
ZPRÁVY Z RADNICE

Příprava investičních akcí
Počátek roku je obdobím, kdy jsou zveřejňová-
ny dotační tituly krajů, ministerstev a také ope-
račních programů EU. Protože platí, že se obce 
v rámci investic a při naplňování svých staveb-
ních záměrů neobejdou bez financování mimo 
své daňové příjmy, je to také doba podávání 
žádostí o dotace. Tyto žádosti jsou převážně 
formálně náročné a vyžadují spolupráci s  do-
tačními agenturami, s projekčními kancelářemi. 
Často dlouhý bývá schvalovací proces stavební-
ho řízení, které je pro dotační řízení požadová-
no. Přesto se rada města zaměřila na přípravu 
žádostí o dotace tak, aby všechny termíny pro 
podání žádostí byly naplněny. Potom už bude 
záležet na institucích, které dotace poskytují, jak 
rozhodnou. 
Podporovány nejsou vždy jen ty akce, které by si 
zasloužily finanční podporu. Proto by obce měly 

víc s novým připojením domů na ulici Rovečín-
ské, pokud tak zastupitelstvo rozhodne. Dosud 
bylo uvažováno bez uzavírky o cenově obdobné 
bezvýkopové opravě kanalizace před zahájením 
stavebních prací bez kontrolních šachet a s pů-
vodním (83 let) napojením kanalizačních pří-
pojek. 
O průběhu přípravy a zahájení prací budou čte-
náři informováni prostřednictvím březnového 
čísla Zpravodaje. 

Olešnická statistika
V Olešnici bylo ke konci roku 2018 přihlášeno 
k trvalému pobytu 1 675 obyvatel. V uplynulém 
roce se narodilo 12 dětí a zemřelo 17 spoluob-
čanů. Během roku se 22 občanů přistěhovalo  
a 38 odstěhovalo. To znamená, že nás v Olešnici, 
stejně jako v  dalších periferních venkovských 
oblastech, stále ubývá a přibývá prázdných nebo 
poloprázdných domů.  
Také nás se dotýká nově přicházející trend, kte-
rým je, že svatby jako takové začínají být „cool“. 
Z devíti sňatků byly tři na radnici a šest v kostele 
sv. Vavřince. Nebo je to spíš návrat ke tradicím  
a rodinným jistotám?

Matrika
Narození listopad 2018 
Miroslav Synek

Narození leden 2019
Ema Poláková 
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!

cílit na dotační tituly, které jsou potřebné a pro 
obec využitelné.  V přípravě jsou proto žádosti 
o poskytnutí dotací na rekonstrukci atletického 
areálu s hřištěm, výměny střešní krytiny a opra-
vy fasády kulturního domu, výstavby chodníku 
od kulturního domu na ulici Moravská strana 
s místem pro přecházení na ulici Křtěnovskou, 
příprava podkladů pro stavební povolení chod-
níku na ulici Křtěnovské a dovybavení ZŠ po-
můckami a odbornými učebnami.  

Stavba II/362 Olešnice - průtah
Po předvánočním ukončení prací na ulici Gene-
rála Čápka průtahu silnice II/362 a stavebních 
objektů se stavbou spojených, připravuje staveb-
ní firma podklady pro stavbu druhé etapy. Ta si 
po zkušenostech s první etapou vyžádá zřejmě 
úplné uzavření komunikace a objízdnou trasu. 
Stavba by měla být vedena mimo místní komu-
nikace s výjimkou linkových autobusů na Bystré 
a Rovečné po Moravské straně. S největší prav-
děpodobností (čeká se na vyjádření dopravních 
úřadů) budou práce probíhat nejdříve na uza-
vřené ulici Rovečínské od domu společnosti 
K-Net po „Škrobárnu“ a po jejím zprovoznění 
pak poslední část na semaforech po jízdních 
pruzích v  úseku náměstí Míru. Tento způsob 
provedení prací umožní pro město méně kom-
plikovanou výměnu vodovodních přípojek do 
okolních domů a SÚS Jihomoravského kraje vý-
měnu propustků pod silnicí. 
Uzavírka dále umožní případně výměnu kanali-
začního potrubí včetně kontrolních šachet, na-
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na škole v rámci lyžařského výcviku a hodin tě-
locviku na kluzišti, ale především na rodičích, 
jak k příležitosti ke sportovnímu vyžití svých 
dětí přistoupí. Možnost tu je.

KULTURA 

Karnevalové odpoledne
Rodičovský spolek Olešnice, z. s. Vás srdečně 
zve na Karnevalové odpoledne, které se usku-
teční dne 9. 2. 2019 od 14:00 hodin v kulturním 
domě. Těšit se můžete na DJ Davida Hamerské-
ho, taneční vystoupení dětí ZŠ a MŠ Olešnice, 
bohaté občerstvení a výhry pro děti. Vstupné je 
dobrovolné. 

SPORT

Novoroční projížďka
Přes nepřízeň špatného počasí se uskutečnila 
tradiční Novoroční projížďka s přáteli koní do 
Velkého Tresného, kde cílem byla hospůdka na 
Petrově. Zahájení proběhlo na Moravské straně 
a přes louky, lesy a polní cesty jsme se vydali 
k naší oblíbené hospůdce. Projížďky se účastni-
lo šest koní a jedenáct lidí, z toho někteří jeli na 
koni a zbytek se vezl na bryčce. Ve Velkém Tres-
ném jsme se občerstvili, povozili na koních 
malé děti a vydali se stejnou cestou zpět. Domů 
jsme se vrátili promočení, promrzlí, ale přesto 

spokojení. Nás jen tak nějaké počasí nezlomí.  
A tak doufáme, že se u této každoroční tradice 
ve zdraví sejdeme i v příštím roce. 

S pozdravem spolek přátel koní Olešnice.

RŮZNÉ

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa
Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo 
přemnožení kůrovců. V letošním roce lze před-
pokládat jejich rozšíření i do oblastí a lokalit 
doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky 
lesů, u kterých plníme funkci odborného lesní-
ho hospodáře, aby včas reagovali na upozornění 
o výskytu kůrovcového dříví a sami aktivně pra-
videlně kontrolovali svoje lesní porosty. Při zjiš-
tění jakýchkoliv počátečních příznaků poško-
zení smrčin či jednotlivých stromů je zapotřebí 
provést smysluplné opatření k zamezení dalšího 
šíření kůrovců v lesích.
Příznaky poškození jsou barevné změny korun 
smrků, usychající stromy, opadávající jehličí, 
odlupující se kůra, výrony pryskyřice, závr-
ty nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě 
stromů. Opatřením je pak asanace (likvidace) 
kůrovcového dříví. V zimním období musí být 
provedena nejpozději do konce měsíce břez-
na. Doporučujeme kůrovcové stromy vytěžit  
a odvézt z lesa a jeho okolí a zbytky větví a kůru 
spálit. Jakmile začnou být kůrovci aktivní, je sta-
novenou technologií asanace odkorněním nebo 
chemickým postřikem, a to podle stupně vývoje 
brouků.  Je vhodné kontaktovat svého odborné-
ho lesního hospodáře a v součinnosti s ním sta-
novit postup asanace. Nadále je důležité místo 
výskytu kůrovce pravidelně sledovat a po celé 
vegetační období provádět další těžbu a asanaci 
napadených stromů. 
Nejpozději do konce měsíce května je nutné 
v  lese zlikvidovat dříví pro kůrovce atraktivní, 
které vzniklo v zimním období a je vhodné pro 
jejich množení (zlomy, vývraty, oslabené a usy-
chající jedince, ale též i zbytky dřeva či palivo 
ponechané v porostu). Čistota lesa je základem 
ochrany před kůrovcem.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci. 
S pozdravem a přáním "Lesu zdar". 

Lesy České republiky s.p. 
Lesní správa Nové Město na Moravě

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 5. a 19. února.

Jubilea leden 2019
Josef Strouhal
Naděžda Petrželková
Pavel Blaha
František Vojta
Milada Žilová
Vlastimila Bučková
Marie Oderská
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba - 50 let společného života
Emil a Miriam Schusterovi 
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí prosinec 2018
Zdeněk Halas ml.

Úmrtí leden 2019
Květa Cupalová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkujeme všem za účast na posledním rozlou-
čení s naším synem Zdeňkem i za projevy sou-
strasti a květinové dary. 

Rodina Halasova

KNIHOVNA

Knihovnická statistika
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 byl 14 
333, z toho naučné literatury 3 999, beletrie pro 
dospělé 7 359 a pro děti 2 975 titulů. Díky mi-
mořádnému daru města k  výročí republiky ve 
výši 30 000 Kč bylo nakoupeno 480 nových ti-
tulů v celkové hodnotě 94 279 Kč. Do knihovny 
bylo darováno 80 knih, převážně z projektu Čes-
ká knihovna i od čtenářů samotných. Vyřazeno 
bylo 215 knih a  odepsáno 1 212 převážně sta-
rých časopisů. Za uplynulý rok bylo realizováno 
4 330 výpůjček, z toho 2 571 beletrie pro dospělé 
a 813 pro děti. Dospělí si půjčili 468 titulů na-
učné literatury a děti 95. Bylo půjčeno 383 ča-
sopisů. Z boskovického výměnného fondu bylo 
přivezeno 436 titulů.
Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 214 
čtenářů (160 žen a 54 mužů) z  toho je 177 
místních. Dětí do 15 let opět ubylo na počet 65  
a smutné je, že jednoho dětského čtenáře má 
knihovna šestiletého a jednoho třináctiletého. 
Naopak desetiletých dětí bylo dvanáct. Mezi do-
spělými jsou nejpočetnější 38 letí, kterých je za-
registrovaných 6, ostatní ročníky jsou zpravidla 
zastoupeny jedním až třemi čtenáři. Knihovnu 
navštívilo celkem 2 571 návštěvníků, 68 využilo 
v knihovně internet. 28 knihovnických akcí pře-
vážně besed s dětmi nebo seniory se zúčastnilo 
530 návštěvníků. 
Počet přístupů do on-line elektronického kata-
logu z prostoru knihovny byl 84, mimo knihov-
nu 1  478. Knihovna má webové stránky www.
olesnice.knihovna.cz, které měly 47 679 ná-
vštěv-přístupů.

knihovnice

ŠKOLSTVÍ
Zimní sportovní vyžití mládeže
Zima je obdobím, kdy se v  Olešnici, na rozdíl 
od níže položených oblastí, dostává dětem mož-
nosti sportovního vyžití, které jinde nemají. 
Sníh na sjezdovce a led na kluzišti je konkurencí 
pro mobilní telefony a sociální sítě. Tak je nejen 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

MĚSTA OLEŠNICE V ROCE 2018.
Dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s  čin-
ností jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Olešnice v roce 2018.

Jednotka má 14 členů, z  toho jsou 4 velitelé,  
4 strojníci a 6 členů.

16. a 17. března se 4 členové jednotky zúčast-
nili workshopu v obci  Budislav na téma vy-
prošťování osob z  havarovaných vozidel. Zde 
jsme byli seznámeni s taktickými postupy při 
dopravních nehodách nových a konstrukčně 
odolnějších vozidel, vyproštění osob zaklíně-
ných pod dopravním prostředkem. Dále bylo 
prezentováno bateriové vyprošťovací nářadí od 
firmy WEBER RESCUE.

V průběhu roku jsme se s technikou prezento-
vali na 7 výročích pořádaných v okolí (Sulíkov, 
Koroužné, Brťoví, Křtěnov, Crhov, Horní Poří-
čí a Čtyři Dvory).

26. června proběhlo taktické cvičení v budově 
ZŠ v Rozseči nad Kunštátem. Námětem cvičení 
byl požár počítačové učebny.

14. září ve večerních a nočních hodinách se 
jednotka zúčastnila výcviku ve školícím stře-
disku v Tišnově. Po teoretické části, zaměřené 
hlavně na poskytování první pomoci a bezpeč-
nosti práce proběhla praktická část. Zde byly 
nachystány 4 scénáře reálného zásahu a 1 za-
měřen na spolupráci jednotek, který měl 2 čás-
ti. Jako první byla jednotka vyslána k amputaci 
končetiny a zraněný se nacházel na nepřístup-
né střeše. Úkolem jednotky bylo zjištění situ-
ace od svědka a vysvětlením postupu zástavy 
krvácení do příjezdu výškové techniky, poté 
jednotka zraněného ošetřila.
Druhá situace - byla nahlášená osoba pohybu-
jící se na hraně střechy a hrozící skokem. Po 
příjezdu jsme zjistili, že osoba se nacházela již 
na zemi. Po prvotním vyšetření bylo zjištěno 
poranění pánve. Za použití vakuové matrace 
byla provedena fixace zraněného.
Třetí situace - byla na otravu oxidem uhel-
natým, kde jsme v  dýchací technice vynesli 2 
osoby z kotelny, jedna osoba byla v bezvědomí, 
u které jsme okamžitě zahájili resuscitaci s po-
mocí AED.
Čtvrtá byla nehoda, kde bylo vozidlo na boku. 
Po stabilizaci vozidla provedeno otevření pá-
tých dveří, aby se za zraněným dostal zdravot-
ník. Po nasazení krčního límce provedeno vy-
proštění osoby pomocí SCOOB nosítek z vozu 
a poskytnuta předlékařská pomoc.
Poslední úkol byl společný s jednotkou z Opato-
vic - požár sklepa, kde bylo pohřešované dítě. Na 
průzkum a vyhledávání byli vyslány 2 skupiny. 

11. 5. Technická pomoc, AED – Olešnice

1. 6. Technická pomoc, odstranění stromu 
z vozovky - Olešnice směr Trpín

17. 6. Požár nízké budovy, požár sauny u rodin-
ného domu - Olešnice

V silně zakouřeném sklepním prostoru se nám 
bohužel nepodařilo nikoho nalézt. Po částeč-
ném odvětrání jsme s instruktory prošli všechny 
prostory, kde nám ukázali místo s figurínou. Ne-
byli jsme jediní, komu se to nepodařilo, jelikož 
prostory byly důmyslně zaskládány nábytkem  
a ve vstupu do místnosti s dítětem byla přistr-
čena pohovka, aby nás zmátla, že zde chodba 
končí. Ihned poté jsme dostali hlášení, že v pro-
tější budově se nachází 9 pohřešovaných osob. 
Na vyhledání a transport z  třípatrové budovy 
jsme měli 20 minut. V průběhu velitel dostával 
informace upřesňující počet pohřešovaných,  
a to pouze na dvě. V jednotlivých místnostech 
se nacházely různé překážky, slepé uličky, skry-
tá místa z  dřevěných beden. Jedna osoba byla 
nalezena v  místě, kde se dalo pouze proplazit,  
a pomocí evakuačních nosítek byla osoba eva-
kuována. Jelikož vypršel čas na evakuaci, opus-
tili jsme budovu s  tím, že jsme nalezli pouze 
jednu osobu. Poté jsme dostali informaci, že 
v budově se nacházela pouze jedna osoba.
Toto cvičení v  nás zanechalo mnoho pozitiv-
ního. Přiučili jsme se, jak postupovat při zá-
sazích, které jsme ještě nezažili a zjistili, že je 
pořád co zdokonalovat.

19. září proběhlo taktické cvičení na budovu 
mlékárny. Námětem cvičení byl únik čpavku 
ze strojovny chlazení.

28. září při příležitosti oslav 100 let od založení 
Československa proběhl den otevřených dveří 
hasičské zbrojnice. Pro návštěvníky byly pro-
vedeny 2 ukázky vyproštění osob z havarova-
ného vozidla.
 
A nyní k výjezdům naší jednotky v roce 2018. 
Během roku byla jednotka povolána krajským 
operačním a informačním střediskem celkem 
k 29 událostem:

7. 1. Technická pomoc, AED (Automatizovaný 
externí defibrilátor) - Olešnice

7. 2. Technická pomoc, AED - Lhota u Olešnice

10. 3. Dopravní nehoda, 1 vozidlo, 1 zraněný - 
Olešnice směr Nyklovice 



26. 6. Požár nízké budovy, taktické cvičení na 
budově ZŠ - Rozseč nad Kunštátem

16. 7. Technická pomoc, AED - Hodonín  
u Kunštátu

22. 7. Dopravní nehoda, 1 vozidlo, 3 zranění - 
Rozsíčka směr Sulíkov

26. 7. Dopravní nehoda, 1 vozidlo, bez zranění 
- Silnice I/19
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6. 9. Požár nízké budovy, požár domu a hospo-
dářských budov - Černovice

9. 9. Technická pomoc, likvidace bodavého 
hmyzu - Olešnice

15. 9. Dopravní nehoda, 2 vozidlo, 3 zranění - 
Petrov směr Rudka

19. 9. Požár trafostanice - Olešnice

19. 9. Únik nebezpečných látek, taktické cvičení 
v mlékárně - Olešnice

20. 9. Ostatní pomoc, vyhledávání pohřešované 
osoby - Nýrov

25. 9. Technická pomoc, odstranění stromu 
z vozovky - Prosetín směr Křtěnov

20. 9. Ostatní pomoc, ucpaná kanalizace základ-
ní školy - Olešnice

24. 10. Technická pomoc, odstranění stromu 
z vozovky - Olešnice směr Trpín

12. 11. Technická pomoc, AED – Olešnice

16. 12. Technická pomoc, AED – Rozsíčka

17. 12. Technická pomoc, AED – Olešnice

23. 12. Dopravní nehoda, 1 vozidlo, bez zranění 
- Bedřichov směr Brumov

Za rok 2018 naše jednotka byla u zásahů 40 ho-
din a 26 minut, což je skoro 1,5 hodiny na 1 udá-
lost. Průměrná doba výjezdu činila 4,5 minuty 
od ohlášení události.

Na závěr chci poděkovat všem aktivním členům 
jednotky za čas strávený při zásazích, odborné 
přípravě, brigádách a dalších akcích, kterých se 
zúčastnili ve svém volném čase. Také bych chtěl 
poděkovat vedení města Olešnice za ochotu, 
vstřícnost a finanční podporu spojenou se zása-
hovou jednotkou.

Pavel Jež, 
zástupce velitele JSDH Olešnice

2. 8. Požár pole - Rovečné směr Nyklovice

9. 8. Požár louky v areálu zemědělského druž-
stva - Olešnice

12. 8. Požár automobilu - Crhov směr Olešnice

19. 8. Technická pomoc, AED - Olešnice

20. 8. Technická pomoc, likvidace bodavého 
hmyzu - Kněževes

30. 8. Technická pomoc, likvidace bodavého 
hmyzu - Kněževes


