
ZPRÁVY Z RADNICE

Plesová sezóna skončila 
Leden a únor jsou každoročně ve znamení ple-
sové sezóny. Plesy organizují olešnické spolky 
v  kulturním domě. V  letošním roce tomu ne-
bylo jinak. Plesovou sezónu zahájilo myslivecké 
sdružení tradičním mysliveckým plesem, když 
následovaly plesy: hasičský, římskokatolické far-
nosti, mafiánský, sportovní a pro děti karneva-
lové odpoledne. Rada města tímto děkuje všem 
organizátorům plesů za náročnou přípravu  
a vlastní organizaci plesové sezóny s vědomím, 
že plesy patří ke stěžejním akcím kulturního 
života města. Také z  tohoto důvodu hodlá sa-
mospráva města i nadále podporovat organizaci 
plesů pouze symbolickým nájemným a hraze-
ním výdajů na energie. 
 
Zastupitelstvo města
Dne 22. února se uskutečnilo 19. zasedání zastu-
pitelstva města, jehož prioritou bylo projednání 
a schválení rozpočtu města. Před vlastním pro-
jednáním a schválením rozpočtu vzalo zastupi-
telstvo na vědomí fakt, že loňský rozpočet skon-
čil s přebytkem přesahujícím 4 mil. korun. Tyto 
prostředky tak posílily rozpočet v roce letošním. 
Samotný rozpočet roku 2018 je koncipován jako 
vyrovnaný v objemu 51,7 mil. Kč. Výraznou část 

ované cesty k  Veselce. Vedle stromořadí, které 
bylo vysázeno u nových polních cest v rámci re-
alizace plánu společných zařízení pozemkových 
úprav, to budou další desítky nově vysázených 
stromů. 
Rozpočet roku 2018 také počítá s  investicemi 
financovanými pouze z  vlastních zdrojů. Zde 
se rada města při přípravě rozpočtu zaměřila 
na projekty z  programového prohlášení rady 
města. Po získání dotace Jihomoravského kraje 
v  loňském roce byly zahájeny práce na odbah-
nění Obecního rybníka které budou dokončeny 
na prahu letních měsíců. Také kulturní dům, 
jako místo kulturního vyžití obyvatel Olešnice  
a návštěvníků města, se dočká další dílčí úpravy. 
Po loňské rekonstrukci toalet bude v  letošním 
roce rekonstruována kotelna kulturního domu  
a provedena výměna topných těles v celé budo-
vě. Připomeňme, že takto bude dokončena re-
konstrukce všech kotelen obecních budov. 
Bez ohledu na podanou žádost o dotaci o rekon-
strukci chodníků u silnice II/362 uvolnilo zastu-
pitelstvo prostředky pro řešení akutních míst re-
konstrukce chodníků. Jedná se o část chodníků 
na ulici gen. Čápka a přípravu výstavby chodní-
ku na ulici Rovečínské. Ta bude spočívat v úpra-
vě tělesa svahu u této ulice hutněným zásypem 
nad loni dokončenou kanalizací. V oblasti vod-
ního hospodářství s ohledem na podporu nové 
výstavby bude rozšířen vodovod a kanalizace na 

rozpočtu tvoří překlenovací úvěr ve výši 13,5 
mil. Kč, který bude z  90 % uhrazen dotací na 
projekt „Základní škola moderně a komplex-
ně“. V rámci rozpočtu budou pokryty všechny 
mandatorní výdaje, počítá se vedle investice do 
základní školy s řadou dalších investičních akcí. 
Nejdříve zmíníme ty, na které získalo město 
finanční podporu formou dotací. Díky schvále-
ným pozemkovým úpravám ve východní části 
katastru a po schválení plánu společných zaří-
zení na tomto území bylo možné žádat o dotaci 
na výstavbu (rekonstrukci) další z polních cest 
v  majetku města. Takto bude v  letošním roce 
rekonstruována polní cesta (Končiny) spojující 
páteřní polní cestu na Kněževes a souběžnou 
krajskou silnici. Bohužel z  důvodu dosud ne-
schválených pozemkových úprav v druhé části 
katastru nebylo možné žádat o protažení této 
cesty směrem k Lamberku. Další dotačně pod-
pořenou cestou, byť výrazně menšího rozsahu, 
je úprava lesní stezky v lesoparku Skalky (spod-
ní) od koupaliště k Obecnímu rybníku. Zde se 
dostáváme k dalšímu projektu, tentokrát z ob-
lasti podpory operačního programu „životní 
prostředí“, kterým je „Obnova krajinných prvků 
v lokalitě Skalky“. Zde dojde vedle údržby stáva-
jících stromů k výsadbě nových stromů v obec-
ním sadu, údržbě dříve vysázeného stromořadí 
u polní cesty za mateřskou školou, ale také k vý-
sadbě nového stromořadí u zatím nerekonstru-
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rák. Povodně v  letech 2002 a 2006 a také kaž-
doroční vodní eroze způsobily, že po 20 letech 
bylo dno Obecního rybníka zaneseno 1000 m3 
sedimentů. Po provedeném chemickém rozboru 
těchto sedimentů, kdy byla zjištěna jejich nezá-
vadnost, bylo schváleno orgány životního pro-
středí jejich rozprostření na zemědělskou půdu. 
Práce byly zahájeny v únoru a budou dokončeny 
do konce měsíce dubna. Souběžně s odbahně-
ním rybníka budou odstraněny pařezy vykotla-
ných dubů z návodní strany hráze rybníka, hráz 
znovu opevněna kamenným záhozem a ve spo-
lupráci s rybáři budou obnoveny lavičky. Výsad-
ba nových stromů na hrázi bude provedena na 
vzdušné líci hráze tak, aby kořeny stromů hráz 
nenarušovaly. 

Výroční schůze olešnických spolků
Začátek roku je obdobím hodnocení nejenom 
z  pohledu samosprávy, ale též hodnocením 
práce činnosti jednotlivých spolků s přípravou 
plánu činnosti na nadcházející rok. Děje se tak 
na výročních členských schůzích spolků. Již na 
základě schůzí, které proběhly, je zřejmé, že 
spolky nadále počítají se svojí aktivní činností 
a se spoluprací se samosprávou města. Starosta 
tímto děkuje všem organizacím za pozvání na 
jejich členské schůze s  tím, že vzájemná infor-
movanost je dobrým předpokladem pro součin-
nost při organizaci kulturních, společenských  
a spolkových akcí. Je dobře, že se i přes úbytek 
aktivních členů místních spolků zaneprázdně-
ných zaměstnáním a dalšími starostmi najdou 
lidé, kteří svůj vzácný volný čas věnují ve pro-
spěch ostatních. 

Olešnické století
Rok 2018 je rokem významných historických 
výročí českého národa, připomínka řady „os-
mičkových“ událostí. Vznik samostatného Čes-
koslovenska bude jistě připomínán ještě mno-
hokrát. Příspěvkem samosprávy města k tomuto 
jubilejnímu roku bude v den české státnosti 28. 
září 2018 uspořádání dalšího ročníku historic-
kého Svatováclavského jarmarku a následující 
den bude věnován setkání rodáků a absolventů 
základní školy. V této souvislosti vzniká filmový 
dokument pod názvem „Olešnické století“ s vyu-
žitím historických fotografií a filmů, který bude 
v  rámci setkání olešnických rodáků promítnut. 
O připravovaných aktivitách spojených s  tímto 
setkáním a spolupráci s  dalšími organizacemi  
a institucemi, které budou na setkání rodáků par-
ticipovat, budeme veřejnost informovat v násle-
dujících vydáních olešnického zpravodaje. 

Matrika
Narození únor 2018
Wanessa Krčálová

Jubilea únor 2018
Anna Králová  – 70 let

Úmrtí únor 2018
Adolf Vraspír ve věku 75 let
Josef Kovář ve věku 71 let
Alois Hlaváček ve věku 93 let

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve „ Zprá-
vách z olešnické matriky“ nebo nechce přijímat 
gratulace od Komise pro občanské záležitosti, 
oznamte  tuto skutečnost na městském úřadě - 
kancelář matriky nebo na tel. čísle 516 463 108.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat 
MUDr. Janu Nechutovi za lékařskou péči, da-
leko za hranicí jeho povinností, kterou věnoval 
v posledních měsících života mému manželovi 
v jeho těžké nemoci.
Současně děkuji též pečovatelkám Hospicu sv. 
Martina, paní MUDr. Márii Kincové a sestře 
Miroslavě Likařové, které jemu i rodině byly 
velkou oporou.        

     Za rodinu: B. Vraspírová

Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří 
se zúčastnili 16. února 2018 posledního rozlou-
čení s mým otcem panem Aloisem Hlaváčkem. 
                    Alice Hlaváčková 

ulici Trpínské a od druhého pololetí letošního 
roku bude napojen vodovod na ulici Veselské na 
rozvody městského vodovodu. 
Samospráva města připravuje s  předstihem  
i další rozvoj města a investice. Takto rada měs-
ta schválila podání žádosti o dotaci na rekon-
strukci chodníků v  ulici Hliníky a Veselská, 
které slouží k  dopravní obsluze základní školy  
a mateřské školy. Součásti projektu rekonstruk-
ce chodníků v  ulici Hliníky je obnova zeleně, 
která proběhne v jarních měsících nahrazením 
přerostlých stromů novou zelení. 
Další podanou žádostí je žádost o dotaci na 
odbahnění „Pešáku“ v příštím roce. A žádost dob-
rovolného svazku obcí o podporu výstavby no-
vých turistických odpočívek. Po vyřešení způsobu 
dopravní obsluhy lokality „Piskačův sad“ schválilo 
zastupitelstvo v rozpočtu města též finanční pro-
středky na zpracování zastavovací studie, která má 
umožnit realizaci výstavby infrastruktury a rozdě-
lení pozemku na stavební parcely. 
V rozpočtu města jsou připraveny finanční pro-
středky také na údržbu koupaliště a na údržbu 
obou hřbitovů. 
Ambice samosprávy pustit se do rozsáhlých in-
vestic v posledním roce volebního období jsou 
po schválení rozpočtu zastupitelstvem finančně 
kryté. Nyní bude záležet na schopnosti doda-
vatelských firem a samosprávy všechny projek-
tované a rozpočtované investiční akce kvalitně  
a v termínu zvládnout. 

Grantový systém města
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu 
na rok 2018 opětovně finanční prostředky pro 
poskytnutí dotací spolkům působícím na území 
města. Je třeba zmínit, že na velikost Olešnice 
je tento příspěvek velmi velkorysý a dosahuje 
souhrnnou částku 455 tis. Kč nepočítaje v  to 
příspěvek příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ na 
podporu mimoškolních aktivit  a akcí organizo-
vaných školou. 
Upozorňujeme všechny potencionální žadatele 
o dotační podporu z grantového systému města, 
že ukončení příjmu žádostí je 20. března. Veš-
keré informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách města. 

Parkování na náměstí
Změnou dodatkových tabulek dopravního zna-
čení parkovišť na náměstí je umožněno vedle 
bezplatného hodinového parkování označením 
parkovacím lístkem též hodinu bezplatně par-
kovat s vyznačením zahájení parkování na par-
kovacích hodinách umístěných za čelním sklem 
vozidla. Parkovací hodiny je možno zakoupit 
v infocentru města. 

Odbahnění Obecního rybníka
Z pověření rady města podal starosta v loňském 
roce žádost Jihomoravskému kraji o finanční 
podporu na odbahnění Obecního rybníka. Tato 
žádost byla Jihomoravským krajem podpořena 
a v závěru loňského roku byly finanční prostřed-
ky ve výši 300 tis. korun zaslány na účet města. 
Po výlovu rybníka a jeho vypuštění před zim-
ním obdobím bylo dno částečně odvodněno  
a dodavatel využil mrazivých dní k odtěžení se-
dimentu. 
Obecní rybník byl naposledy odbahněn v letech 
1997 – 1998, kdy byl také postaven nový pože-
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KNIHOVNA

Beseda v chráněném bydlení
24. ledna jsme se v chráněném bydlení se seni-
ory zamýšleli nad Andělskými pohádkami od 
spisovatelky Terezie Schlikové. Co je to štěstí? 
.. a každému hned přijde na mysl nebo odpoví: 
„Muška jenom zlatá.“ Máme tedy v životě štěstí? 
Určitě ano, pokud se na vše díváme pozitivně. 
Ráno se probudíme, máme co jíst, do čeho se 
oblékat a hlavně, můžeme dělat druhým radost. 
A to je pravé štěstí!

Už jsem čtenář?
I v  letošním roce se společně s  dětmi z  první 
třídy zapojujeme do desátého ročníku celostát-
ní akce na podporu čtenářské gramotnosti „Už 
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ A stejně, 
jako v  minulých letech děti každý měsíc plní 
různé úkoly, luští tajenky, ale hlavně si společně 
čteme, aby si před vysvědčením mohlo každé 
dítko odnést z knihovny knížku, kterou by letos 
měla být Bráchova bota. 
Únorové setkání bylo zaměřeno na veselá pís-
menka, děti poslouchaly žertovné básničky, po-
hádku Písmenka na výletě a na závěr si každý 
zkoušel něco číst. Za domácí úkol musí vymys-
let a namalovat písmenko, podobně jako Ferda 
Mravenec. Jsem zvědavá, jak se jim to povede. 
                                                                 knihovnice

KULTURA 

Mafiánský ples
V sobotu 10. února se v kulturním domě usku-
tečnil šestý ples Spolku přátel piva, tentokrát  
s tématem mafie. Návštěvníci měli možnost za-
žít ples, který v Olešnici úplně nebývá zvykem. 
Na našem nevelkém pódiu letos totiž vystoupil 
rovnou celý dvacetičlenný orchestr - Red Socks 
Orchestra a o půlnoci pak překvapení v podobě 
saxofonistky a electro swingu. Pro návštěvníky 
byla připravená také bohatá tombola s více než 
pěti sty cenami. Hlavní cenou byla cihlička zlata 
v hodnotě 10.000 Kč a metr piv.

jištění karnevalu a všem sponzorům i rodičům, 
kteří přispěli dárkem do tomboly.   

Za kolektiv členů RS při ZŠ a MŠ Olešnice 
Ing. Ludmila Riedlová, předsedkyně

KINO OLEŠNICE

Po plesové pauze se Spolek přátel piva vrací do 
olešnického kina. Těšit se můžete rovnou na čty-
ři filmová promítání. Opět na vás čeká tradiční 
občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné na jed-
no představení je 40 Kč. Program kina, ukázky  
z filmů a další informace naleznete na www.spo-
lekpratelpiva.cz, nebo na facebookových strán-
kách www.facebook.com/spolekpratelpiva.

Pátek 2.3. ve 20.00 
Zahradnictví: Dezertér
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví 
se odehrává na pozadí převratných událostí  
v letech 1947-1953. Hlavní postavou je maji-
tel noblesního kadeřnického salonu Valentino  
v centru Prahy Otto Bock a jeho rodina, kterou 
zde zaměstnává. Všichni s ohromným úsilím 
realizují svůj sen, jenže přichází zlom po úno-
rovém komunistickém puči. Ottova firma je 
vyvlastněna státem a jemu se podruhé v životě 
rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky otře-
su pro něj i pro jeho rodinu fatální… 

Spolek přátel piva touto cestou děkuje všem, 
kteří se plesu zúčastnili a vytvořili tak nezapo-
menutelnou atmosféru. Velké díky patří také 
všem sponzorům. Děkujeme! 
Na  www.spolekpratelpiva.cz  či našich face-
bookových stránkách   www.facebook.com/
spolekpratelpiva naleznete již nyní fotky i video  
z plesu.

Za Spolek přátel piva
David Mareček, předseda

Karnevalové odpoledne
Karnevalové odpoledne zahájilo tradičně před-
tančení děvčátek školního věku pod vedením 
p. uč. Ošlejškové a děvčátek předškolního věku 
pod vedením p. uč. Bartošové.   Vystoupení to 
byla krásná a sklidila zasloužený potlesk.
O zábavu dětí se staral DJ David Hamerský  
a také kouzelník Lukáš Mistr. Děti tančily a soutě-
žily v zajímavých disciplínách, také mohly kouzlit 
společně s kouzelníkem. Kouzelník po svém vy-
stoupení vytvářel na přání tvarované balónky. 
Okamžik losování velké tomboly byl netrpělivě 
očekávaný. A není divu. Krásných cen bylo sku-
tečně mnoho.  Karnevalové odpoledne zakonči-
la laserová show.
Věříme, že si všichni Karnevalové odpoledne 
užili a odcházeli s milou vzpomínkou.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří 
neváhali nabídnout pomoc při organizaci a za-
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MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Akce ve Křtěnově v roce 2018
29. 3.  hasičská klubovna - zelené pivo
30. 4.  pálení čarodějnic na hřišti
29. 6. - 1. 7.  oslava 120 let od založení SDH
18. 8. 20. ročník hasičských závodů ,, Křtěnovská    
           zástava
1. 9.   dětský den - loutkové divadlo

Sobota 3.3. v 16.00 
Letíme!
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kro-
mě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí 
rodině, má čapího bráchu, čapí mámu, čapího 
tátu a je samozřejmě přesvědčený, že sám se na-
rodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adop-
tivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů  
a Richarda musí nechat doma. A tak začíná 
velkolepé ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec ne-
vrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic 
a vyráží do dálné Afriky na vlastní pěst. 

Pátek 30.3. ve 20.00 
Zahradnictví: Nápadník
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se 
odehrává na samém konci let padesátých. Je pří-
během lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví 
o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamena-
nými válkou a komunistickým převratem. 
Nápadník s tragikomickým nadhledem obkre-
sluje ostrou zlomovou linii mezi předválečnou 
a poválečnou generací. Generační střet vychází 
z odlišných životních zkušeností rodičů a jejich 
dětí. Každá generace má svoji představu o tom, 
jak k takovému štěstí dojít a jisté je, že k němu 
musí najít cestu sama. 

Sobota 31.3. v 16.00 
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Pokračování populární animované série je opět 
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hr-
dinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim 
chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně 
velká zima. Hlavní hrdinkou příběhu je opět od-
vážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu 
a osvobodila svého bratra Kaie. Díky tomu se  
z nich staly tak trochu pohádkové celebrity. Za-
tímco Gerda to bere s nadhledem, zasněný Kai 
se o něco hůře vyrovnává se svou popularitou, 
kdy mu u nohou pravidelně omdlévají mla-
dé dívky. Aby si od této vysilující slávy trochu 
odpočinuli, vydávají se do hor za svým trollím 
kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká 
žádná odpočinková dovolená, ale pořádné nové 
dobrodružství. 

SPORT

Pozvánka na Olešnický Velikonoční běh 2018
Tak jako ve dvou předchozích ročnících i letos 
se na počátku jarní sezony sejdou výkonnostní 
i rekreační běžci v  Olešnici u příležitosti osla-
vy velikonočních svátků pohybem na čerstvém 
vzduchu ve společnosti stejně naladěných spor-
tovců. Olešnický Velikonoční běh se bude ko-
nat v pátek 30. března. Centrem dění bude opět 
sportovní areál nad koupalištěm a restaurace 
tamtéž. Trasa hlavního závodu o délce 10,6 km 
bude k dispozici i turistům, příznivcům nordic 
walkingu nebo maminkám s kočárky, jež si zá-
vodní trať mohou za dobrovolný příspěvek pro-
jít v průběhu odpoledne a v cíli si vyzvednout 
malé občerstvení. Po třinácté hodině budou na 
programu starty dětských a mládežnických ka-
tegorií. Hlavní závod je naplánován na 15:00. 

Traťové rekordy  drží již od roku 2016 ikona 
běžeckého sportu na ultramaratonských distan-
cích místní Zdenka Komárková a Petr Konečný 
z  Okrouhlé. Startovné hlavního závodu je 50,- 
Kč, mládežnické a dětské kategorie zdarma. Na 
startu velice rádi přivítáme vyšší počet olešnic-
kých děti i dospělých běžců.
Celá akce proběhne pod záštitou Výchovného 
ústavu a střední školy Olešnice.

RŮZNÉ

Jarní dílničky
Hastrmánek Olešnice Vás srdečně zve v sobo-
tu 17. 3. od 14 do 17 hodin do herny na JARNÍ 
DÍLNIČKY. Přijďte si vyrobit zajímavé ozdoby 
či nakoupit jarní a velikonoční dekorace. Vstup-
né dobrovolné!

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 6. a 20. března.
Sběr použitých jedlých olejů
Rada města Olešnice schválila spolupráci s fir-
mou Fritex, která se zaměřuje na sběr použité-
ho kuchyňského oleje. Ten v Olešnici  doposud 
končil nikoliv na sběrném dvoře, ale často ve 
výlevkách a v kanalizaci. Sběrné nádoby jsou 
umístěny na zkoušku ve sběrných hnízdech 
v  ulicích Moravská strana, Družstevní, V  Lu-
kách, Dolní Vejpustek a na ulici Křtěnovské  
u masny. Do těchto nádob se ukládá olej v uza-
vřených PET lahvích, kam se olej po vychlad-
nutí přelévá trychtýřem přes sítko. Olej bude 
následně využit jako surovina a občané jeho 
odložením do sběrné nádoby výrazně přispějí 
k  ochraně životního prostředí. Na závěr upo-
zornění: Nádoby ve sběrných hnízdech slouží 
pouze k  odkládání PET lahví s  použitým ku-
chyňským olejem. Ostatní olej je možné i nadále 
odložit ve sběrném dvoře. 
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Komunální odpad a elektroodpad do nádoby na 
oleje opravdu nepatři. Fotografie z druhého dne 
po umístění...


