
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE
Průtah II/362
V průběhu měsíce srpna byly dokončeny všech-
ny vodovodní a kanalizační přípojky v  rámci 
druhé etapy stavby na ulici Rovečínské. Součas-
ně byl též položen nově plynovod a plynovodní 
přípojky. V úseku od Škrobárny ke zdravotnímu 
středisku byly dokončeny podkladní vrstvy vo-
zovky, položeny obrubníky a přídlažba a připra-
veny podkladní vrstvy také pro pokládku dlažby 
chodníků. Probíhaly také práce na elektroinsta-
laci a instalaci veřejného osvětlení. Také v úseku 
od zdravotního střediska po náměstí Míru pro-
bíhaly práce na položení podkladových vrstev 
vozovky a pokládka obrubníků. V druhé polo-

vině měsíce srpna byly zahájeny práce na třetí 
etapě stavby v  úseku náměstí Míru. Zde bude 
v následujících týdnech řízena doprava ky-
vadlově s využitím semaforu. Nejdříve zde pro-
běhnou práce na položení plynovodu, plyno-
vodních a vodovodních přípojek, následně pak 
budou odebrány vrstvy živice, žulových kostek a 

na ulici Hliníky a na ulici Veselské bude cesta 
pro děti a žáky i jejich rodiče do škol bezpeč-
nější. 

Hydrogeologický průzkum
Jak byla již olešnická veřejnost informována 
prostřednictvím zpravodaje, proběhl v  měsíci 
červenci na základě předchozích šetření hydro-
geologický průzkum formou 100 metrů hlubo-
kých vrtů v obecním lese “Chrást“ nad Ostrou 
horkou  a v  obecním sadu nad Skalkami. Za-
tímco vrt v  obecním sadu neprokázal případ-
ný zdroj pitné vody a byl následně zasypán, vrt 
u Ostré horky disponuje vodou, a proto proběh-
la čerpací zkouška. Byl též proveden rozbor této 
vody k případnému využití. O výsledcích budou 
čtenáři informováni po závěrečném předání 
podkladů dodavatelem průzkumu. 

budou položeny nové podkladní vrstvy pod vo-
zovku. Současně bude řešeno napojení domů na 
kanalizaci. V následujících týdnech pak budou 
položeny živičné vrstvy vozovky v rámci druhé 
etapy, zadlážděny chodníky v  rámci této etapy 
a pokračovat budou práce v již zmiňované třetí 
etapě výstavby na náměstí Míru. 

S  ohledem na probíhající stavební práce na 
vozovkách i chodnících vyzýváme chodce ke 
zvýšené opatrnosti při pohybu v  prostoru sta-
veniště. 

Chodníky k základní škole a mateřské škole
Nový školní rok znamená po prázdninách pří-
chod žáků do základní školy a dětí do mateřské 
školy. Díky nově rekonstruovaným chodníkům 
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co už s  námi nejsou, každoročních i nově 
příchozích vystavovatelů i těch nejmladších. 
Dost jsem se naběhal, ale při tom všem potkal 
svoje vstřícné a laskavé spoluobčany. Mohl 
jsem s  nimi rozprávět a dozvědět se mnohé. 
Vernisáž byla trošku jiná, i když divadlo jsem 
tu měl už dvakrát. Vírští nám srandovně-dě-
sivým příběhem předvedli, co se to tu kolem 
nás děje. V  sobotu a neděli byl sál stále plný, 
věřím, že toho k  vidění a čtení bylo spoustu 
zajímavého. Chtěl bych poděkovat všem, kte-
ří zapůjčili rodinné památky, vystavovatelům, 
žákům a paní učitelce ZUŠ, městu Olešnice, 
ochotným dámám z  radnice, Zdeňkovi. Díky  
a s pozdravem. 

 Za rok zas Karel Věstínský

Chovatelská výstava
Ve dnech 10. a 11. srpna 2019 proběhla  v rám-
ci olešnické pouti chovatelská výstava  králíků, 
drůbeže a holubů. Návštěvníci mohli zhlédnout 
234 králíků, 88 voliér drůbeže a 33 voliér holu-
bů, celkem asi 600 zvířat. V  letošním roce to 
byla výstava místní, okresní a zároveň sou-
těžní o poháry starosty města Olešnice. Na 
výstavu přišlo za příjemného počasí více než 
1000 spokojených návštěvníků. Chci touto 
cestou poděkovat všem chovatelům, kteří 
obeslali výstavu svými zvířaty, městu Oleš-
nice a všem sponzorům, kteří přispěli jak pe-
nězi, tak i dary do tomboly. Také děkuji všem 

členům a příznivcům naší chovatelské orga-
nizace za přípravu a průběh výstavy, která je 
již mnoho let nejen neoddělitelnou součástí 
olešnické pouti, ale také vyvrcholením naší 
celoroční chovatelské práce.

Za olešnické chovatele 
Ing. Jiří Bareš, předseda 

Kinematograf bratří Čadíků
Přes navyšující se náklady na zajištění ki-
nematografu bratří Čadíků z  důvodu vyš-
ších poplatků správcům autorských práv, 
rozhodla rada města o pokračování nové 
tradice promítání na náměstí. Čtyři filmová 
představení překonala návštěvností všechna 
očekávání. Výnos z dobrovolného  vstupného 
návštěvníků 26.645,- Kč jistě potěšil organi-
zátory a Konto Bariéry. Právě tato neziskov-
ka je příjemcem dobrovolného vstupného 
pro potřebné. 

Výstava historických kočárků
O olešnické pouti proběhla již 5. výstava his-
torických kočárků. Byla jsem mile překvapena 
vysokým počtem návštěvníků, chvílemi to vy-
padalo, že na farním dvoře probíhá další výstava 
tentokrát novodobých kočárků s živými "pa-
nenkami". To když rodiče zanechali svoje rato-
lesti před depozitem a šli se podívat na kočárky,  
v kterých se vozívali jejich prarodiče a snad  
i praprarodiče.

ořezali. V případě, že tak neučiní sami, prove-
dou ořez větví v  průběhu zimních měsíců za-
městnanci města. 

Matrika
Jubilea červenec 2019
Helmut Hofmann
Zdeňka Pešová
Marie Kadlecová
Jarmila Barešová
František Blaha
Marie Lžičařová
Miroslava Koubková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a radosti!

Úmrtí červenec 2019
Josef Halámek

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

KULTURA 

Ohlédnutí za olešnickou poutí
Olešnická pouť přes některé „zaručené“ zprávy, 
že  letos bude bez pouťových atrakcí, proběhla  
i s nimi. Lunapark i stánkový prodej na náměstí 
byl v  rozsahu let minulých. Podobně proběhly  
i doprovodné výstavy a taneční zábavy, bez kte-
rých bychom si neuměli ani olešnickou pouť 
představit. Rada města děkuje všem pořadate-
lům za jejich stále aktivní přístup na úkor jejich 
volného času, který přípravě doprovodných akcí 
olešnické pouti věnovali. 

Výstava výtvarníků Olešnicka
Zrovna na výstavě Joži Úprky v  „Hradišťu“ 
se mi ozvala dobrá známá se vzpomínkou na 
olešnickou pouť. To mne přivedlo se tak trošku 
vrátit zpět. Někdy v březnu, kdy jako každoroč-
ně, žádám o pronájem sálu v kulturním domě, 
jsem se dozvěděl, že město vlastní spoustu ob-
razů starých mistrů Olešnicka. Napadlo mne 
spojit pouťovou výstavou více generací. Těch, 

Čištění hlavního kanalizačního sběrače
Jednotná kanalizace města Olešnice z ulic měs-
ta je svedena do dvou sběračů (kanalizačních 
stok), které byly vybudovány současně s čistír-
nou odpadních vod na počátku 90. let. Páteř-
ní kanalizační stoka vede podél Nyklovického 
potoka a odpadní vody z ulice Moravská strana 
jsou shybkou pod potokem vedeny do této pá-
teřní kanalizační stoky. Přístup pro čištění této 
stoky je pro těžkotonážní čistící vozy v podstatě 
nemožný v úseku ulice Moravská strana, a proto 
bylo nutné pro vyčištění kanalizačního sběrače 
využít techniku, kterou město za celé čtvrtstoletí 
ještě nevyužilo. Čistící tlakový vůz firmy SEZA-
KO v průběhu několika dní vyčistil 300 metrů 
dlouhý úsek mezi mostem na ulici Křtěnovské 
a shybkou u Člupkových. Vyčištěna byla též 
samotná shybka a část kanalizace na Moravské 

straně. Nemalé množství štěrku a kusů asfaltu 
v sedimentu svědčí o tom, že do kanalizace při 
deštích došlo ke splavení materiálu ze stavby. 
Samotná páteřní stoka na Moravské straně jako 
stěží přístupná kanalizace pak na rozdíl od  ka-
nalizace v jiných úsecích nebyla dlouhá léta čiš-
těna. Důvod je zřejmý - velmi vysoké náklady 
na čištění více než 300 metrového úseku kana-
lizace.

 

Opravy místních komunikací
Každým rokem samospráva města vynakládá 
značné finanční prostředky na opravy míst-
ních komunikací. Dílem se jedná o výtluky po 
zimním období, dílem též o opravy vozovek 
po výkopových pracích spojených s  opravami 
vodovodu či kanalizace. Využíváno bývá více 
technologií oprav. V průběhu měsíce září budou 
práce na letošních opravách místních komu-
nikací dokončeny opravami vozovek po výko-
pech, a to pokládkou živice do vyčištěných rýh 
po výkopech. 

Přesah zeleně do prostoru místních komunikací
Na řadě míst v  Olešnici přesahují keře a stro-
my z pozemků zahrad do chodníků a místních 
komunikací. Vyzýváme proto všechny majitele 
těchto stromů a keřů, aby v podzimních měsí-
cích tyto přesahující větve do chodníků a silnic 
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 
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oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký počet 
požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů 
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domů, bytů,

1607

CHRAŇTE

domov i sebe
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Poděkování patří římskokatolické farnosti za 
umožnění výstavy ve farním depozitu a všem, 
kteří nám s výstavou pomáhají.

Pokud jste někdo nestihl navštívit výstavu 
o pouti, přijďte se podívat o Svatováclavském 
jarmarku 28. 9. 2019 od 14 do 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
Soňa a Jan  Šašinkovi

RŮZNÉ

Nabídka práce

Příměstský tábor  - Cesta kolem světa
Na přelomu července a srpna se pod záštitou 
MC Hastrmánek uskutečnil příměstský tábor 
ve stylu cesty kolem světa s pohádkovým Willy 
Fogem. Děti byly během dvou týdnů zaměst-
nány zábavnými táborovými soutěžemi a navíc 
se naučily, jak to vlastně na cestách chodí a 
načerpaly nové informace nejen o evropských 
zemích. Nezapomněli jsme ani vykročit za 

 
Pobočka Boskovice  Antonína Trapla 17, kmtour@kmtour.cz, tel.: 516 454 447 

Pobočka Olešnice  nám. Míru 25, ckolesnice@kmtour.cz, tel.: 511 111 549 
 

www.kmtour.cz     IČO: 276 80 231 

   lastminute.kmtour.cz  

Pobočka Boskovice 
Pobočka Olešnice 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce, jízdné po Baťově kanále  
 
 

Nabídka platí od 1. 1. 2019  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ranní odjezd z nástupních míst (Olešnice, Boskovice) směrem na Břeclav a 
kolem Hodonína do Strážnice, odkud si v 9:00 hod. uděláme hodinovou 
projížďku po Baťově kanále do Petrova. Po příjezdu do nově vybudovaného 
přístavu si prohlédneme v Petrově památkovou rezervaci lidové architektury 
– vinné sklepy „Plže“. V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 
15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou 
zástavbu se dvěma náměstíčky. Během léta bývá na začátku rezervace 
otevřena vinotéka, kde může turista ochutnat místní vína. Po prohlídce 
odjedeme do Uherského Hradiště na Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek, které jsou jednou z nejvýznamnějších akcí na Slovácku. 
Jedinečnost spočívá v tom, že jde o přehlídku kulturního dědictví tohoto 
regionu, který zahrnuje mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Bílé Karpaty, 
Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú a Buchlov. Do programu se 
tak spontálně zapojuje více jak 60 měst a obcí ze Slovácka. Historické jádro 
Uherského Hradiště se začátkem září proměňuje v jedno velké pódium, na 
kterém se představují desítky folklorních souborů, cimbálových muzik i 
dechových kapel, aby společně s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních 
gurmánských specialit vytvořily nezapomenutelný zážitek pro desetitisíce 
návštěvníků. Vstup do památek a na slavnost je zdarma. Návrat do 
nástupních míst kolem 19:00 hod.. 
 

CENA: 560 Kč 

který se bude konat na náměstí od 13 do 18 hodin. 
Po celou dobu bude probíhat bohatý kulturní program, pestrý stánkový prodej 

a nebude chybět ani něco dobrého na ochutnání. 

Zastupitelstvo města Olešnice Vás všechny zve 

dne 28. 9. 2019 na
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Oznámení o sběru šatstva
Oblastní charita Blansko oznamuje, že ve středu 
11. 9. 2019 bude od 9 do 18 hodin vybírat použi-
té oblečení v domě chráněného bydlení v Oleš-
nici, Cihelna 620. Máme zájem o veškeré oděvy, 
boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, ku-
chyňské potřeby, hračky. Sbíráme také galanterii 
– látky, korálky, knofl íky, nitě, vyšívané stuhy, 
výplňový materiál (molitan, vatelín, duté vlák-
no) apod. Vše čisté a zabalené v krabicích nebo 
plastových pytlech.

Odpady
Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme dopis obchodního manažera spo-
lečnosti, která zajišťuje jako smluvní partner pro 
Olešnici svoz odpadu a další nakládání s  ním. 
Poukazuje na okolnost, že přes veškerou snahu 
o osvětu stále existují občané, kteří svým přístu-
pem hatí snahu ostatních  o recyklaci a třídění 
odpadů. Děje se tak, jak už bylo mnohokrát ve 
zpravodaji poukázáno, odkládáním všeho mož-
ného do kontejnerů určených pro separování 
využitelných frakcí komunálního odpadu. Že 
v  tomto ohledu není Olešnice výjimka svědčí 

fakt, že dopis byl zaslán všem obcím, ve kterých 
společnost působí. 
Dopis vysvětluje, že zvýšené náklady na další 
třídění budou přeneseny na obce a v důsledku 
tedy na občany, poplatníky „poplatku za odpa-
dy“.  Je tedy na nás, jak si ohlídáme u sběrných 
hnízd chování ostatních, se kterými se u kontej-
nerů potkáváme. V první řadě z důvodu vědo-
mí, jak pomáháme životnímu prostředí. Pokud 
je tento pojem některým příliš abstraktní, pak 
v druhé řadě s vědomím, že pomůžeme našim 
peněženkám od zbytečných výdajů.
Pro připomenutí, jak správně separovat využi-
telné složky komunálního odpadu, je přílohou 
informační leták.

PaedDr. Zdeněk Peša, 
starosta

Citace z dopisu:
„Vážení starostové, místostarostové, zastupitelé 
a pracovníci úřadů obcí, městysů a měst přeji 
pěkný den. 
Obracím se na Vás s upozorněním k nutnosti při-
jetí opatření ve sběru, svozu a odstranění odpadu.
V poslední době se velmi často stává, že při svozu 
druhotných surovin, zejména plastů a nápojo-
vých kartonů, papíru, obsahuje příslušná suro-
vina velké množství nesourodých příměsí, které 
po vytřídění na třídící lince naše společnost musí 
likvidovat za náklady, které neodpovídají dohod-
nutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné 
suroviny. Největší množství příměsí je z kategorie 
Směsného komunálního odpadu, ale jedná se čas-
to i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani mrtvé 
zvíře nebo zbytky z domácí zabíjačky.
Prosím Vás o přijetí opatření, kterým budete in-
formovat občany, jako producenty odpadu, aby 
do separačních nádob ukládaly pouze ty druhy 
odpadu, ke kterým jsou určeny. 
Pokud by se jednalo o jeden dva případy ročně, 
tak tuto situaci řešit nebudeme. Pokud se ale tato 
situace bude pravidelně opakovat, budeme nuce-
ní o této události vést protokol a fakturovat obci 
(městu) náklady spojené s  tříděním a likvidací 
tohoto druhu odpadu dle skutečné ceny příměsi.
Viz. přílohy
Děkuji za pochopení a věřím, že se u Vaší obce, 
(města), s touto situací nebudeme setkávat.“

Ing. Oldřich Dryšl obchodní manažer 
Recyklace a využití odpadů Česká republika

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 3. a 17. září. 

hranice Olešnice a na výlet jsme se vydali do 
zábavního Centra Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem. Přestože se s táborníky poslední den 
velkolepě rozloučil i Willy Fog předáním za-
sloužených perníkových medailí, děti na lou-
čení neměly ani pomyšlení a nejraději by ve 
společných hrách pokračovaly dále. Tak jim 
nezbývá než doufat, že příští letní prázdniny 
na ně bude čekat další dobrodružství.

Adéla, Eliška a Petr

Mateřské centrum Hastrmánek Olešnice

Vás zve na tradiční blešák na novém místě.

Kde:
Městská tržnice

Kdy:
v sobotu 7.9.2019

Čas:
 od 9:00 do 13:00 h. 

Vstupné dobrovolné, prodávající 20 Kč

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Termín 5. 10. 2019 
Ranní odjezd z Olešnice. Příjezd do Třebíče – návštěva Baziliky Sv. Prokopa a poté 
procházka Židovským městem /UNESCO/. Oběd v Pivovaru Dalešice, prohlídka 
Pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny. Přejezd na exkurzi v Jaderné elektrárně 
Dukovany. Dále prohlídka zámku Náměšť nad Oslavou. Cestou na večeři krátká 
zastávka u Dalešické vodní nádrže. Večeře v Hotelu Zámek Valeč a ve večerních 
hodinách návrat do Olešnice. 
 

CENA: 320 Kč 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné do Zámku Náměšť nad Oslavou (120 Kč/80 Kč), Bazilika Sv. 
Prokopa (80 Kč/50 Kč), pivovar Dalešice (50 Kč/30 Kč), exkurze Dukovany – ZDARMA, oběd, 
večeře 

NNÍ POZNÁVÁVÁÁVÁ

Nabídka platí od 13. 2. 2019 

 


