
REKONSTRUKCE 
KULTURNÍHO 

DOMU
Práce na výměně střešní krytiny a zatep-
lení půdních prostor jsou na prahu mě-
síce září v  závěrečné etapě. S  ohledem 
na možnosti dodavatele se do měsíce 
září posunuly montážní práce na výměně 
zbývajících oken a vstupních dveří. Okna 
a dveře budou vyměněny v  nejbližších 
dnech. Protože je instalováno lešení na 
čelní stěně objektu, rozhodla rada města 
o opravách fasády oplechováním parape-
tů oken a obnově nátěru fasády. Bezmála 
sto let stará soška sokola je klimatickými 
podmínkami značně poškozená, a proto 
na ní budou provedeny restaurátorské 
práce tak, aby tento odkaz našich předků 
zůstal na bývalé sokolovně zachován. 
Výměnou střešní krytiny, části krovů, 
oken, vstupních dveří, a zateplením půd-
ních prostor dojde také k  významnému 
snížení energetické náročnosti této bu-
dovy. Kulturní dům se tak stává dalším 
z  objektů města, kde se podařilo výmě-
nou otopného systému a částečného za-
teplení budovy omezit spotřebu plynu při 
jeho vytápění. Věc, která aktuálně nabývá 
na důležitosti. 
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 INVESTIČNÍ AKCE



ROZLOUČENÍ 
S ŘEDITELEM ŠKOLY

V pátek 19.8.2022 zemřel náhle ve věku 58 let pan Mgr. Vladimír Hél, dlou-
holetý ředitel Základní školy a mateřské školy města Olešnice. Tuto funkci 
zastával od roku 1992 na pozici ředitele školy a  posledních deset let jako 
zástupce statutárního orgánu. Za dlouhá desetiletí svého pedagogického 
působení v Základní škole v Olešnici se zapsal do povědomí stovek žáků, 
které vyučoval, převážně na prvním stupni ZŠ, a to matematice. V průběhu 
jeho působení ve funkci ředitele se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo 
k lepšímu významně změnit podobu budov, a to jak ZŠ, tak MŠ a moder-
nizovat vybavení učeben. Dále se povedlo stabilizovat pedagogický sbor a 
dlouhodobě držet vysoký standard výsledků vzdělání absolventů ZŠ úspěš-
ných v dalším studiu.
Se svým ředitelem se pedagogický sbor 
rozloučil v úterý 30.8.2022 v obřadní síni 
města Boskovic. Zůstane ve vzpomínkách 
nejen pedagogů, ale i žáků. 

ČEST JEHO PAMÁTCE!

ves. Představitelé SÚS Jihomoravského kraje se následně zavázali k opravám těchto 
komunikací a v průběhu následujících měsíců skutečně SÚS JMK k opravám přistoupi-
la. Navíc byla opravena i silnice na Hodonín. 
Přestože oprava komunikace Sulíkov – Kněževes teprve probíhá, je již nyní třeba po-
děkovat SÚS JMK a představitelům Jihomoravského kraje za pozornost, kterou opra-
vám silnic v našem regionu v tomto roce věnují.
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UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI V OLEŠNICI
Před půl rokem dorazili do Olešnice ukra-
jinští uprchlíci v naprosté většině z oblas-
tí přímo postižených válkou na Ukrajině, 
nebo z  území, které je okupováno. Byli 
ubytováni v  ubytovně Orla a v uprave-
ných prostorách kulturního domu. Těm-
to uprchlíkům  se dostalo pomoci zastu-
pitelstva města, ale i široké veřejnosti, 
která je podpořila v materiální i finanční 
sbírce. Díky této sbírce bylo například 
možné zajistit stravování třinácti dětí 
v základní škole. Tyto děti se též zařadily 
do kolektivu olešnických žáků při plnění 
povinné školní docházky. Škola zajistila 
pro tyto ukrajinské žáky v  tříměsíčním 
adaptačním období výuku českého jazy-
ka. Výuka českého jazyka probíhala díky 
dotaci MŠMT i v prázdninových měsících 
prostřednictvím adaptační skupiny or-
ganizované městem. Pracovně nazvané 
„příměstský tábor pro Ukrajinské děti“. 
V  průběhu času získala jedna rodina 
ubytování v  Olešnici v  pronajatém bytě  
a jedna rodina se odstěhovala. Uvolně-
nou kapacitu pak nahradily dvě matky se 
čtyřmi dětmi. 
Protože se v  obou ubytovnách nachází 
převážně matky s dětmi a tři senioři, byla 
obava, zda se podaří ubytované zaměst-
nat. Velká snaha uprchlíků o pracovní 
zařazení v  naší společnosti však byla 
úspěšná už v prvním měsíci pobytu, a tak 
všichni ubytovaní (pochopitelně s  výjim-
kou dětí a seniorů a maminek dvou dětí 
mladších tří let) jsou již zaměstnáni. Se 
zaměstnáním pak přichází standardně 
placení zdravotního a sociálního pojištění 
jako u českých zaměstnanců a ukončení 
přijímání finanční podpory státu poskyto-
vané v prvních měsících pobytu nejen pro 
dospělé, ale i pro jejich děti.
Komunita Ukrajinců  prožila dvě radostné 
události, které jsme s  nimi mohli sdílet. 
Byla to svatba budoucí maminky a naro-
zení nejmenšího člena komunity malého 
Tymofii narozeného 19. 8. 2022 v bosko-
vické porodnici. 

Děkujeme těm z Vás, kteří na výzvu zajis-
tili pro nově příchozí dvouletou holčičku 
kočárek a hračky. 

Je mou milou povinností tlumočit olešnic-
kým poděkování od Ukrajinců, se kterými 
se pravidelně setkávám, za přijetí  a po-
moc ve městě, které se stalo jejich dočas-
ným domovem. 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

SILNICE KRAJE V OPRAVÁCH
Na počátku jara se starosta města obrá-
til dopisem na správu a údržbu silnic Ji-
homoravského kraje s  upozorněním na 
nevyhovující stav povrchu vozovek v ma-
jetku Jihomoravského kraje, a to silnice 
II/362 od „škrobárny“ na hranice okresu 
Žďár nad Sázavou a na silnici spojující Su-
líkov, Ústup, Rozsíčku, Veselku a Kněže-
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POVĚSTI MĚSTEČKA OLEŠNICE A OKOLÍ

Vydal Dobrovolný svazek obcí Olešnicko v roce 2022
Městečka Olešnice a okolí

Pověsti
Zdeněk Peša
Josef Višinka

           ŠKOLSTVÍ

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ S DĚTMI Z UKRAJINY
Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Moravia-
flor, panu Milanu Synkovi a paní Heleně Synkové za 
uspořádání dvou tvořivých dílniček pro ukrajinské 
děti. Po pozitivních zkušenostech z projektových 
dnů ve škole jsme i s dětmi z Ukrajiny vyráběli kufří-
ky z kartonu a následně je ozdobili umělými květina-
mi z přírodních materiálů, které se v Olešnici vyrábí 
již 150 let.
Děkujeme, že i tyto děti mohly zažít radost z tvoření 
a z příjemně stráveného odpoledne a těšíme se na  
další spolupráci.

Mgr. Soňa Halámková 

KULTURA
 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI A JEHO 
OSLAVY U NÁS
V  předvečer státního svátku spojeného 
s  oslavami české státnosti, to je v  úterý 
27. září, vás město Olešnice všechny sr-
dečně zve v 18 hodin do kulturního domu 
na divadelní představení - Divanovela - 
parodie na fenomén telenovel, kde se se-
známíte s 386tým dílem Mexické teleno-
vely Milující Láska, aby ji pak v odborné 
debatě zhodnotili erudovaní hosté a celý 
večer zakončí 296tý díl seriálu Slunečná 
ordinace v ulici pojišťovny štěstí.

PŘEDSTAVENÍ FILMU OLEŠNICE 
– DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT A BESEDA 
O POVĚSTECH MĚSTEČKA OLEŠNICE
Ve středu 28. září v 18,15 hodin se v kině 
uskuteční promítnutí krátkého dokumen-
tárního filmu „Olešnice, dobré místo pro 
život“, mapující současnost našeho měs-
tečka. Po promítnutí filmu bude násle-
dovat beseda se Zdeňkem Pešou o knize 
„Pověsti městečka Olešnice a okolí“. 
Tato kniha se po létech dočkala druhého 
vydání a bude k dispozici na této besedě 
všem návštěvníkům. Těšíme se na setká-
ní se všemi, kteří mají zájmem o historii 
i současnost Olešnice, především pak 
s  dětským publikem, kterým bude kni-
ha pěkným dárkem na začátek školního 
roku. 
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              SPORT

Z ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ
Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti mladých hasičů. Po veškerých opatřeních týkajících se koronaviru jsme 
moc rádi, že se nyní můžeme setkávat tváří v tvář a můžeme tak pokračovat v hasičině. Co se týče samotné činnosti, tak přes zimu 
jsme navštěvovali halu u ZŠ. Od jarních měsíců chodíme trénovat ven, kde se pilně připravujeme na závody. Největší výzvou pro 
nás bylo jarní kolo hry Plamen, které se uskutečnilo v Ostrově u Macochy, kam vyrazili starší i mladší žáci. K těmto závodům nut-
no podotknout, že starší žáci zde předvedli velmi solidní výkony, kdy po sečtení podzimního (kde se drželi průběžně na 4. příčce)  
a jarního kola obsadili nakonec krásné 7. místo celkově z 28, což patří k našim největším úspěchům v této soutěži za poslední léta. 
Mladší se museli spokojit až s 15. místem z 24, což zapříčinila neúčast na podzimním kole.
Naše aktivity se nerealizují pouze prostřednictvím sportu. Musím poukázat na uměleckou činnost našich dětí, kdy se pravidelně 
účastní soutěže Požární ochrana očima dětí. Letos v okresním kole za výtvarnou činnost obsadil 1. místo Lukáš Kolbert. Za digitální 
činnost obdržel 1. místo Antonín Sýkora a 2. místo Matyáš Chybík. Následovně Toník získal ještě 2. místo v krajském kole.
Kromě tréninků a soutěží si nalezneme čas i na relax. Tento rok jsme podnikli výlet do ZOO Lešná. Dále jsme strávili víkend  
v hasičské zbrojnici, kde jsme měli velmi pestrý program. Děti si vyzkoušely zásah u simulované dopravní autonehody, který byl 
připraven ve spolupráci s místní výjezdovou jednotkou. Dále jsme vyrazili na túru směrem na: Vír – Pyšolec – Zubštejn – Štěpánov 
nad Svratkou. Ve Štěpánově nám poskytli zázemí T. O. Zmijáci. Celá víkendová akce byla zakončena přespolním během.
Momentálně náš sbor čítá přes 30 dětí. Jelikož máme tak obrovskou členskou základnu, tak jsou děti rozděleny do tří skupin, které 
se střídají po hodině tréninku. Těší nás, že je mezi dětmi stále tak vysoký zájem o kroužek. Doufám, že jim jejich nadšení zůstane 
i do budoucna.
Na závěr tohoto článku bych chtěla poděkovat všem dětem, které vydržely u tohoto sportu, a které chodí pravidelně na tréninky, 
což je pro tento sport velmi důležité. Dále chci poděkovat všem, kteří si najdou čas a podílejí se na činnosti a chodu mladých ha-
sičů. Můj dík patří i starším žákům, kteří pomáhají při práci s mladšími žáky. Neposlední velký dík patří i rodičům, kteří poskytují 
podporu svým dětem a zajišťují také odvoz na soutěže.

Alena Prudká – vedoucí mládeže
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LETOŠNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY 
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026 

SE KONAJÍ 23. A 24. ZÁŘÍ
V těchto volbách budou olešničtí voliči vybírat ze čtyř kandidátek sdružení nezávislých kandidátů a kandidátky KDU-ČSL. 
Tedy celkem pět volebních stran. Všechny kandidátky sdružení nezávislých kandidátů byly podpořeny peticemi s dostatečným 
počtem hlasů a tedy zaregistrovány. 
Opakovaně se budou ve svobodných volbách o hlasy voličů ucházet 
• po deváté KDU-ČSL nyní ve složení:
Jan Soukal, Ing. Josef Kánský, Michal Švancara, Ing. Petr Višinka, Ing. Jan Novotný, Ing. Pavel Adamec, Milan Trmač, Petr Šašinka, 
Ing. Václav Plíhal, Jan Šafařík, Mgr. Hana Halvová, Jan Procházka, Irena Fousková, Rostislav Šabrňák, Ing. Miroslav Halámek
• po osmé Sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:
PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. Jan Nechuta, Ing. Martin Baka, Ludmila Musilová, Pavel Šutera, Ing. Ivana Jančová, Ing. Jan Šafařík, 
Mgr. Zdeněk Halas, Jana Ondriková, Petr Kříž, Mgr. Ivana Jančová, Ladislav Kantor, Jaroslav Ostrý, Kamil Holek, Jaroslav Baka
• po čtvrté OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:
Ing. David Tomášek, Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D, Ing. arch. Štěpán Hirsch, Mgr. Aleš Prokopec, Ing. Jakub Slavíček, Josef Weis, Mgr. 
Galina Žílová, Bc. Adolf Vraspír, Jan Slavíček, Iveta Kovářová, Milan Fiala, David Bělehrádek, Bc. Eva Tomášková, Mgr. Jitka Krejčí, 
Jaroslav Procházka
• po třetí ŽIVNOSTNÍCI OLEŠNICE – sdružení nezávislých kandidátů nyní ve složení:
František Žíla, MUDr. Ivona Prokopcová, Ing. arch. Andrea Prajsová, Tomáš Bělehrad, Petr Ryzí, Michal Kroupa, Dalibor Žíla, Linda 
Coufalová, Ing. Jiří Elis, Karel Konečný, Rostislav Procházka, Stanislav Fučík, Luboš Kotlán, Lenka Pernická, Pavel Žíla
• po druhé kandidátka mladých, tentokrát s názvem sdružení nezávislých kandidátů PRO OLEŠNICI nyní ve složení: 

 

MATRIKA

NAROZENÍ 
Jakub Kolbert 

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

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

František Blaha
Jiří Elis

Květoslava Doskočilová
Helena Synková

Pavel Kovář
Pavel Bednář

Všem jubilantům 
přejeme pevné zdraví, 

hodně spokojenosti a radosti!

ÚMRTÍ 
Eliška Neumannová, 91 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

SŇATKY
Kateřina Procházková a Martin Hladil
Karolína Neumannová a Jan Devátý

 
Novomanželům na společné cestě
přejeme hodně štěstí a tolerance!

ODPADY Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý lichý týden v úterý, to je 13. a 27. září. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem příbuz-
ným, přátelům, sousedům a známým 
za účast na posledním rozloučení s na-
ším manželem, tatínkem a dědečkem, 
panem Jiřím Tenorou. 

Rodina Tenorova



Olešnický zpravodaj, září 2022, ročník XXXI., číslo 9. 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

Mgr. David Mareček, Michael Mistr, David Ostrý, Jakub Lžíčař, 
Mgr. Ivana Vysloužilová, Ing. Jan Mareček, Mgr. Martin Novotný, 
Jiří Vysloužil, Martin Prášil, Bc. Lucie Novotná, Jan Ostrý, Ing. Mi-
chal Kubíček, Bc. Zuzana Šafaříková, Ing. Michaela Marečková, 
Tomáš Kozel

Je potěšitelné, že zájem kandidovat projevilo 75 olešnických ob-
čanů. Na pěti kandidátkách najdeme 18 žen a 57 mužů. Tedy je 
zjevné, že ani po letošních volbách zřejmě nedojde k významněj-
šímu navýšení počtu žen v zastupitelstvu. Ve větší míře než dříve 
lze vidět, že je zastoupeno více kandidátů z  jedné rodiny, a to 
dokonce na kandidátkách rozdílných volebních stran. Vedle ro-
dinné spřízněnosti si pak pozorný volič odvodí - také z předchozí 
spolupráce volebních stran - i spřízněnost předvolební.
Bude na voličích, kterým volebním stranám a kandidátům v pří-
padném kroužkování preferencí dají svůj hlas. Bude z čeho vy-
bírat, přestože na prvních (volitelných) místech kandidátek jsou 
většinou už z  minulosti známí členové předchozích zastupitel-
stev. Překvapení ve formě posunutí se na kandidátce se většinou 
nekoná a týká se max. jednotlivců, protože volební systém po-
souvá výše až kandidáta, který na kandidátce získá více než 10% 
hlasů. Nicméně i přesto má smysl kroužkovat. 
Složení zastupitelstva bude dáno počtem získaných mandátů 
pro jednotlivé volební strany. Ty, které pro sebe získají samy 
nebo v koalici většinu, tedy min. 8 mandátů, pak zvolí výkonný 
orgán - radu města, starostu, místostarostu a výbory. 

Z  dopisu Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského 
kraje k obecním volbám
Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle.
Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, 
ale také zastupitelům za to dobré, co dokázali.
Nebylo to zrovna lehké období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na 
jih Moravy přišlo tornádo a solidarita a pomoc mezi lidmi a obce-
mi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukra-
jině, pomoc se zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a 
vůbec všeho.
O to víc si vážím těch, kteří v posledních létech pracovali pro své 
sousedy, ať už mají nějakou funkci nebo byli poslední čtyři roky 
obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat 
o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy, seniory a všechny věci, 
které máte společné. Žádné marketingové fígle vám nepomů-
žou, práci vidíte každý den. Proto jsou tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpo-
vědnost na sebe. A díky všem, kteří k volbám přijdete.

Jan Grolich

CO JSME PSALI O VOLBÁCH PŘED ČTYŘMI LÉTY

Je po volbách (Olešnický zpravodaj listopad 2018)

„V letošních komunálních volbách oproti těm minulým kandidovaly 
místo šesti pouze čtyři volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KAN-
DIDÁTŮ (SNK), KDU-ČSL, OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE - sdružení nezá-
vislých kandidátů (OMO) a Živnostníci Olešnice - sdružení nezávislých 
kandidátů (Živnostníci). Na menším počtu volebních subjektů profi-
tovalo sdružení OMO, které oproti minulým volbám výrazně posílilo 
o tři mandáty na šest, SNK získalo také šest mandátů, stejně jako v 
minulých volbách, jeden mandát zůstal také Živnostníkům. KDU-ČSL 
získala dva mandáty oproti třem v minulých volbách. Kompletní vý-
sledky voleb je možno najít na webových stránkách: www.volby.cz

Zvoleni do Zastupitelstva města Olešnice byli:
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: PaedDr. Zdeněk Peša, MUDr. 

Jan Nechuta, Mgr. David Mareček, Karel Kubíček, Ing. Martin 
Baka, Ludmila Musilová
KDU-ČSL: Ing. Josef Kánský, Ing. Pavel Adamec
OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE – SNK: Ing. Jakub Slavíček, Ing. Vlas-
timil Člupek Ph.D., Mgr. Aleš Prokopec, Ing. David Tomášek, Ing. 
arch. Štěpán Hirsh, Bc. Adolf Vraspír
Živnostníci Olešnice – SNK: František Žíla
Zastupitelstvo města nemá ve svých řadách v novodobé historii 
poprvé zastupitele KSČM a všichni zastupitelé jsou bez politické 
příslušnosti. Zastupitelstvo také výrazněji omladilo.
V povolebním vyjednávání nabídlo OMO lidoveckým zastupite-
lům povolební spolupráci. Tu KDU-ČSL odmítla. Naopak došlo  
k rychlé dohodě v pokračování dosavadní spolupráce SNK 
a KDU-ČSL. Toto uskupení disponuje nadpoloviční většinou v za-
stupitelstvu města.
S vědomím této většiny v zastupitelstvu nabídlo SNK a KDU-ČSL 
sdružení OMO možnost široké, tzv. duhové koalice. SNK a KDU-
-ČSL (8 mandátů) nabízely OMO (6 mandátů) paritní variantu 
složení rady města. SNK: starosta, 1 radní. OMO: místostarosta, 
1 radní. KDU-ČSL: 1 radní. Nabídku účasti v radě města v tomto 
složení sdružení OMO odmítlo a požadovalo většinu tří zastu-
pitelů za OMO, případně živnostníky v pětičlenné radě. Tento 
požadavek nebyl s ohledem na počet získaných mandátů SNK  
a KDU-ČSL akceptován.
Proto byla potvrzena koalice volebních stran SNK a KDU-ČSL za-
stoupená ve výkonném orgánu města - radě města - a ostatní dvě 
volební strany budou jako opozice zastoupeny v zastupitelstvu  
a jeho výborech, garantujících kontrolní funkci.

Tuto koaliční dohodu potvrdilo ustavující zasedání zastupitelstva 
města 29. října 2018.

Zvoleni byli:
Rada města:
PaedDr. Zdeněk Peša (SNK) - starosta
Ing. Josef Kánský (KDU-ČSL) - místostarosta
Karel Kubíček (SNK) - radní
Ing. Pavel Adamec (KDU-ČSL) - radní
Mgr. David Mareček (SNK) - radní

Finanční výbor:
Mgr. Aleš Prokopec (OMO) - předseda
Ing. Martin Baka (SNK) - člen
František Žíla (Živnostníci) - člen

Kontrolní výbor:
Ing. Jakub Slavíček (OMO) - předseda
MUDr. Jan Nechuta (SNK) - člen
Ing. Vlastimil Člupek Ph.D. (OMO) - člen

Odpovědnost za chod města je tedy znovu dána do rukou koalič-
ních zastupitelů SNK a KDU-ČSL. Ti ponesou svými rozhodnutími 
reálnou a největší odpovědnost za všechny kroky, které zastupi-
telstvo ponese. To proto, že nikoliv zastupitelstvo, ale rada města 
je ze zákona výkonným orgánem města.

Co se týče programového prohlášení rady města, bude zveřejně-
no do konce ledna. Mělo by obsahovat možné maximum z voleb-
ních programů volebních stran při snaze získat širokou podporu 
členů zastupitelstva. Samozřejmě s finanční odpovědností za 
budoucí příští našeho města a s vědomím finančních i lidských 
zdrojů, které máme k dispozici. Tedy žádné nereálné sliby a sta-
vění ,,vzdušných zámků.“

Plnění programového prohlášení rady města je samo-
statnou přílohou Olešnického zpravodaje, září 2022


