 – 2019
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stupně nachází mezi olešnickými oblibu. Ba-
ťovo město se svojí historií a návštěva zámku 
a ZOO v Lešné byly vlastivědným zájezdem, 
na který budou účastníci jistě vzpomínat.

Grantový systém města
V rámci několika příspěvků při jednání zastu-
pitelstva města byla diskuze o podpoře spol-
kové činnosti a podílu spolků na fi nancování 
ze strany města. Přestože jsou dotace v rámci 
grantového systému udělovány již řadu let, 
v  rozdílné výši a nenárokově, najít model, 
který by vyhovoval všem, není snadné.

Na základě snahy o zajištění modelu zásluho-
vosti na podpoře kulturního a spolkového ži-
vota města ze strany  jednotlivých spolků roz-
hodla rada přijmout při svém rozhodování 
nová hodnotící kritéria pro grantový systém. 
Tento model byl uplatněn od tohoto roku.    
Protože jsou členové rady současně také členy 
některých spolků, rozhodla rada města pro 
zajištění transparentnosti a vyloučení pod-
jatosti a protěžování spolků postupovat při 
rozdělení prostředků z  grantového systému 
města podle níže uvedených kritérií. Protože 
podle nich hodlá postupovat i v následujících 
létech tohoto volebního období, zveřejňuje 
tato kritéria nejen pro spolky, ale i pro veřej-
nost:  

Hodnotící kritéria pro fi nancování granto-
vého systému pro rok 2019

a Podpora členů spolku  - dětí a mládeže – 
výchova dorostu
Podpora do výše: 10 000,00

b Organizace plesů
Podpora do výše: 5 000,00

c Spolupráce s městem (pivní slavnosti, gulá-
šové odp., jarmark)
Podpora do výše: 5 000,00

PROJEKT - ZŠ A MŠ OLEŠNICE - PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR je spolufi nancován Evropskou 
unií.
Cílem projektu je podpora možností slaďování 
rodinného a profesního života a rovněž návra-
tu matek, příp. otců z mateřské, resp. rodičovské 
dovolené do pracovního procesu prostřednictvím 
vytvoření kvalitního zázemí péče o děti.

Prázdninová příprava ZŠ a MŠ na nový 
školní rok
Zatímco někteří pedagogičtí pracovníci ZŠ 
a MŠ organizují dětem jejich příměstský tá-

nice, včelaři, Spolek přátel piva, spolek (na) 
Moll, rodičovský spolek, hasiči, FC Olešnice, 
myslivci, rybáři a TJ Sokol.

Tímto patrně nejen jménem svým, ale i za ná-
vštěvníky, děkuji výše jmenovaným spolkům 
a institucím, ale především těm členům a za-
městnancům, kteří byli a pracovali na místě 
k zajištění zábavy a občerstvení. Díky vám byl 
jubilejní XX. ročník městských pivních slavnos-
tí opět úspěšným kulturně společenským poči-
nem v kalendáři kulturních akcí města.   

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Zájezd Zlín
Třetím zájezdem organizovaným komisí pro 
občanské záležitosti ve spolupráci s CK k&m 
tour byl zájezd do Zlína a okolí. Tentokrát se 
již cílová slupina spoluobčanů, totiž senioři 
a děti do 15 let z Olešnice, podíleli na výletě 
v takovém počtu, že je zřejmé, že zájezdy po-

ními povinnostmi a pro děti zajistit zajíma-
vý rozvrh. Tento program vedle tradičních 
táborových činností je zaměřen na polytech-
nické vzdělávání formou rukodělných čin-
ností, prací se stavebnicemi, ale především 
k seznámení s tradičními řemesly a výrobou 
v Olešnici. Tak si děti měly možnost vyzkou-
šet výrobu modrotisku s  panem J. Danzin-
gerem nebo výrobu dekorativních výrobků 
v Moraviafl oru s panem M. Synkem.  

dáme!) Máte doma nástroje či techniku na 
výstavu? Umíte něco, co už málokdo (vázání 
snopů, výroba povřísel..)? Či se máte chuť li-
bovolně zapojit? Neváhejte kontaktovat Spo-
lek přátel piva na telefonním čísle 721 807 
841(David Mareček) či e-mailu spolekpratel-
piva@seznam.cz. Oceníme každou pomoc. 
Více informací na  www.spolekpratelpiva.
cz  nebo na FB stránkách spolku  www.face-
book.com/spolekpratelpiva 

XX. ročník městských pivních slavností
Dne 5. července se uskutečnil XX. ročník 
městských pivních slavností za příjemného 
počasí a ve stejně příjemné pohodě. Ten-
to svátek města a spolků na prahu hlavních 
prázdnin se těší velké pozornosti občanů 
a návštěvníků. Vždyť do 19,00 hodin, kdy 
se losovala tombola ze slosovatelných vstu-
penek, bylo číslo té nejvyšší 474. Navíc lze 
počítat i s  dětmi, které vstupenky neplatily 
a s desítkami pořadatelů z řad spolků. Mno-
ho návštěvníků pak přišlo ještě na večerní 
diskotéku, když už se vstupné nevybíralo. 
Suma sumárum několik stovek návštěvníků 
této tradiční akce, na jejímž zdárném prů-
běhu se podílely s  nabídkou dobrého jídla 
a pití, stejně jako s programem pro návštěvní-
ky tyto spolky a instituce: Město Olešnice, ZŠ 
a MŠ Olešnice – školní klub, Ski-areál Oleš-

d Akce pro širokou veřejnost – nevýdělečná 
(bez zisku)
Podpora do výše: 10 000,00

e Akce pro členy spolku
Podpora do výše: 3 000,00

f Akce pro děti a mládež – při zapojení ve-
řejnosti
Podpora do výše: 10 000,00

g Nájem prostor pro MC Hastrmánek, údrž-
ba sportoviště v majetku města
Podpora do výše:  až 100%

i Podpora akcí pro seniory a zdravotně po-
stižené
Podpora do výše: 7 000,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že spolek při 
angažování se v bodech a + b + c +d + e + f 
+ i může získat dotaci v grantovém systému 
města  až do výše 50 000,- Kč.

ŠKOLSTVÍ
Příměstský tábor
Druhým rokem je při ZŠ a MŠ Olešnice or-
ganizován příměstský tábor pro děti z  MŠ 
a žáky ZŠ. Zatímco příměstský tábor pro 
žáky základní školy je organizován v červen-
ci, příměstský tábor pro děti z MŠ  je orga-
nizován v srpnu. (V MŠ je v červenci běžný 
provoz). Do týdenních turnusů tábora mohli 
rodiče přihlásit děti opakovaně. Celkem ro-
diče přihlásili v  letošním roce do příměst-
ského tábora 23 dětí z MŠ a 56 žáků ze ZŠ. 
Díky fi nančním zdrojům EU bylo možné 
pracujícím rodičům ulevit v  době hlavních 
prázdnin od starostí, jak naložit s  volným 
časem dětí, koordinovat jej se svými pracov-

Pozn.: „0“ v tabulce znamená, že spolek v daném roce nežádal o dotaci

Rok

T.O. Zmijáci

FC Olešnice

Orel Jednota Olešnice

SDH Olešnice (hasiči)

ŘK farnost

Spolek přátel piva

Rodičovský spolek

Chovatelé

Rybáři

TJ Sokol

Svaz těl. postižených

Farní sbor ČCE

MC Hastrmánek

Včelaři

Spolek (na) MOLL

Myslivci

BAMI

Petrov o.s.

Součet (Kč)

249 000

225 000

215 000

212 000

146 000

141 000

140 000

123 000

119 000

108 500

85 500

83 000

78 000

37 000

31 000

10 000

10 000

6 000

2019

23 000

37 000

35 000

40 000

23 000

28 000

28 000

30 000

25 000

18 000

10 000

13 000

11 000

8 000

21 000

0

10 000

0

2018

40 000

37 000

30 000

32 000

20 000

27 000

18 000

16 000

25 000

16 000

12 000

13 000

7 000

7 000

10 000

0

0

0

2017

40 000

37 000

30 000

30 000

20 000

24 000

18 000

16 000

35 000

16 000

12 000

17 000

7 000

7 000

0

0

0

0

2016

40 000

37 000

30 000

30 000

20 000

22 000

19 000

16 000

10 000

17 000

12 000

10 000

10 000

70 00

0

0

0

0

2015

40 000

37 000

30 000

30 000

21 000

20 000

19 000

16 000

9 000

16 000

12 000

10 000

13 000

5 000

0

0

0

2 000

2014

33 000

20 000

30 000

30 000

21 000

15 000

19 000

16 000

7 000

13 000

12 500

10 000

13 000

5 000

0

0

0

2 000

2013

33 000

20 000

30 000

20 000

21 000

5 000

19 000

13 000

8 000

12 500

15 000

10 000

17 000

5 000

0

10 000

0

2 000

Jaký byl vývoj podpory grantového systému pro jednotlivé spolky ze strany samosprávy města ukazuje tabulka let 2013 – 2019:
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bor, probíhá v budově ZŠ velký úklid a údrž-
bové práce. Letošní prázdniny si sice škola 
odpočine od zásadních investic let předcho-
zích, přesto stavebně i dodávkou dalších no-
vých interaktivních tabulí náklady na mo-
dernizaci pokračují. S vyhlídkou, že ty příští 
hlavní prázdniny projde rekonstrukcí řada 
dalších učeben z podaného projektu: ZŠ Mo-
derně a komplexně II, který je nyní v procesu 
posuzování. V mateřské škole je dovybavena 
kuchyň novými technologiemi tak, aby se již 
v závěru srpna mohlo dětem v MŠ vařit a tím 
nebude nutné jídlo převážet z kuchyně ZŠ. 

A jsme za polovinou…..
Červencová polovina prázdnin je za námi 
a žáci i učitelé dobře vědí, že ta srpnová po-
lovina uběhne ještě mnohem rychleji. Je tedy 
čas nejen na ohlédnutí za koncem minulého 
školního roku, ale také na výhled do roku 
příštího.
Ve druhé polovině června soutěžili všichni 
žáci školy ve dvoudenním atletickém zápole-
ní o Pohár starosty města. Mezi třídními ko-
lektivy byli nejlepší čtvrťáci, mezi jednotlivci 
se nejlépe umístily Monika Zunková, Jolana 
Jančová a Anna Jílková.
Předposlední den školního roku byli jako 
každoročně starostou města přijati na radnici 
nejlepší žáci vybraní za jednotlivé třídy.
Na slavnostním zakončení školního roku 
v kulturním domě byli oceněni žáci, kteří byli 
úspěšní v  nejrůznějších soutěžích a olympi-
ádách školního, okresního, krajského i celo-
státního charakteru. Mezi nejúspěšnější re-
prezentanty školy i města patřili např. Anna 
Sýkorová, Dalibor Štěpán, Šimon, Tomáš 
a Eva Nechutovi, Anna Jílková, Václav Novot-
ný nebo Františka Palinková.
Pohár brigádního generála Zdeňka Škarva-
dy pro nejlepšího absolventa olešnické ško-
ly, který byl letos udělen již podevatenácté, 
převzala z rukou paní Ivany Škarvadové Eva 
Nechutová.
Ani v  průběhu letních prázdnin se život ve 
škole nezastavil. Po oba měsíce běží příměst-
ský tábor (v  červenci v  základní škole, v  sr-
pnu v mateřské škole).

V  červenci byly ve 4 učebnách instalová-
ny nové interaktivní tabule s  dataprojekto-
ry. Díky tomu můžeme říci, že vyjma dílen 
a cvičné kuchyňky máme interaktivní tabu-
le již ve všech učebnách. A jako každý rok je 
třeba o prázdninách vymalovat, vytapetovat 
a provést velký úklid.
Nový školní rok bude v  základní škole za-
hájen v  pondělí 2. září. Důležitou změnou 
oproti loňsku bude rozdělení početně silných 
ročníků na 2. stupni do dvou tříd.  Při přibliž-
ně stejném počtu žáků (cca 260) se počet tříd 
v ZŠ zvýší na 13. Významné bude také spuš-
tění dvouletého projektu „Šablony II“ hraze-
ného z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, který naváže na podobný pro-
jekt z  předešlých dvou let a také tentokrát 
bude zaměřen především na zkvalitnění 
vzdělávání v základní i mateřské škole.

Vladimír Hél

RŮZNÉ
Záchranářský vrtulník
Velkou pozornost vyvolalo v neděli po poled-
ni 30. června přistání vrtulníku se záchranáři 
na poli za ulicí Družstevní. Neznalost důvo-
du přistání a hledání senzací mělo za násle-
dek sdílení „zaručených zpráv“. Jednou z nich 
bylo úmrtí muže zavaleného autem spade-
ným z  heveru. Další byly obdobně senzační 
a stejně hloupé. Samozřejmě nepravdivé, leč 
sdílené.
Co se tedy vlastně stalo. K  pacientovi byla 
zavolána záchranná služba. Sanitky na ma-
jácích jsou každotýdenní realitou Olešnice, 
avšak ten den byly všechny ve výjezdu daleko 
od Olešnice. Proto byl vyslán vrtulník se zá-
chranáři, jehož časová dostupnost z  Brna je 

cca stejná jako dojezd sanity z Boskovic. Tedy 
20 minut.  Lékař pacienta ošetřil a vrtulník se 
vrátil na základnu. 
Žádná senzační zpráva? Nevadí, však on zase 
někdo nějakou vymyslí a bude se dobře bavit, 
jak se šíří.

Odpady
Kontejnery na papír, plast a sklo jsou každé-
mu k  dispozici v  dostupné vzdálenosti. Pro 
některé je však nápis „papír“ nepochopitel-
ným pojmem. Obracíme se na ty z vás, kteří 
umí číst, aby poučili u kontejneru ty negra-
motné.

Odvoz komunálního odpadu z popelnic pro-
bíhá každý sudý týden v úterý, to je 6.  a 20. 
srpna. 


