
LÉTO TURISTICKÉ
Přestože Olešnice rozhodně nepatří k místům významnějších kulturních či přírodních památek, není úplně na okraji zájmu turistů. 
Podílí se na tom existence Olešnického modrotisku, jehož známost se navýšila zapsáním modrotisku mezi nehmotné památky 
UNESCO a další dvě muzea. Je to stálá výstava historických vozidel a obrazů rodiny Hamerských v městském domě č.p. 25 na 
náměstí  a vítané ochlazení v parném létě s prohlídkou postav pověstí Olešnicka a strašidel pak nabízí bývalá ledárna pivovaru 
naproti radnici. Velmi teplé červencové dny využívali především mimo olešničtí návštěvníci koupaliště. Stravování návštěvníků 
poskytuje restaurace hotelu Závrší a restaurace U koupaliště. Větší návštěvnost zaznamenaly i olešnické obchody na náměstí 
navštívené chataři a chalupáři z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Léto je v plném proudu a pokud se vás Olešnických návštěva zeptá, kam zajít, typy na olešnické atraktivity jste si právě přečetli. 
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Muzeum strašidel Muzeum veteránů Modrotisk

ZPRÁVY Z RADNICE



USNESENÍ
Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTA OLEŠNICE
ZE DNE 28. ČERVNA 2022

A/ Zastupitelstvo města schválilo: 
1. Závěrečný účet města za rok 2021 
a vyjádřilo souhlas s  celoročním hospodaře-
ním s výhradou.
2. Účetní závěrku města Olešnice k 31.12.2021 
na základě předložených materiálů.
3. Opatření k nápravě chyb a nedostatků za-
jištěných při přezkoumání hospodaření města 
za rok 2021.
4. Rozpočtové opatření č. 8 k 28.6.2022 
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
0431067469 ze dne 3.9.2018 
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
0495105129 ze dne 27.2.2019 
7. Rozhodnutí  o výběru dodavatele na zákla-
dě veřejné zakázky: Základní technická vyba-
venost pro lokalitu Piskačův sad v Olešnici II.  
a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo 
s  firmou KORA – VODOSTAVIG, s.r.o., IČO: 
25311883 za cenu 19.296.000,-. Kč bez DPH.
8. Úvěrovou smlouvu č. 0713250149/LCD  
k financování ZTI Piskačův sad podle podkla-
dového materiálu a pověřilo starostu podpi-
sem této smlouvy.
9. Prodej pozemku p. č. 2507/3 v k. ú.  Olešnice 
na Moravě o výměře 1328 m2 za účelem vý-
stavby bytového domu dle předloženého zá-
měru společnosti D.A. Bydlení EU, s.r.o. se síd-
lem: Španělská 742/6, Vinohrady 120 00 Praha 
2 za cenu 2000,- Kč/m2 a podmínek stanove-
ných zastupitelstvem při vyhlášení záměru 
prodeje vyvěšeného dne 23.2.2022 na úřední 
desce a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
10. Zrušení zadávacího řízení v rámci veřejné 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO LOKALITU PISKAČŮV SAD
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla 25. července podepsána smlouva 
o dílo s dodavatelem základní technické infrastruktury (ZTI) v  lokalitě Piskačův sad. 
V  termínu srpen 2022 – srpen 2023 bude realizována stavba vodovodu, splaškové 
a dešťové kanalizace vč. retenčních nádrží, vodovodních a kanalizačních přípojek, 
veřejného osvětlení a komunikace bez svrchní vrstvy dlažby. Souběžně bude jiným 
investorem - správcem elektrické sítě - postavena trafostanice a rozvody el. energie 
k jednotlivým stavebním parcelám. 
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OPRAVY KULTURNÍHO DOMU
Jak byli již čtenáři informováni, v červenci byly zahájeny práce na další etapě oprav a rekonstrukcí kulturního domu – sokolovny. 
Tentokrát se jedná o pokračování výměny oken a výměny vstupních dveří, ale především o výměnu střešní krytiny a zateplení 
půdních prostor. Velký únik tepla byl snížen rekonstrukcí topného systému – kotelny a radiátorů a částečné výměny oken v ne-
dávné minulosti. Zásadním opatřením ke snížení energetické náročnosti ovšem bude právě probíhající zateplení půdních prostor. 
To dosavadní buď chybělo vůbec, nebo bylo nedostatečné. To se ukázalo po demontáži krytiny a střešních latí. Další dodatečné 
zateplení stropu sálu bylo provedeno před více než deseti lety jako zdroj největšího úniku tepla. Nyní bude izolace navýšena další 
vrstvou i na této největší ploše půdního prostoru.

 INVESTIČNÍ AKCE



zakázky „Oprava kulturního domu v Olešnici – 
část 2“, a to v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) 
ZZVZ. Zastupitelstvo zároveň ruší svoje před-
chozí usnesení č. A/9 z  20. zasedání Zastupi-
telstva města Olešnice ze dne 19. května 2022, 
tedy Rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci 
části 2 veřejné zakázky ze dne 20. 5. 2022.
11. Prodej pozemků p.č. v k. ú Olešnice na Mo-
ravě 332/1, 332/2 , 408/3, 338/1, 338/2, 1259 
Prodej se uskuteční za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem. Znalecký posudek a nákla-
dy přípravy kupní smlouvy a vklad do katastru 
uhradí kupující. 
12. Prodej pozemků p.č. 1021/2, 1022/2, 
2007/1 a 995/1 v  k. ú. Olešnice na Moravě. 
Podmínkou prodeje je zajištění přístupu k po-
zemkům p.č. 2008/2 a 2008/3 v k. ú Olešnice 
na Moravě oddělením geometrickým plánem 
a na pozemku p.č. 995/1 v  k. ú. Olešnice na 
Moravě bude zřízeno smluvně věcné břeme-
no přístupu ke kanalizaci a vodovodu a vede-
ní elektrické energie k  sloupku hladinoměru. 
Rozsah břemene bude určen geometrickým 
plánem. Prodej se uskuteční za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem. Znalecký posudek, 
náklady přípravy kupní smlouvy, geometrický 
plán a vklad do katastru uhradí kupující. 
13. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní pod-
krovního bytu v  bytovém domě Skalky, ul. 
Skalky č. p. 598 mezi městem Olešnice jako 
budoucím prodávajícím a budoucím kupují-
cím byt č. 13 podle podkladového materiálu  
a v případě navýšení ceny díla, bude adekvát-
ně navýšena i kupní cena.
14. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní pod-
krovního bytu v  bytovém domě Skalky, ul. 
Skalky č. p. 598 mezi městem Olešnice jako 
budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím 
byt č. 14 podkladového materiálu a v případě 
navýšení ceny díla, bude adekvátně navýšena 
i kupní cena.

B/ Zastupitelstvo města neschválilo:
1. Odložení prodeje pozemku p.č. 1370 v k. ú. 
Olešnice na Moravě a pověření starosty mož-
nosti prodeje zmíněného pozemku formou 
prezenční aukce na městském úřadě v  Oleš-
nici.
2. Prodej pozemku p.č. 1370 v k. ú. Olešnice 
na Moravě.

C/ Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
1. Zprávu z  jednání rady města z  83. až 85. 
schůze.
2. Rozpočtové opatření č. 7 k 31.5.2022 na rok 
2022 provedené radou.
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní města za rok 2021.

D/ Zastupitelstvo města pověřilo:
1. Starostu města podpisem smlouvy o dílo 
s  firmou KORA-VODOSTAVING, s.r.o. na akci 
ZTI pro lokalitu Piskačův sad.
2. Starostu obce podpisem úvěrové smlouvy 
č. 0713250149/LCD k financování ZTI Piskačův 
sad.
3. Starostu obce podpisem smlouvy s firmou 
D.A.Bydlení EU, s.r.o.

         KNIHOVNA

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
V týdnu od 13. června proběhla v naší knihovně revize knihovního fondu. A co si pod 
tím lze představit? Slovy knihovního zákona asi toto: Provozovatel knihovny musí vést 
evidenci knihovního fondu, která musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů  
a zaručovat jejich nezaměnitelnost. K ověření souladu evidenčních záznamů o jed-
notlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny 
povinen provádět revize knihovního fondu. A laicky řečeno - dělala se inventura. Spo-
lečně se dvěma metodičkami z Boskovic jsme každou knihu vyndaly z police, načetly 
její čárový kód, posoudily, zda je vhodné ji nadále mít v knihovně a pokud ano, opět 
ji zařadily do regálu. Takto bylo zkontrolováno 14 176 knih. Z nich bylo vyřazeno 686 
titulů beletrie, 452 naučné literatury pro dospělé. Dále potom 162 knih pro děti, z če-
hož bylo 16 naučné literatury. Ptáte se proč se tolik knih vyřadilo? No proto, že byly 
naposledy půjčeny v  osmdesátých letech minulého století. V  době revize bylo 455 
knih půjčeno a dvě knihy se nepodařilo dohledat, a proto byly odepsané. Podle zá-
věrečného protokolu měla knihovna 21. 6. 2022 celkem 13 221 knih. Toto číslo však 
není konečné, protože jsou stále nové knihy nakupovány. Však si přijďte vybrat nějaké 
pěkné čtení do druhé poloviny prázdnin.                                  

knihovnice

           KULTURA

OLEŠNICKÁ POUŤ 5. AŽ 7. SRPNA

SRPEN  202 2
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muzikoumuzikou
VečerVečer ss

13. 08. 2022
 od 16:00 v Olešnici

za hasičskou zbrojnicí
skupina kornet
Vstupné 50,- Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Pozor! Letošní pouťová výstava bude v Orlovně 

Opět můžete navštívit Okresní výstavu drobného zvířectva, která bude probíhat 6. 
a 7. srpna v areálu chovatelů  vždy od 8 do 16 hodin. Čeká na vás bohatá tombola, pro-
dej hospodářských potřeb a také občerstvení bude zajištěno. Slavnostní vyhodnocení  
a předávání pohárů vítězům proběhne v neděli v 15 hodin. 
Nedělní dopoledne obohatí na tržnici včelaři se svými produkty.

Olešnický zpravodaj, srpen 2022, ročník XXXI., číslo 8. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro po-
třeby města. Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno 
jinak. Inzerce 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

MATRIKA

NAROZENÍ 
Martin Malach

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

NAŠI JUBILANTI
(70,75,80,85,86, 87 ROKŮ A VÍCE)

Jarmila Rieglová
Milan Synek

Jiří Jílek

Všem jubilantům 
přejeme pevné zdraví, 

hodně spokojenosti a radosti!

ÚMRTÍ 
Jiří Tenora, nedožitých 74 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

SŇATKY
Anna Vojtová a Jan Vybíhal

 
Novomanželům na společné cestě
přejeme hodně štěstí a tolerance!

ZLATÁ SVATBA 
50 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA

Ján a Emilie Gajdošovi

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

SPORT

RYBÁŘI ZVOU
Rybářský spolek vás všechny srdečně zve 
13. srpna na chytání pro veřejnost na ryb-
níku Pod Sekerou a 27. srpna na rybářské 
závody pro mládež a dospělé rybáře na 
rybník Jericho.

RŮZNÉ

INZERÁT
Pronajmu byt 2+1 v Olešnici. Bližší infor-
mace na tel.: 603 898 884

ODPADY
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 2., 
16. a 30. srpna. Svoz pytlovaného plastu 
od vašich domů se bude konat  5.  a pa-
píru 19. srpna.ROZLOUČENÍ S LÉTEM

Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat v sobotu 27. srpna na tradiční Rozloučení 
s létem. V duchu dožínkové tradice bude zahájen program v 16 hodin na zahradě 
kulturního domu vystoupením OLEŠNICKÉ CIMBÁLOVÉ MUZIKY. Děti se mezi 16 
a 19 hodinou mohou těšit na bohatý doprovodný program - skákací hrad, trampolínu, 
malování na obličej, simulátor dojení, různé soutěže a hry. Kolem 19 hodin vystoupí 
DUŠAN VITÁZEK. Po jeho vystoupení přijde čas na tradiční taneční zábavu se skupi-
nou ARCUS. Vstupné do 19:00 dobrovolné, následně za 100 Kč. Děti do výšky 1 m, ZTP 
a ZTPP zdarma po celou dobu.

 

 

…zveme Vás na 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve dnech 5.-7. srpna 2022 
 Katolický dům 

vernisáž v pátek 5.8 v 19:00 
ostatní dny 10-16:00 

  Cimbálová muzika Jožky 
Slavíčka 

 
…těší se na Vás kaaja  

   

výstavu děl výtvarníků 
Olešnicka 

Olešničtí lékaři žádají pacienty  
s respiračními příznaky 

- kašel, rýma, bolest v krku - 
aby si před kontaktováním lékaře 
udělali doma covid antigenní test.


