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Prázdniny jsou tady!
Velká část občanů naší země zůstane v prů-
běhu prázdninových měsíců v  úvahách  
o rekreaci a dovolených v České republice. 
Obdobně tomu tak bylo i v loňském roce. 
Olešnice může návštěvníkům  nabídnout 
turistické atraktivity jako v  minulých lé-
tech. Muzeum historických vozidel a stá-
lou výstavu rodiny Hamerských, muzeum 
strašidel a postav pověstí Olešnicka v býva-
lé ledárně, muzeum modrotisku s  dílnou, 
prázdninový provoz koupaliště, nabídku 
služeb občerstvení v  restauraci a hotelu. 
Křížová cesta vedoucí podél cesty na Závrší 
bohužel není zakončena rozhlednou, která 
je z technických důvodů mimo provoz. Aby 
byla provedena rekonstrukce rozhledny vý-
měnou nosných prvků za železné, požádala 
rada města Jihomoravský kraj o poskytnutí 
dotace, která by napomohla výměně  roz-
hledny. To se však do zahájení letí turistic-
ké sezony nepodařilo. 
Přílohou zpravodaje je skládačka urče-
ná turistům a návštěvníkům Olešnice, 
kteří vás navštíví při prázdninových ro-
dinných návštěvách. Pro ostatní turis-
ty budou skládačky k  dispozici v  oleš-
nickém infocentru i v  muzeu strašidel.  

dohodnout na kontaktních místech tak, 
aby nedocházelo ke komplikacím v organi-
zaci pomoci. 
Rada města ve své kompetenci schválila fi-
nanční dar do postižené oblasti ve výši 20 
tis. Kč, návrh další finanční pomoci bude 
předložen na zářijovém jednání zastupi-
telstva. S organizací zaslání materiální po-
moci se s  ohledem na sdělení krizového 
centra nepočítá, preferovány jsou finanční 
dary. Protože se od počátku organizované 
pomoci zapojila do celostátních sbírek řada 
spoluobčanů, je potřeba všem za tento pro-
jev solidarity s postiženými poděkovat. 
Město Olešnice bylo v minulosti také posti-
ženo živelnými pohromami, a to dokonce  
i tornádem, byť mnohem menšího rozsahu 
a s mnohem menšími škodami. Přesto však 
i olešničtí spoluobčané tehdy byli adresáty 
pomoci od lidí, firem a institucí z celé Čes-
ké republiky. Proto je na čase tuto tehdejší 
pomoc alespoň částečně vrátit. 

Přívalové deště z letních bouřek
Město Olešnice leží v  údolí dvou potoků, 
z  nichž ten Veselský byl v  minulosti zat-
rubněn. Především letní bouřky a s  nimi 
přicházející přívalové deště způsobovaly 
velké potíže a často i materiální škody při 
povodních. Pamětníci si vzpomenou na 

Začátek léta ve znamení živlů
V závěru měsíce června otřásla celou naší 
zemí zpráva o řádění tornáda v  několika 
obcích okresů Břeclav a Hodonín. Škody 
v řádu miliard korun napáchal tento živel 
během několika málo minut, aby jeho ná-
sledky pak obyvatelé v tomto území odstra-
ňovali celé měsíce. Zvláště smutnou zprá-
vou byla ta o obětech na životech. Naopak 
potěšitelnou informací je velká solidarita 
občanů této země, ke které se připojila  
i řada olešnických. Organizaci pomoci pře-
vzaly složky integrovaného záchranného 
systému a často spontánně a neorganizova-
ně přijely pomáhat do postižených oblastí 
stovky a tisíce dobrovolníků. To samozřej-
mě s sebou neslo řadu bezpečnostních rizik 
a potíže v zajištění dopravy. Proto již po ně-
kolika dnech informoval Jihomoravský kraj 
o způsobu následné pomoci na Břeclavsku 
a Hodonínsku. Materiální pomoc byla 
v omezeném množství i skladbě žádána ně-
kolik prvních dní, naopak finanční pomoc 
je vítaná od počátku pomoci dlouhodobě. 
V následujících dnech a týdnech je možné, 
že budou vyzváni olešničtí hasiči k výjezdu 
v rámci cyklické obměny zasahujících jed-
notek organizovaných ředitelstvím Hasič-
ského záchranného sboru. Vlastní dobro-
volnickou pomoc na místě je třeba předem 
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opatření, která byla na Veselském potoce  
a Hodonínce v uplynulých létech provede-
na za více než 100 mil. Kč, nelze brát letní 
povodně na lehkou váhu. 

Protiepidemická opatření 
S  příchodem prázdninových měsíců při-
chází i řada výrazných opatření vlády ve-
doucích k  rozvolnění některých nařízení 
z předchozích měsíců. Výskyt onemocnění 
COVID-19 je v populaci výrazně nižší, tak-
že k tomuto bylo možné přistoupit. Je tře-
ba si vzpomenout, že i loňské prázdninové 
měsíce byly ve znamení rozvolnění pro-
tiepidemických opatření a pak přišla pod-
zimní další vlna epidemie. Proto buďme 
stále obezřetní a dodržujme dosud platná 
nařízení. V boji proti Covidu nám pomáhá 
očkování, které by v prázdninových měsí-
cích již mělo být pro všechny občany bez 
rozdílu věku i pro děti nad 12 let. 

Investiční akce
První pololetí letošního roku bylo obdo-
bím realizace většiny investičních akcí na-
plánovaných v tomto roce. Byla provedena 
rekonstrukce atletického areálu a víceúče-
lového hřiště ZŠ a MŠ Olešnice nad koupa-
lištěm, upraveny byly svahy kolem atletické 
dráhy a nově vybudováno osvětlení hřiště. 
Dokončovací práce na oplocení a úprava 
travnatých ploch se posune ještě do prv-
ních týdnů července. Od nového školního 

roku bude atletický areál sloužit všem ško-
lákům, kterým tělesná výchova po distanč-
ním vzdělávání zcela jistě chybí. 

Do vodovodního řadu přes vodojem na 
Ostré horce je již měsíc dodávána voda 
z nového vrtu. 
Také projekt revitalizace zeleně v  Olešni-
ci byl dokončen realizační fází výsadbou 
stromů, keřů a trvalek v  různých částech 
Olešnice a nyní bude následovat ze strany 
dodavatelské firmy tříletá péče o vysazené 
rostliny v rámci zmíněného projektu.
 
Dotazníkový průzkum pro občany města 
Olešnice
Důležitou prioritou zastupitelstva města je, 
aby se vám v Olešnici dobře žilo a byli jste 
zde spokojení. Proto je důležité znát váš ná-
zor, jaké by naše město mělo být. Využijte 
tedy této příležitosti a zapojte se do vyplně-
ní elektronického dotazníku na webových 
stránkách města, jehož výsledky budou vy-
užity pro zpracování Strategie rozvoje měs-
ta Olešnice 2021+.
Kromě nastavení aktivit pro dlouhodobý 
plán rozvoje obce, strategie umožní také 
lépe a cíleněji žádat finanční prostředky ze 
státního rozpočtu a Evropské unie.  Zpra-
covatelem je na základě výběrového řízení 
na dodavatele Regionální rozvojová agen-
tura východní Moravy. Zpracování Strate-
gie rozvoje města Olešnice 2021+. je ne-
zbytnou podmínkou pro podávání žádostí 
o dotace samosprávou města v nastupují-
cím plánovacím období EU.
Dotazník je možné vyplnit elektronicky 
do 18.7.2021 zde: https://forms.gle/pEbd-
CbFWJ5WvMKTh8

Matrika
Jubilea 
Zdeňka Klusáková
Antonín Janča
Alois Synek
Emil Schuster
Marie Blahová
Josef Honsnejman
Marie Adamcová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

povodeň z  15. července roku 2002 přede-
vším na Veselském potoce a následnou po-
vodeň v roce 2006, která více zasáhla údolí 
Hodonínky. Na krátkém povodí Veselské-
ho potoka bylo možné vybudovat řadu 
poldrů, které se v  době intenzivních srá-
žek v  letních bouřkách naplní a postupně 
z nich voda odtéká. Naopak toto technické 
řešení nebylo možné v násobně větším po-
vodí Hodonínky, a proto byly veškeré sna-
hy města i správce vodního toku zaměřeny 
na zprůtočnění koryta Hodonínky a beze-
škodného průtoku povodňové vlny.
Důkazem účinnosti těchto opatření byly 
v roce 2006 zaplněné poldry, které se teh-
dy budovaly a byly těsně před dokončením. 
Technicky byly již funkční a ochránily ne-
movitosti v okolí zatrubněného Veselského 
potoka. 
Účinnost rozšířeného koryta Hodonínky 
můžeme ukázat na nedávné povodňové 
vlně z bouřky v okolí Nyklovic, kdy byl krát-
kodobě vyhlášen dokonce 3. stupeň povod-
ňové aktivity a voda nastoupala na více než 
dvojnásobek běžného průtoku v  korytě. 
Přesto však voda nevybřežila z původního 
koryta a kapacitně zůstala rezerva nového 
rozšířeného koryta, které jinak slouží jako 
přístupová cesta k vedlejším zahradám. 
Opakující se bleskové povodně na území 
České republiky v  uplynulých létech jsou 
často z  intenzivních dešťů a dosahují sto-
leté povodně. Proto přes veškerá technická 
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Sňatky 
Simona Kozlová a Petr Dufek
Zdenka Pohanková a Marian Filip

Novomanželům na společné cestě přejeme 
hodně štěstí a tolerance!

KNIHOVNA

Knihovna opět otevřena
Po období, kdy mohlo v knihovně fungo-
vat jen bezkontaktní půjčování, přes obdo-
bí výpůjčního okénka až po uzavření díky 
nemoci knihovnice, mám pro všechny čte-
náře skvělou zprávu. Knihovna je otevřena 
a mimo dezinfekce rukou, nošení roušek  
a dodržování rozestupů vám již nic nebrá-
ní v  tom, abyste se přišli podívat osobně. 
Je pro vás připravena spousta nových knih  
a je jen na vás, zdali si nějakou půjčíte pro 
nadcházející prázdniny.

S  dětmi z  prvních tříd jsme se měli kon-
cem uplynulého roku zapojit do 13. roční-
ku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka. Toto jubilejní desáté společné 
čtení u nás v knihovně a plnění rozličných 
úkolů bylo poznamenáno vládními naříze-
ními, kdy se v  knihovně nesměly pořádat 
žádné akce. Na dvou besedách jsem se sešli 
až v červnu. Při první jsme se věnovali pís-
menkům, slabikám a slovům. Děti potom 
kreslily veselá písmenka po vzoru Ferdy 

Mravence. Druhá beseda byla zaměřená 
na psaní a úkolem napsat o prázdninách 
pohlednici jako když tiskne a ne tak, jak ji 
naškrábala kočka v knížce Povídání o pej-
skovi a kočičce. 

ŠKOLSTVÍ
Distanční vzdělávání
Uplynulý školní rok byl pro žáky v  České 
republice razantně postižen epidemií CO-
VID-19. Uzavření škol, které mělo zabránit 
šíření nemoci, bylo dokonce i z  pohledu 
Evropy pro české školáky nejdelší. Přechod 
na distanční vzdělávání z velké části v on-
-line prostředí bylo pro žáky základní školy 
v Olešnici, pro jejich rodiče, ale především 
pro vyučující velmi náročné. Ale všichni 
zmínění to zvládli! Je jejich zásluhou, že 
vysvědčení, které si na konci školního roku 
žáci odnesli, je jen minimálně ovlivněno 
všemi negativy, které distanční vzdělává-
ní přináší. Nezbývá než všem poděkovat 
a popřát jim, aby příští školní rok byl bez 
dalších omezení, která minulý školní rok 
provázela. 

Evropské dotace pomáhají našim školá-
kům
Vedle dotačních titulů podporujících vel-
ké investice v Olešnici, jsou tak trochu na 
okraji zájmu dotace na tak zvané měkké 
projekty. Tyto finanční prostředky EU po-
máhají řadě dílčích projektů podporujících 
vzdělávání našich žáků. V  následujícím 
článku se čtenář dočte o některých výsled-
cích projektu, o jehož podporu jsem žádal 
z  programu „Věda, výzkum, vzdělávání“ 
tak zvaných šablon. Tato stoprocentní do-
tace umožnila v uplynulých dvou létech fi-
nančně zajistit řadu klubů (kroužků) mimo 
vyučování, ale také podpořila personálně 
činnost speciálních pedagogů v  základní 
škole a možnost zaměstnat asistentku pe-
dagoga v mateřské škole u nejmenších dětí. 
Součástí projektu byly tak zvané „projekto-
vé dny“, o kterých se dočtete v následujícím 
článku. Rada města souhlasila s  podáním 
žádosti o poskytnutí dotace tzv. „šablon“, 
které jsou vypsány do konce možnosti 
čerpání finančních prostředků končícího 
plánovacího období EU, tedy ještě v  příš-
tím a následujícím školním roce. S menším 
objemem finančních prostředků počítáme 
u pokračování čtenářských klubů a perso-
nální podpory speciálního pedagoga. Nové 
obzory finanční podpory se otevřou s no-
vým plánovacím obdobím EU a po schvá-
lení nového operačního programu J. A. Ko-
menský s výzvami žadatelům o poskytnutí 
dotace od roku 2022. Také nové plánovací 
období a operační program Zaměstnanost 
by mohly otevřít možnost znovu požádat o 
financování příměstského tábora, který se 

uskutečnil při škole v minulých létech. 
PaedDr. Zdeněk Peša 

Projektové dny v ZŠ a MŠ
Pandemie koronaviru ovlivnila dění ve 
všech oblastech našeho života. Velmi vý-
razným způsobem se promítla také v ob-
lasti školství. Negativně byla poznamenána 
jak výuka, tak i volnočasové aktivity žáků, 
a především projektové dny plánované  
v letošním školním roce ve školním klu-
bu, družině a mateřské škole. I přes znač-
ná omezení, kdy nám hygienická opatření 
„svazovala ruce“ se nakonec přece jen po-
dařilo velkou část projektových dnů zrea-
lizovat.
Již na podzim, před prvním zavřením škol 
jsme se s dětmi pod vedením pana Jiřího 
Danzingera v Modrotisku zapojili do šití 
roušek. Navštívili jsme také keramickou díl-
nu pana Petra Jílka, kde proběhlo vánoční 
tvoření z keramické hlíny. Děti si mohly vy-
zkoušet práci na hrnčířském kruhu, což se 
všem moc líbilo. Předvánoční období jsme 
zakončili výrobou adventních věnečků, svíc-
nů, třpytivých šišek a růžiček pod vedením 
pana Milana Synka v Moraviafloru.

V době, kdy byly školy otevřeny pouze pro 
žáky první a druhé třídy jsme uspořádali 
projektové dny zaměřené na cvičení a správ-
né držení těla, které vedla studentka fyzio-
terapie slečna Terezie Kánská. Následovala 
beseda s knihovnicí paní Ivanou Kozlovou, 
při které si děti mohly vytvořit svůj vlastní 
komiks k postavičkám „Žížaláků“.
V květnu, po návratu žáků prvního stupně 
do škol jsme pro velký úspěch opět navští-
vili místní firmu Moraviaflor, kde se vyrábí 
tradiční umělé květiny z přírodních ma-
teriálů. Nejen u děvčat tvořivé odpoledne 
spojené s výrobou krásných čelenek skli-
dilo velmi pozitivní ohlas a nadšení. Po-
děkování za spolupráci patří panu Milanu 
Synkovi za zprostředkování projektových 
dnů a paní Heleně Synkové za milé a trpě-
livé vedení v průběhu tvoření. Domů jsme 
odházeli nejen slušivě ozdobeni, ale také 
pozitivně naladěni.
Začátkem června jsme se s paní učitelkou 
Alenou Koktavou a 41 žáky vydali na vý-
let do Vysočina arény. Děti si zde mohly 
vyzkoušet náročný trénink biatlonistů při 



a děti se tak mohly účastnit všech projekto-
vých dnů zcela zdarma. Děkujeme.

Mgr. Soňa Halámková, 
koordinátor projektových dnů

 
Projektové dny očima dětí
Návrat do prezenční výuky po třech měsí-
cích strávených u počítače, byl krutý(ráno 
se mi nechtělo vstávat). Ale díky projek-
tovým dnům jsem se do školy těšila. Děti, 
které chodí do školního klubu a družiny za-
žily spoustu pěkných zážitků. Díky našim 
paním učitelkám, by některé projektové 
dny nebyly tak skvělé... 

Kristýna Kozlová

Projektový den v Moraviafloru
V Moraviafloru jsem dělali věnečky, hodně 
se lepilo, zdobilo a zase lepilo. Nevím proč, 
ale chtěl bych se tam podívat ještě asi 10x. 
Strašná zábava, smích, legrace a super od-
poledne. Vyráběli jsme věnečky a kytičky. 
Za vše, co jsem prožil, moc děkuji. Byl to 
nádherný projektový den v  Moraviafloru.      
                                                   Lubomír Vach

Sportovní odpoledne v  Bystřici nad  
Pernštejnem
Dnes jsme strávili odpoledne v  Bystřici 
nad Pernštejnem s oštěpařkou Ivanou Kok-
tavou. Když jsme přijeli, tak jme se moh-
li ptát na otázky. Potom jsme se rozcvičili  
a vzápětí jsme začali probíhat slalomem. 
Pak jsme házeli bambusovým oštěpem, 
potom začaly soutěže. Nakonec nám Ivana 

tří projektových dnů mohly obdivovat ha-
sičskou techniku, výstroj hasičů a zázemí 
hasičské zbrojnice. Poděkování za realizaci 
patří panu Martinu Novotnému, který byl 
ochotný vytvořit pohodové odpoledne se 
stejným námětem také pro děti ze školní 
družiny a klubu. Největší atrakcí bezesporu 
bylo napojování hadic na cisternu a stříká-
ní na cíl. Někteří odcházeli z projektového 
dne kompletně promočeni. Naštěstí jsme si 
ten den objednali dostatečně teplé a sluneč-
né počasí.

V rámci projektových dnů se pro děti z MŠ 
podařilo zrealizovat také výlet do ZOO  
v Jihlavě, kde se mohly aktivně zapojit do pro-
gramu „Kočka není pes“ a „ZOO v krabici“.
Po uzávěrce olešnického zpravodaje je plá-
nován poslední projektový den v letošním 
školním roce, který pro nás zprostředkuje 
paní kastelánka na zámku v Lysicích.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem od-
borníkům z praxe, kteří byli ochotni vě-
novat nám svůj volný čas a strávit s námi 
příjemná odpoledne. Všichni pro nás při-
pravili zajímavý a poučný program z růz-
ných oblastí a my jsme si tak mohli rozšířit 
svoje vědomosti, ale také praktické doved-
nosti. Doufám, že i my jsme pro ně byli 
alespoň malým přínosem a že vzájemná 
spolupráce přinesla něco pozitivního i jim. 
Poděkování patří také panu starostovi, kte-
rý pro nás zajistil dotace na projektové dny 

jízdě na kolečkových bruslích nebo kolo-
běžkách. Trenér žákovské kategorie pan 
Martin Kalous spolu s dalšími členy Spor-
tovního klubu v Novém Městě na Moravě 
připravili pro děti bohatý program zakon-
čený střelbou z laserové malorážky. I jim 
patří poděkování za odpoledne plné neza-
pomenutelných zážitků.
Florbalový klub ASK v Bystřici nad Pern-
štejnem pro nás připravil atletické odpo-
ledne. Ve velmi horkém počasí se všechny 
děti aktivně zapojily do běhu na 40 m, sko-
ku do dálky, skoku z místa, běhu do schodů 
a hodu kriketovým míčkem.
S panem Ladislavem Jílkem jsme strávili 
odpoledne u rybníka Sekera, kde se děti 
seznámily se základy rybářství. Nakonec si 
každý mohl vyzkoušet nahodit udici a če-
kat, zda se některý z kaprů chytí.

Dalším, ze sportovně zaměřených projekto-
vých dnů, bylo odpoledne strávené s Ivanou 
Koktavou, která se věnuje hodu oštěpem. 
Mezi její největší úspěchy prozatím patří 
zisk šesti zlatých medailí z Mistrovství ČR 
v hodu oštěpem, účast na Mistrovství Evro-
py a na Olympijských hrách dětí a mládeže 
v Buenos Aires. Také Ivance moc děkujeme 
za to, že jsme si mohli tento náročný a ne-
bezpečný sport vyzkoušet osobně.
Děti z mateřské školy měly možnost sezná-
mit se s činností místních hasičů. V rámci 
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rozdala fotky a autogramy. Tento projekto-
vý den se mi moc líbil.

Vaneska Navrátilová

Dne 14.6 jme jeli se školním klubem do 
Bystřice nad Pernštejnem, kde pro nás 
připravili oštěpařské odpoledne. Soutěžili 
jsem ve třech disciplínách : hod raketou, 
hod medicinbalem a hod oštěpem. Celou 
akcí nás provázela oštěpařka Ivana Kokta-
vá, které bych chtěl poděkovat za krásné 
odpoledne. Moc se mi to líbilo.

Martin Klofáč

… Nejlepší výlet byl 9. června. Od 12:30  do  
16:30 hodin. Pak začalo pršet. Já jsem se ho 
zúčastnila a byl super, moc mě to tam bavi-
lo i mého bratra to tam bavilo. Hlavně běh, 
skok do písku a nejvíc skákání přes překáž-
ky a běhání do schodů.
Děkuji 

Natálie Šešulková  

Dobrý projektový den byl ve středu 9.6. 
v Bystřici nad Pernštejnem. Nejvíc se mi lí-
bil skok do písku, běhání do schodů a taky 
skákání přes překážky. Mé sestře se tam 
taky líbilo, nejvíc ji bavilo běhání a skok 
do písku. Za všechny projektové dny chci 
poděkovat panu starostovi, paní učitelce 
Aleně Koktavé a paní učitelce Soni Halám-
kové…

Aneta

Ve Vysočina aréně
…Ve Vysočina aréně jsme jezdili na koleč-
kových bruslích, koloběžkách a závodili ve 
štafetě. Mohli jsme si zastřílet z  laserové 
malorážky. Stříleli jsme úplně všichni včet-
ně pana řidiče a paní učitelek. Všem moc 
děkuji za zprostředkování projektových 
dnů. 

 Radmila Kubíčková

V letošním roce jsem se zúčastnila mnoha 
projektových dnů, které měly smysl. U Pet-
ra Jílka jsem si vyzkoušela vyrobit mísu na 
keramickém kruhu. V  Moraviafloru jsem 
si vyrobila nádhernou čelenku do vlasů  
a ozdobu do květináče pro maminku nebo 
babičku. V Novém Městě na Moravě jsem 
si ve Vysočina aréně mohla zastřílet z  la-
serové malorážky. Závodila jsem ve štafetě  
a jezdila na koloběžce. Na sportovním dnu 
mě zaujal běh do schodů a v  Modrotisku 
šití roušek. Všechno bylo moc super. Dě-
kuji paní učitelce Halámkové za organizaci 
projektových dnů a panu starostovi za vy-
psání grantu.

Hana Kroupová

Návštěva MŠ a ZŠ u olešnických hasičů
Během měsíců května a června nás navští-
vila postupně celá mateřská škola Olešnice 
a poté i dvě skupiny děti ze základní školy 
Olešnice. Dětem členové jednotky ukázali 
veškeré vybavení, výstroj, techniku i záze-
mí naší jednotky. Děti nás překvapily, tím, 
co vše o hasičích vědí a také jak skvěle znají 
telefonní čísla na tísňové linky. Hezké bylo 
také slyšet, že děti vědí, jak se chovat v růz-
ných krizových situacích.
Všichni si mohli všechno osahat vyzkou-
šet, ti větší i třeba obléct zásahový kabát  
s přilbou a paní učitelky dětem udělaly su-
per fotky na památku. Velkým zážitkem 
bylo pro děti posadit se do hasičské cis-
terny a pustit sirénu, to si užily snad úplně 
všechny. Návštěvy se konaly v krásné slu-
nečné dny a až na jednu skupinu si všichni 
na závěr mohli vyzkoušet roztáhnout útoč-
ný proud z naší cisterny a aspoň na chvíli si 

zkusit být opravdu hasičem. Hlavně starší 
děti ze základní školy si to naplno vychut-
naly a rodiče z nich měli určitě radost, když 
se domů vrátily durch mokří. :)
Hodně nás pobavila holčička z nejmladších 
dětí z mateřské školy, která nám navrhla 
doplnění vybavení o granulky pro kočičky, 
které bychom jim dávaly poté co je zachrá-
níme ze stromu. Toto dovybavení určitě 
zvážíme a probereme s naším velitelem. :)
Spoustu dětí se hlásilo při otázce, kdo  
z nich chce být hasičem. Věříme, že as-
poň některým to vydrží a minimálně  
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Nabídka platí od 9. 12. 2020 
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Program: 
 
Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst (Boskovice, Kunštát, 
Olešnice) do Janských Lázní. Návštěva Stezky korunami stromů – 
trasa o délce 1500 m k poznání zdejších krásných lesů od kořenů až po 
jejich koruny. Poté přejezd k loveckému zámku Humprecht, který stojí 
na kopci nedaleko Sobotky a je dominantou kraje. Prohlídka zámku. 
Poslední zastávkou bude pohádkové město Jičín, kde bude následovat 
prohlídka města s průvodcem, případně osobní volno. Příjezd zpět do 
nástupních míst ve večerních hodinách. 
 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné 

Nabídka platí od 16. 12. 2020 

Město Olešnice 

*Přihlášky a platba předem v Infocentru Olešnice, nám. Míru 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program: 
Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst (Boskovice, Kunštát, 
Olešnice). První zastávkou bude Broumov, kde navštívíme impozantní 
barokní komplex benediktinského kláštera. Za zdmi tohoto kláštera se 
nachází mnoho vzácných unikátů světové úrovně (např. kopie Turínského 
plátna z roku 1651, vzácně dochovaná klášterní knihovna či Vamberecké 
mumie). Po prohlídce kláštera přejezd ke skalnímu městu – Adršpašské 
skály, které rovněž navštívíme. Příjezd zpět do nástupních míst ve 
večerních hodinách.  

KINO

Filmové léto 2021 a třicetileté výročí 
Kinematografu bratří Čadíků
Po čtyři večery bude opět na olešnickém 
náměstí promítat Kinematograf bratří Ča-
díků a jak bývá u nás zvykem, dva filmy bu-
dou jiné, než běžně tato společnost nabízí. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno Kontu 
bariéry. Začátek představení bude vždy ve 
21.30, pokud můžete, vezměte si s  sebou 
něco na sezení.

Čtvrtek 15.7.2021  
Zakleté pírko
Česká pohádka Zdeňka Trošky
Aninka žije na statku se dvěma nafoukaný-
mi sestrami, kterým musí sloužit. Jednoho 
dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá 
prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. 
Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází 
s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, 
zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak 

zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kde-
si ve světě... 

Pátek 16.7.2021   
3Bobule
Česká komedie
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Há-
dek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči 
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti 
je však odcizily a momentálně žijí oddě-
leně. Toto je příběh renesance jejich lásky  
v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Klá-
ru s Honzou nastává rozhodující čas vi-
nařského roku – vinobraní. Honza se za 
dramatických okolností po letech setkává  
s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). 
Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, 
aby pomohl se sklizní, které samozřejmě 
vůbec nerozumí... 
Pozor, v tento den k nám dorazí i zástupci 
rodinného vinařství VICAN a v rámci 
filmové degustace bude možné  ochut-
nat vína přímo z vinic, kde se film natáčel. 

k olešnické jednotce se za pár let připo-
jí. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase 
někdy příště.

Za JSDH Olešnice 
Martin Novotný

Odcházející učitelky MŠ
Nebývá obvyklé, abychom se na stránkách 
Olešnického zpravodaje zabývali loučením 
se s odcházejícími pedagogickými pracov-
níky na konci školního roku. Letošní zá-
věr školního roku však znamená ukončení 
mnohaleté služby čtyř učitelek ZŠ a MŠ 
Olešnice, které péči o olešnické děti a děti 
z  okolních obcí věnovaly téměř celý svůj 
profesní život. Za to jim patří velké podě-
kování a přání, aby po odchodu do zaslou-
ženého důchodu prožívaly dny plné poho-
dy a ve zdraví. 

Jmenovitě tedy děkuji paní vedoucí učitel-
ce mateřské školy Marcele Čuhelové, která 
v MŠ působila od roku 1981, paní učitelce 
Jarmile Tomáškové, která v MŠ působila od 
roku 1976, paní učitelce Noemi Girglové, 
která v MŠ působila od roku 1979. Poděko-
vat je na místě také paní vychovatelce Libě 
Danielové, která jako učitelka působila v MŠ 
od roku 1979 do roku 2000 a od roku 2021 
jako vychovatelka školní družiny v ZŠ. 
Při fotografování dětí v MŠ v závěru škol-
ního roku se s  dětmi loučily i paní uči-
telky také svojí fotografií na památku.  
                                       PaedDr. Zdeněk Peša

KULTURA 

Pozvánka na koncert
Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické v Olešnici zve všechny přátele a pří-
znivce varhanní hudby na varhanní kon-
cert  v rámci Českého varhanního festivalu. 
Koncert se koná v neděli 11. července v 15 
hodin v evangelickém kostele v Olešnici. 
Na varhany zahrají studenti varhanního 
oddělení Plzeňské konzervatoře, kteří stu-
dují pod vedením pana Adama Viktory. 
Koncert se uskuteční za dodržení všech 
epidemiologických opatření. Bude to náš 
jediný koncert v letošní sezóně a jsme rádi, 
že se situace vyvinula natolik příznivě, že 
aspoň jednou můžeme zážitek a potěšení 
z varhanní hudby zprostředkovat. Všechny 
srdečně zveme. 
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Sobota 17.7.2021   
Bábovky
Česká komedie dle knihy Radky Třeštíkové
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že ně-
která setkání dokáží navěky změnit život. 
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, 
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni 
jsme součástí té nejsložitější sítě, která je 
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí hu-
mor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně  
i láska a vášeň. 
 
Neděle 18.7.2021   
Havel
Životopisné drama
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné 
z nejvýraznějších osob naší historie Václa-
va Havla z jeho disidentských dob, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka 
nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. 
Film se soustředí na Havlův bouřlivý osob-
ní život, kterému dominuje boj za pravdu 
a správnou věc, pronásledování, věznění  
a také milostné vztahy, vlastní pochyby  
a humor. V centru všeho je pak neobvyklý  
a o to silnější vztah s manželkou Olgou.



Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v  úterý, to je 6.  
a 20. července. Svoz plastů v pytlech se usku-
teční od vašich domů v pátek 9. července. 

kem září. Bližší informace poskytnou paní 
Adamcová a Horáčková.
V rámci úprav a úklidu plánujeme vybu-
dování oplocení vnitřního prostoru zahra-
dy, kterou budou moci maminky využívat  
jako zázemí mateřského centra.

starosta Orla Olešnice

RŮZNÉ

Nabídka práce
Na prodejnu COOP v  Olešnici přijmeme 
prodavačku – pokladní
plný pracovní úvazek
nástup dle dohody
Informace : tel: 728 680 793

Pozvánka na „Tresenskou lávku“
Obec Velké Tresné a Sbor dobrovolných 
hasičů Velké Tresné se rozhodly navázat na 
tradici pořádání „Tresenské lávky“ dalším 
ročníkem. Všichni návštěvníci jsou srdeč-
ně zváni do areálu koupaliště ve Velkém 
Tresném v  sobou dne 24. července od 14 
hodin na odpoledne plné zábavy pro děti 
i dospělé. 

SPORT

Několik informací z aktivit Orla Olešnice.
V rámci pokračujících oprav budov Orla 
byla dokončena oprava podezdívky od no-
vého chodníku.
Dále byla provedena výměna nového 
osvětlení sálu, stávající výbojková svítidla 
byla nahrazena svítidly LED, čímž dojde 
k úspoře elektrické energie a též k zvýšení 
intenzity osvětlení i ke snížení provozních 
nákladů na opravy.
Po částečném rozvolnění na konci května 
byl obnoven provoz v mateřském centru 
Hastrmánek, a to do konce června. Ma-
minky se scházely vždy v dopoledních 
hodinách ve čtvrtek. Další provoz bude 
obnoven pokud to okolnosti dovolí začát-
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Lomnice 4.7. – 10.7.2021

2299..  MMoorraavvsskkýý  UUllttrraaMMaarraattoonn

MUM je zároveň MČR 2021 v etapovém ultramaratonu a součást ČAU ULTRA CUP 2021

Časový pořad :

Závodník si může vybrat libovolné 3 maratony.I.     Neděle   4.7.   Lomnická

II.     Pondělí  5.7.    Boskovická

III.    Úterý     6.7.   Blanenská

IV.    Středa   7.7.   Tišnovská

V.     Čtvrtek   8.7.   Olešnická

VI.    Pátek     9.7.    Bystřická

VII.   Sobota 10.7.    Cimrmanova

Etapy :                                             3 ze 7 etap : 

  Možnost individuálního startu ve kterékoliv etapě.

                                                         Přihlášky :
  www.mum.ultracau.cz, mum@ultracau.cze-mail:
 nebo Daniel Orálek,  

   tel.: + 420 603179381

dao@anet.eu

Micah True 
1953 - 2012

Jednotlivá etapa :

          POCO LOCO RUN
       Jediný závod v Evropě,
          který je memoriálem 
   Micaha True - Caballa Blanca. 
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301 km, 7 maratonů v 7 dnech
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ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ POHŘEBNÍ A HŘBITOVNÍ SLUŽBY

www.pohrebniustavraabova.cz

Prodej hřbitovních doplňků  
(svíčky, vázy, lucerny, urny, drtě, fotokeramika, aj.)

OLEŠNICE, náměstí Míru 26
tel.: 518 633 171 (NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA)

Pondělí - pátek   7.30 - 16.00 hodin


