
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE
II/362 PRŮTAH
Vážení spoluobčané, 
dovolte mi informovat Vás o zahájení prací na 
průtahu silnice II. třídy č. 362. Tato silnice dělí 
Olešnici na přibližně dvě poloviny a je páteřní 
nejfrekventovanější komunikací. Denně po ní 
projede na 1,9 tisíce vozidel. 

Od roku 1832, kdy byla postavena, do roku 1936 
byla komunikací v majetku obce. Poté byla za-
řazena do sítě okresních silnic a státní subvencí 
zadlážděna. Jako okresní silnice byla státní. Po 
zestátnění majetku obcí v  padesátých létech 
byly zestátněny i pozemky pod chodníky (ve 
správě MNV) a v osmdesátých letech minulého 
století byly pozemky pod silnicí a chodníkem 
v  katastru sloučeny v  jeden pozemek. Ten byl 
státní. Po obnovení samospráv obcí po listopa-
du 89 restituovaly obce svůj historický majetek. 
Tento proces trval řadu let. Restituci chodníků  
u průtahu bránilo v katastru nemovitostí slou-
čení pozemků se silnicí. V roce 2000, po vzniku 
krajů, byly pozemky chodníků a vozovky II/362 
převedeny ze státu na kraj. Aby bylo možné 
převést chodníky do majetku města bylo nutné 
provést geometrické oddělení pozemku vozov-
ky a chodníků. Také tento proces byl zdlouha-
vý. Nicméně se mi jako krajskému zastupiteli 

ní náklady zpracovat projektovou dokumentaci 
ke stavebnímu povolení. Dne 4. 1. 2016 bylo za-
hájeno územní řízení a 23. 3. 2016 bylo vydáno 
územní rozhodnutí. Dne 23. 9. 2016 bylo zahá-
jeno stavební řízení a 26. 10. 2017 bylo vydáno 
stavební povolení na stavbu II/362 Olešnice – 
průtah. Dne 4. 10. 2017 byla dokončena prová-
děcí dokumentace stavby a 6. 8. 2018 rozhodl 
Státní fond dopravní infrastruktury o poskyt-
nutí dotace na zvýšení bezpečnosti chodců 
(část chodníků). Mezitím probíhala jednání se 
samosprávou kraje a s vedením SÚS Jihomorav-

podařilo prostřednictvím majetkového odboru 
krajského úřadu předložit žádost o bezúplatný 
převod pozemků chodníků - pozemků kraje - 
krajskému zastupitelstvu a to tento převod 19. 2. 
2015 schválilo. Teprve po tomto převodu a po 
vkladu do katastru nemovitostí se stalo město 
vlastníkem pozemků pod chodníky a mohlo začít 
uvažovat o jejich stavebních úpravách. 

Aby byla možná rekonstrukce chodníků, bylo 
nutné současně řešit stav vozovky a provádět 
stavby souběžně. Proto město nechalo na vlast-
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v zimních měsících jistě větší tepelnou pohodu, 
město pak nebude již tolik doplácet na vytápění 
jednotlivých kulturních akcí. 

Výjezdová jednotka SDH v létě

Parné léto a sucho. V  tomto znamení byly le-
tošní prázdniny. Sucho na polích bylo příčinou 
řady požárů, dařilo se i vosám a sršním. Požáry 
a likvidace nebezpečného hmyzu byly také dů-
vodem častých výjezdů SDH Olešnice. V  jed-
nom případě pak olešničtí hasiči hasili požár 
osobního automobilu, vyjížděli i k další doprav-
ní nehodě. 

Výsledky rozborů pitné vody 
Vodohospodářská laboratoř Boskovice odebrala 
dne 24. 7. 2018 vzorky pitné vody ze studánky 
Hastrmánka na Závrší a studánky u rybníka 
Obecňáku v lesoparku Skalky. 
      
 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že voda není 
pitná.

Volby do  zastupitelstva města
Ve dnech 5. – 6. října 2018 proběhnou v České 
republice volby do zastupitelstev měst a obcí. 
V  Olešnici se do těchto voleb zaregistrovaly 
čtyři volební strany, a tak budou občané 15 za-
stupitelů volit z  60 kandidátů. Uvádíme jejich 
přehled:

1. OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE - SNK
1 Prokopec Aleš Mgr.
2 Slavíček Jakub Ing.
3 Tomášek David Ing.
4 Hirsch Štěpán Ing. arch.
5 Vraspír Adolf Bc.
6 Slavíček Jan
7 Žílová Galina Mgr.

síce je vše hotovo. Učitelé a žáci se budou po-
stupně seznamovat s novinkami. Také veřejnost 
bude mít tu možnost a v sobotu 29. září si bude 
moci při dni otevřených dveří ZŠ nové prostory 
a vybavení prohlédnout. Projekt samotný se po-
souvá do fáze žádosti o proplacení dotace. 

Kulturní dům
Dokončeny byly práce na výměně otopného 
systému – výměně radiátorů a na výstavbě nové 
kotelny včetně kotlů a zařízení v  kulturním 
domě. Celá akce je dalším dílčím projektem 
postupné rekonstrukce a modernizace kultur-
ního domu. V tomto volebním období zde bylo 
vedle právě dokončené modernizace vytápění 
objektu také zcela nově vybudováno sociální za-
řízení. Návštěvníci kulturních akcí zaznamenají 

ského kraje o zařazení průtahu Olešnice mezi 
aktuální investice do rozpočtu kraje. SÚS JMK 
zařadila průtah Olešnice mezi akce roku 2018 
a dosáhla i na podporu SFDI. Nyní se blížíme 
k závěru příprav stavby.

Zastupitelstvo města Olešnice se sešlo na své 
poslední schůzi v  tomto volebním období dne 
30. srpna 2018, aby mimo jiné body schválilo 
smlouvu o dílo na stavební objekty do majetku 
města na projektu II/362 Olešnice průtah. Tato 
akce je investiční akcí dvou investorů. Vedle 
města Olešnice je druhým investorem Správa  
a údržba silnic Jihomoravského kraje. Na zákla-
dě dohody obou investorů vypsala SÚS Jihomo-
ravského kraje výběrové řízení na dodavatele. 
Na základě tohoto výběrového řízení byl vybrán 
zhotovitel – společnost PORR a.s. Ta pro měs-
to bude stavět chodníky na průtahu, parkoviště  
u lékařského střediska, opěrnou zeď na ul. ge-
nerála Čápka, zokruhování vodovodu Rovečín-
ská – Zástodolí, výměnu vodovodních  přípojek 
na průtahu, nasvětlení přechodů pro chodce  
a veřejné osvětlení chodníku na ulici Rovečínské. 

Cena díla pro město je 20,569 milionů Kč  
a cena díla na vozovkách komunikace pro SÚS 
JMK pak 32,553 milionů Kč. Celkem tedy 
53,122 milionů Kč vč. DPH.  Zastupitelstvo 
města schválilo také úvěr s  ČS a.s. ve výši 10 
mil. Kč na stavební objekty města a 2 mil. Kč na 
vodovod a vodovodní přípojky. Ostatní nákla-
dy díla budou hrazeny dílem z rozpočtu města 
– výdajů připravených na chodníky roku 2018 
(ul. gen. Čápka), dílem pak z  dotace SFDI na 
chodníky. 

Stavba bude dle harmonogramu zhotovitele za-
hájena v  září 2018 a 1. etapa - ulice generála 
Čápka - by měla být dokončena v prosinci. Za-
hájení druhé etapy má být na jaře 2019 v březnu 
a práce ukončeny na konci října 2019.  Doprav-
ně je počítáno se stavbou dělenou na jízdní pru-
hy, řízenou semafory. 

Tato dopravní stavba je stavbou, která na další 
desetiletí změní tvář Olešnice. Je stavbou, kte-
rá si vyžádal mnoho úsilí při přípravě. Bude ale 
potřebovat hodně trpělivosti ze strany občanů,  
a to jak řidičů, tak chodců. Na opravovaných sil-
nicích vídáme značku        s nápisem „Musíme to 
opravit“.  A my to musíme opravit. Tedy děkuji 
za trpělivost, kterou jste projevili při přípravě 
stavby. Děkuji také za trpělivost, kterou proká-
žete při její realizaci. Výsledek nám všem bude 
odměnou.

PaedDr. Zdeněk Peša,
 starosta

 
ZŠ moderně a komplexně
V  minulých číslech zpravodaje jste byli prů-
běžně informováni o nejvýznamnější investici 
v  oblasti školství tohoto roku. Po modernizaci  
a zvýšení kapacity mateřské školy v  loňském 
roce se jedná o další projekt podpořený dotač-
ně prostředky EU z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP). Celé prázdniny 
byla škola v  pohybu, dokončovaly se stavební 
práce, montoval nábytek, dováženy byly nové 
pomůcky do odborných učeben. Na prahu mě-
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CHSK manganistanem
Železo
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
E.coli
Koliformní b.
Kolonie 22°C

Vyhl. MZČR 
max 3,00 mg/l
max 0,20 mg/l 
max 0,50 mg/l
max 0,500 mg/l
max 50,0 mg/l
max 0
max 0
max 200

Hastrmánka
0,4
<0,02
<0,030
<0,005
11
0
6
48

studánka
Skalky
0,3
<0,03
<0,030
<0,005
39
7
>100
450



v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Mezi 
nejúspěšnější reprezentanty školy i města patřili 
například Eliška Ševčíková, Michaela Novotná, 
Tomáš a Šimon Nechutovi, Marek Kintr nebo 
Eva Nechutová.
Pohár brigádního generála Zdeňka Škarvady 
určený pro nejlepšího odcházejícího absolven-
ta olešnické školy převzala z  rukou paní Ivany 
Škarvadové Eliška Ševčíková.
V  průběhu letních prázdnin škola žila čilým 
životem. Celý červenec běžel v  týdenních tur-
nusech příměstský tábor (v srpnu v mateřince). 
Především se ale naplno pracovalo na dokon-
čení rekonstrukcí a dodání vybavení 7 nových 
odborných učeben. Finišovalo se doslova do 
poslední minuty a žáci a učitelé mají od září 
k  dispozici nové učebny chemie, přírodopisu, 
přírodovědy pro 1. stupeň, matematiky, 2 učeb-
ny cizích jazyků, venkovní učebnu pro 1. stupeň 
a 7 kabinetů, skladů a zázemí pro výuku odbor-
ných předmětů. Celkový rozpočet 13,5 milionu 
korun byl z 90 % pokryt dotací, zbytek dofinan-
covalo město ze svého rozpočtu.
Široká veřejnost se již nyní může těšit, že nejen 
nové učebny, ale i všechny ostatní prostory zá-
kladní školy včetně zajímavých výstavek budou 
ke shlédnutí při dni otevřených dveří v sobotu 
29. září v  rámci třídenní akce Setkání rodáků  
a absolventů školy. Všichni jsou srdečně zváni.

 Vladimír Hél

DPS Campanela 
První zkouška olešnických zpěváků v  novém 
školním roce proběhne 7. 9. 2018 ve 13:00 v KD 
Olešnice / prostory ZUŠ Letovice. Těším se na 
všechny stávající členy, ale také zveme nové zá-
jemce. Přijďte mezi nás. Na všechny se těší  

G. Žílová, 
ZUŠ Letovice

KULTURA 

Olešnické dožínky
I letos jsme měli možnost se společně rozlou-
čit s létem na dožínkách, které jsme pro vás 
se Spolkem přátel piva uspořádali. Stejně jako  
v předchozích ročnících jsme se snažili nejen se 
s létem rozloučit, ale také připomenout zvyky  
a tradice, které ke konci léta patří. 

Dožínky jsme společně zahájili na náměstí 
Míru, odkud jsme vyrazili dožínkovým průvo-
dem na zahradu kulturního domu, kde byl při-
praven bohatý program. 
Mohli jsme shlédnout vystoupení folklorního 
souboru Kořeňák z nedalekého Kořence, kte-
rý zatancoval i předvedl zvyky a obyčeje, které  
k dožínkám patří. K hudbě a tanci nám zahrála 
cimbálová muzika Majerán. Program také zpes-

o krásné druhé místo. Díky vašim rozkvetlým 
květinovým oknům jsou olešnické ulice barev-
nější a pohledem na krásné kytky se určitě ne-
těšíte sami.        

Matrika
Jubilea srpen 2018
Eliška Kučírková
Věra Včelíková
Alena Bednářová
Marie Stejskalová
Marie Kadlecová
Milan Hanák
Arnošt Koubek
Jarmila Šenkýřová
Miloslav Boček
Ludmila Vázlerová
Marie Mistrová 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Úmrtí červenec 2018
Zdeněk Uher 

Úmrtí srpen 2018
Lubomír Bednář 
Bohuslav Fučík
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
 
Poděkování
Děkujeme všem za projevy soustrasti a za účast 
na posledním rozloučením s  naším tatínkem 
panem Lubomírem Bednářem. 
Zdeňka a Ivana Bednářovy 

ŠKOLSTVÍ

Začínáme….
Prázdniny uběhly rychleji, než by bylo žákům  
i pedagogům milé, a je zde začátek nového škol-
ního roku. Úvodem ale přece jen kratičké ohléd-
nutí za ukončením roku předešlého.
Předposlední den byli tradičně přijati staros-
tou města na radnici nejlepší žáci, které vybra-
li v  jednotlivých třídách jejich třídní učitelky  
a učitelé: Vanesa Navrátilová, Jan Horáček, 
Adriana Havlová, Jiří Danzinger, Leona Kadle-
cová, Kryštof Zunka, Daniel Sýs, Pavel Jančev, 
Klára Horáčková, Tadeáš Holas, Monika Zun-
ková, Matěj Valenta, Rostislav Hanyk, Šimon 
Nechuta, Tomáš Nechuta, Jakub Trmač, Tamara 
Bisová, Anna Mrázková, Sára Krahulová, Lukáš 
Trmač, Daniela Jančíková, Kristýna Kovářová, 
Eliška Ševčíková, Michaela Novotná, Martin 
Kolář.
Při slavnostním zakončení školního roku v kul-
turním domě byli oceněni žáci, kteří uspěli 

8 Kobler Roman
9 Ondra Marcel
10 Člupek Vlastimil Ing. Ph.D.
11 Fiala Milan
12 Bělehrádek David
13 Kalasová Jana
14 Krejčí Jitka Mgr.
15 Procházka Jaroslav

2. Živnostníci Olešnice - SNK
1 Žíla František
2 Ryzí Petr
3 Procházka Rostislav
4 Šabrňák Rostislav
5 Kroupa Michal
6 Bělehrad Tomáš
7 Prokopcová Ivona MUDr.
8 Žíla Dalibor
9 Coufalová Linda
10 Pernická Lenka
11 Kotlán Luboš
12 Slavíček Josef Mgr.
13 Kovář Vladimír
14 Žíla Zdeněk
15 Dvořák Zdeněk

3. Křesť. demokr. unie - Čs. strana lidová
1 Adamec Pavel Ing.
2 Kánský Josef Ing.
3 Kozlová Ivana
4 Soukal Jan
5 Trmač Milan
6 Šafařík Jan
7 Novotný Jan ml. Ing.
8 Šašinková Soňa
9 Višinka Petr Ing.
10 Plíhal Václav Ing.
11 Vojta František
12 Stejskal Petr
13 Škorpík Jaroslav
14 Procházka Jan
15 Halámek Miroslav Ing.

4. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
1 Peša Zdeněk PaedDr.
2 Nechuta Jan MUDr.
3 Mareček David Mgr.
4 Kubíček Karel
5 Baka Martin Ing.
6 Musilová Ludmila
7 Šafařík Jan Ing.
8 Jež Vlastimil
9 Šutera Pavel
10 Jančová Ivana Mgr.
11 Sýkorová Jana Mgr.
12 Halas Zdeněk Mgr.
13 Kříž Petr
14 Kuda Milan
15 Lžičařová Petra

Nejpěknější květinová výzdoba
Letošní léto, ač se nám všem zdálo extrémně 
teplé a suché, pěstitelům květin moc nepřálo. 
Také možná proto se do soutěže o nejlepší kvě-
tinovou výzdobu přihlásilo jen patnáct stateč-
ných, kterým opravdu moc děkujeme. Vítězkou 
se stala paní Jana Štarhová a ostatní se dělí  
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v kulturním domě v Olešnici. 
Návštěvníci se mohou těšit na příjemné odpo-
ledne plné hudby, bohatý doprovodný program, 
soutěže o ceny a další. Pro děti budou opět 
připraveny výtvarné workshopy pod vedením 
umělce Ing. Václava Prajse a další aktivity. 
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč.
Více podrobností o programu sledujte na našem 
webu: www.olesnickykvitek.cz, nebo na Facebooko-
vé stránce: www.facebook.com/olesnickykvitek.

SPORT 

Pozvání do Hastrmánku
Hastrmánek Olešnice zve všechny děti s jejich 
doprovodem do volné herny. Od září se bude-
me scházet každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 
11:00. Provoz zahájíme od pondělí 17. 9. Přijďte 
si pohrát s novými hračkami, zaskotačit a zado-
vádět v příjemném prostředí. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

RŮZNÉ
Bleší trh 
Hastrmánek Olešnice pořádá na zahradě míst-
ního kulturního domu BLEŠÍ TRH neboli Ble-
šák.  Akce proběhne 8. září 2018 od 13:00 pro 
prodávající (vstupné 20,-), pro nakupující od 
14:00 (vstupné ZDARMA).

Nová ambulance 
Vážení pacienti, od 3. 9. 2018 otevíráme novou 
ordinaci alergologie a klinické imunologie pro 
dospělé a děti od 6 let, v Boskovicích a Letovi-
cích na adresách:
Boskovice (Nemocnice Boskovice, Otakara Kubína)
Ordinační doba: Pondělí 07:00 - 13:30h
Úterý 07:30 – 14:00h, Čtvrtek 08:00 – 17:00h
Pátek 07:30 – 11:30 h
Letovice (Nemocnice Letovice s.r.o., Pod Klášterem 17)
Ordinační doba: Středa     07:30 – 13:30h
Můžete se objednávat na telefonním čísle:
+ 420 605 444 072. Alergologie a klinická imu-
nologie – MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 4. a 18. září

o nejlepšího dojiče/dojičku na simulátoru doje-
ní, kterým je plastová kráva v životní velikosti. 
Celé dožínky jsme pak zakončili dožínkovou 
taneční zábavou se skupinou Medium Blansko.
Touto cestou chci za celý Spolek přátel piva po-
děkovat všem, kteří neváhali a do příprav na 
dožínky se zapojili, ať již to byla výzdoba, za-
půjčení techniky či jiná pomoc. Velký dík patří 
také všem, kteří se i přes ne zcela přející počasí 
zúčastnili a tuto akci podpořili svoji návštěvou.

Za Spolek přátel piva David Mareček, 
předseda

Olešnický kvítek
Spolek (na)Moll za podpory města Olešnice vás 
srdečně zve na již čtvrtý ročník soutěžní pře-
hlídky mladých muzikantů - Olešnický kvítek.
Přehlídka se uskuteční 6. 10. 2018 od 13:00  

třilo vystoupení taneční skupiny BAMI složené 
z dětí z místní ZŠ a MŠ. 
Po celé odpoledne byl připraven bohatý dopro-
vodný program jako výstava techniky, skáka-
cí hrad, trampolína, výroba šperků, malování 
na obličej, jízdy na poníkovi a trať pro děti, ve 
které se mohli seznámit s dobovými nástroji i si 
zasoutěžit. Velmi populární se pak stala soutěž  
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