CERVENEC 2018

ZPRÁVY Z RADNICE
INVESTIČNÍ AKCE
Obnova krajinných prvků – lesopark Skalky
Závěrečnou kontrolou provedených prací převzalo město Olešnice jako investor
akce od dodavatele projekt Obnova krajinných prvků – lesopark Skalky. Protože
tento projekt je financován z Operačního
programu životní prostředí, bude po úhradě faktur požádán tento operační program
o poskytnutí dotace. Akce samotná však

bude ukončena teprve po třech letech, po
kterých bude dodavatelská firma zajišťovat
dosadby těch stromků, které by v průběhu
této doby případně zaschly nebo uschly.
Rekonstrukce povrchu polní cesty Končiny a lesní stezky Skalky
Také obě cesty byly v průběhu měsíce června předány městu Olešnice jako investoro-

vi a v současné době probíhá administrace žádosti o proplacení dotace, tentokrát
z Programu rozvoje venkova. U lesní stezky je poslední provedenou prací v průběhu měsíce června instalace nových laviček
a krmelce v lesoparku.
Odbahnění Obecního rybníka
Po napuštění Obecního rybníka provedli
rybáři jeho zarybnění, a tak od června letošního roku může Obecní rybník sloužit
rybářské veřejnosti a jeho krásné okolí pak
k vycházkám všech občanů a návštěvníků
Olešnice.
Oprava komunikací
V závěru měsíce května a v průběhu měsíce června provedly dvě dodavatelské firmy
opravy místních komunikací po zimním
období. Opraveny tak byly všechny výtluky, spáry a díry v asfaltu a komunikace jsou
tak jako každoročně opraveny. Výjimkou je
krátký úsek u provozu Mlékárny, kde probíhá výstavba nového objektu a lze očekávat větší dopravní zatížení s následným narušením vozovek. Zde budou muset opravy
proběhnout později. Protože od jara probí-
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hají cyklicky každý rok výměny vodovodních armatur (uzávěrů, hydrantů), byly
součástí oprav komunikací také opravy po
těchto výkopech.

Základní škola – moderně a komplexně
Po několika měsících průběhu stavebních
prací v jednotlivých modernizovaných
učebnách dospěl projekt do závěru realizační fáze. Stavební práce a dodávky budou
dokončeny v průběhu nastupujících let-

ních prázdnin. Vedle dokončení stavebních
prací v jednotlivých učebnách bude dodán
veškerý nový nábytek a zařízení stejně jako
nové pomůcky a vybavení kabinetů. Proběhne také instalace IT serverů, sítí a instalace nové výpočetní techniky. V průběhu měsíce června byla dokončena všechna
výběrová řízení na dodavatele, podepsány
smlouvy o dílo, a tak již nyní bude vše na
schopnosti dodavatelů zvládnout dodávky
v dohodnutých termínech. Modernizované odborné učebny budou k dispozici učitelům a žákům od nového školního
roku. Veřejnost pak bude mít příležitost vše
zhlédnout v rámci dne otevřených dveří při
setkání rodáků a absolventů školy 29. září.

v mrazových dnech systém zamrzne. Při
vytápění kulturního domu v zimě na jednotlivé pořádané akce dojde k významné
úspoře nákladů za plyn. Veškeré práce budou provedeny a dokončeny do konce září
tohoto roku.

Výměna otopného systému v kulturním
domě
Kulturní dům (po škole druhý největší objekt v majetku města) vyžaduje stálou údržbu a opravy. Po létech provozu tak bylo
přikročeno k postupné realizaci celkové rekonstrukce. Postupné proto, že celkové náklady byly projektantem vyčísleny na více
než 10 mil. korun. Proto rada města přikročila k rozdělení stavebních prací na etapy. První etapou byla loňská rekonstrukce
toalet, letošní druhá etapa v rámci tohoto
volebního období je zaměřena na výměnu
otopného systému a kompletní rekonstrukci kotelny. Práce byly zahájeny vybouráním
staré kotelny a demontáží 30 let starých
kotlů. Nová kotelna byla vyprojektována,
obdobně jako již dříve postavené nové
kotelny v základní škole a mateřské škole,
jako kotelna s kaskádou kondenzačních
kotlů. Vedle výstavby nové kotelny a instalace nových kotlů probíhá současně s tím
výměna všech radiátorů v kulturním domě
s instalací termostatických hlavic. Celý
systém tak umožní průběžné temperování
objektu v zimních měsících bez obav, že

Chodník na evangelickém hřbitově
Po dohodě města s farním sborem Českobratrské církve evangelické provedlo město
na své náklady výměnu dlažby centrálního
chodníku hřbitova. Díky takto provedené
opravě chodníku bude zajištěn bezpečný
přístup návštěvníkům hřbitova a zcela jistě
se také zlepšil jeho vzhled.

Podpora bydlení
V průběhu měsíce června byla městem dokončena výstavba vodovodu a kanalizace
na ulici Trpínské jako podpora individuální
výstavby dvou rodinných domů v této lokalitě.
Vedle konkrétní investice do podpory výstavby rodinných domů rada města podpo-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

řila záměr výstavby dvou sociálních bytů
jako půdní vestavby v domě ve spoluvlastnictví města a zajišťuje aktuálně přípravu
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kde dotace
může být 90 % nákladů. Souběžně probíhá
příprava zastavovací studie pro zainvestování cca 20 stavebních parcel v lokalitě Piskačův sad. Zde již byly majetkové vztahy
vypořádány a proto je možné postupnými
kroky a schvalovacími procesy připravit
projekt k výstavbě páteřní komunikace
a zasíťování lokality.
Opravy koupaliště

Po napuštění koupaliště a zprovoznění filtrace pokračoval přes všechny opravy spár
dna a stěn bazénu unik vody zaznamenaný
v loňském roce. Protože při vypuštěném
bazénu nebylo možné zjistit, kudy voda
uniká, přišel na řadu po napuštění bazénu pokus o zjištění úniku prostřednictvím
sportovního potápěče. Ten zjistil otvor ve
dnu bazénu těsně u výpustního potrubí a
provizorně jej utěsnil. Po sezóně pak bude
v těchto místech dno opraveno.

Matrika v Olešnici
V předchozím čísle zpravodaje byli čtenáři informováni o záměru rušení matrik
Ministerstvem vnitra ČR. Mezi matrikami navrženými ke zrušení patřila i matrika v Olešnici. Protože situace měla další vývoj, otiskujeme článek z webových
stránek města jednak jako stanovisko
starosty města, jednak jako postoj Svazu
měst a obcí.
Vážení spoluobčané, vážení občané obcí
mikroregionu Olešnicko,
před několika týdny jsme obdrželi na
Městský úřad v Olešnici dopis náměstka ministra vnitra, ve kterém nám byl
sdělen návrh vyhlášky, kterou se ruší
matriční úřad v Olešnici a matrika bude
v Kunštátě, kde je více prvozápisů. (narození, úmrtí, svatba). To již od 1. 1. 2019.
Osobně jsem se velmi angažoval, aby
se podařilo tento záměr ministerských
úředníků zvrátit. Díky mediálnímu tlaku a rozhodnému postoji Svazu města
a obcí, Sdružení místních samospráv
a Spolku obnovy venkova je jasné, že
ministerstvo od plošného a direktivního
rušení matrik ustoupilo.
Děkuji všem, kdo se zasadili o to, aby se
v Olešnici pokračovalo v zápisech v matričních knihách, vedených u nás už od
roku 1663.
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
Článek Svazu města a obcí ( 29.5.2018):
Matriky na malých obcích zachráněny
K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá
obec si totiž bude moci sama zvážit, zda
si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes
předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO
ČR) František Lukl a předsedkyně Rady

Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová
s premiérérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.
„Mám z výsledku našeho jednání velmi dobrý pocit, pan premiér i pan ministr vyslyšeli požadavky starostů, tedy
Svazu měst a obcí, a akceptovali návrh
předsedy Svazu Františka Lukla. Děkujeme za toto rozhodnutí, které je dalším
důkazem partnerského přístupu vlády
k územním samosprávám,“ uvedla Jana
Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje.
Dojde tak pouze ke změně financování
tohoto výkonu státní správy. „Stát už nebude platit za matriční úkony paušálně,
ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil
František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova. Rušení matrik se mělo týkat původně asi čtyř stovek obcí v České
republice.
Matrika
Jubilea červen2018
Dana Prudká
Bohuslav Sedlák
Alois Synek
Marie Pešová
Bohumil Kalina
František Sedlák
Františka Vojtová
Sňatky červen 2018
Veronika Girglová a Lukáš Včelík
Halina Burová a Václav Plíhal
Zlatá svatba
Dana a Rudolf Kincovi
Úmrtí červen 2018
Jan Komárek
Jaromír Kučírek
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve
„Zprávách 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
Děkujeme za projevenou soustrast a rozloučení s naším Honzou. Komárkovi
Rodina zesnulého Jaromíra Kučírka si
přeje vyjádřit uznání a vděčnost MUDr.
Janu Nechutovi a pracovníkům Hospicu
sv. Martina, zvláště paní Mirce Líkařové,
za obětavou profesionální péči o jmenovaného.
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Příměstský tábor
Přestože avizovaný zájem rodičů o využití
příměstského tábora z dotazníkového šetření v loňském roce je při vlastním pořádání příměstského tábora sotva třetinový,
bylo rozhodnuto o jeho konání. Pro žáky
základní školy bude příměstský tábor organizován v průběhu měsíce července, pro
děti z mateřské školy pak v průběhu měsíce
srpna, kdy je jinak mateřská škola mimo
provoz. Zájemci z řad zaměstnaných rodičů, pro které je tento projekt z Operačního
programu zaměstnanost primárně určen,
byli školou o podrobnostech projektu informováni.

KULTURA
KNIHOVNA
Loučení s dětmi
Začátkem června jsme se setkali s dětmi
ze třídy Motýlků. Naposledy jsme si četli
a povídali o tom, co děti čeká po prázdninách, kdy z nich už budou velcí školáci
a pomocnicí nám byla knížka J. Šandery.
Děti z první třídy přišly do knihovny
s vlastnoručně přepsaným slibem čtenáře. Slíbily, že budou hodně číst, aby se
z nich stali moudří a vzdělaní lidé, a tak
nic nebránilo tomu, aby byli za snažení
v projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ odměněni knížkou spisovatelky Evelýny Koubové – Bráchova bota.
Prvňáčkům jsem přála krásné prázdniny,
hodně sluníčka, spoustu zábavy, také zažít nějaké dobrodružství a pokud to půjde
třeba s pěknou knížkou. To samé přeji i
vám všem.
knihovnice

ŠKOLSTVÍ
Zprávička z mateřské školy
21. června udělaly do muzea veteránů nálet
berušky a posedaly na všechny exponáty.
Ale nebyli to ledajací broučkové, byly to
děti ze třídy Berušek, které při jedné z vycházek poznávaly muzea v Olešnici.
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Kinematograf bratří Čadíků
Od 19. do 22. července bude opět na olešnickém náměstí promítat Kinematograf
bratří Čadíků. Přehled filmů najdete na
plakátech, protože i letos chce město obohatit nabízenou produkci o filmy, které nebyly promítány u nás v kině. A opět jako
loni platí, kdo má vlastní stoličku či židli,
vezměte ji s sebou. :)
Gulášové odpoledne
Dne 26. května se uskutečnilo druhé Velké
gulášové odpoledne opět za velkého zájmu
nejenom družstev, která vařila kotlíkový guláš, ale především veřejnosti. Díky
tomu je zřejmé, že Olešnice má další novodobou tradiční akci, která se bude konat
i v dalších létech. První místo v letošním
i v minulém ročníku získalo družstvo zaměstnanců Výchovného ústavu a střední
školy Olešnice, na druhém místě se umístilo družstvo Řeznictví Šutera a na třetím
místě pak družstvo Mlékárny Olešnice.

28. – 30. ZÁŘÍ 2018

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ
VNIKU SAMOSTATNÉHO STÁTU
PÁTEK 28. ZÁŘÍ

· Divadelní představení pro děti
(farní centrum Rafael)
· Václavský historický jarmark (náměstí)
· Filmové představení

Výzva výtvarníkům Olešnicka
Při příležitosti Svatovavřinecké výstavy děl
výtvarníků Olešnicka ve dnech 10. - 12.
srpna 2018 prosíme odvážné výtvarníky o
představení svých děl.
Kontakt Karel Věstínský 723479649
Lidové misie v Olešnici a v Černovicích
Ve farnostech Olešnice a Černovice
proběhnou od 18. – 24. 11. 2018 Lidové
misie. Jedná se o akci poměrně významnou, a proto je dobře jí věnovat už nyní
pozornost a řádnou přípravu. S misijním týmem FATYM Vranov nad Dyjí se
Lidovým misiím věnujeme už od roku
1997 a postupně jsme navštívili více
než 70 farností… Misie se mají stát povzbuzením úplně pro všechny, kteří zde
žijí. V první řadě jsou samozřejmě zaměřeny na lidi, kteří jsou věřící. U nich
mají znovu přispět k prohloubení víry a
radosti z toho, že je tu Boží láska a že
mohou patřit mezi křesťany. Misie však
přinášejí pozvání i pro všechny ostatní,
kteří třeba sami sebe označují za nevěřící. I oni se mají v misijních dnech víc
rozhodnout pro život podle svého svědomí a jednoznačně se přihlásit k dobru. S dětmi zpíváme při misiích písničku „K misiím se připojím, dobro v sobě
probudím.“ A o to vlastně při misiích
jde – probudit v sobě to nejlepší a už to
nenechat usnout.
V jistém smyslu je možné přirovnat misie ke generálnímu úklidu, který známe

třeba i z našich domácností. Jednou za
čas je dobré pohnout úplně se vším –
znovu všechno srovnat a dát na své místo. Podobně je tomu i při misiích. Každý
je zván, aby pohlédl na svůj život trojím
pohledem. Ten první se týká minulosti: Mám vše v pořádku? Udělal jsem, co
jsem udělat měl? Vrátil jsem všechno, co
jsem měl vypůjčené? Nedlužím někomu něco, např. lásku? Nenechávám ve
svém životě nějaký hřích, za který jsem
už dávno měl dělat pokání?... Další pohled nás vede k přítomnosti. Je totiž třeba znovu si srovnat priority a ujasnit si
svoje stavovské povinnosti, které za mě
nemůže udělat nikdo jiný. A třetí pohled
se týká budoucnosti: Zbývá mi už jen
zbytek života, i když může být poměrně
velký. Čemu věnuji svůj čas, své síly, své
prostředky? Jak využít to vše, abych se
přiblížil k pravému cíli?

SOBOTA 29. ZÁŘÍ

· Den otevřených dveří v základní škole
· Výstava historie a současnosti města
a spolků
· Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
ukázka techniky
· Výstava chovatelů – ZOO koutek
· Večerní setkání rodáků
(Kulturní dům udělení plaket a cen města,

NEDĚLE 30. ZÁŘÍ

· Dětské rybářské závody
(rybník Pod Sekerou)
· Střelecká soutěž o pohár města
(myslivecká střelnice)
· Fotbalové odpoledne s občerstvením
(hřiště FC Olešnice Pod Horkou)

Jak už bylo zmíněno – misie jsou jedním
velkým pozváním úplně pro všechny
– po misiích to nikdy není stejné jako
předtím. Mnozí budou naplněni radostí
a vděčností, že se podařilo to, co už
dlouho očekávali a potřebovali. Nebo to

Výběr piva z několika pivovarů, nealkoholické nápoje a bohatá nabídka chutné stravy.
Tradiční dílničky pro děti i soutěže pro dospělé.
Slosovatelné vstupenky za 20,- Kč, děti zdarma.
K tanci a poslechu hraje DJ od 15 do 24 hod.
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liky. Velká gratulace patří všem tanečníkům a především trenérům- Michaela
Bartošová, Gabriela Bednářová, Kateřina
Včelíková.
Nábory nových tanečníků:
Nábor pro děti od 5 let -11 let probíhá již
v srpnu o prázdninách na letním soustředění v Olešnici od 20. 8. – 24. 8. 2018, kde
se trénuje již nová choreografie. Cena příměstského soustředění 2.000,- Kč. Od září
pravidelné tréninky 2 x týdně – Olešnice.
Informace o soustředění a taneční skupině BAMI na tel.: Michaela Bartošová:
731 277 526, e-mail: tsbamikrkunstat@seznam.cz
Za TS BAMI Michaela Bartošová
ale i pro někoho, může být promarněná šance, která se už nemusí opakovat.
A právě proto, aby to byla šance využitá,
už nyní jménem nás misionářů prosím:
připravte sebe i lidi ve svém okolí na to,
aby tento čas milosti nepromeškali. Zakončím slovy, kterými zhruba před 150ti lety končívali kázání někteří misionáři
při Lidových misiích, když nechtěli strašit, ale připomenout důležitou realitu,
na kterou někteří pozapomínají: „Mysli
si, co chceš, dělej, co chceš, ale pamatuj,
že jednou zemřeš a souzen budeš.
P. Marek Dunda,
koordinátor Lidových misií,
FATYM Vranov nad Dyjí

SPORT
Ohlédnutí za Dnem dětí
Děti čekala příjemná procházka lesoparkem Skalky, při které plnily několik úkolů. Poznávaly zvířata, procvičovaly smys-

ly, zkoušely společnou chůzi na lyžích pro
dva, vázaly uzly, střílely ze vzduchovek
a mnoho dalšího. Odměnou za jejich šikovnost byl skákací hrad, párek v rohlíku
a drobná sladkost. Pro rodiče i děti bylo
nachystáno občerstvení a příjemné posezení v areálu hasičské zbrojnice. Ráda
bych touto cestou poděkovala p. Františku Šuterovi a ěstu Olešnici za sponzorský dar, dobrovolným hasičům Olešnice
za výbornou spolupráci, dále pak všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na
stanovištích!
Úspěchy taneční skupiny BAMI
Taneční skupina BAMI získala titul II.
vicemistra České republiky v moderním
tanci pro rok 2018. Letošní sezóna taneční skupiny BAMI je velmi úspěšná. Máme
za sebou spoustu tanečních soutěží, ze
kterých jsme se probojovali až na Mistrovství české republiky, kde jsme úspěšně
obsadili 3. a 4. místo a tím skupina BAMI
získala titul II. vicemistra České repub-

RŮZNÉ
Kam s ním?
Nebojte se! Nebudu Vám vyprávět o slamníku pana Nerudy. Jde o současnou věc –
odpadky.
U spodní brány katolického hřbitova byla
umístěna plechovice na obaly od svíček.
Někteří „pořádkumilovní“ návštěvníci
hřbitova do ní házeli i zvadlé květiny z hrobu svých drahých. Plechovice se po čase
ztratila, byla nahrazena stojanem s igelitovým pytlem, leč i on se někomu hodil. A
tak návštěvníci hřbitova nosí ze zvyku bez
uzardění odpadky ke spodní bráně, aniž
by se obtěžovali je odnést do kontejneru
za hřbitov. Cizí návštěvníci se pozastavují
nad necitlivostí našich občanů, kteří dělají
z pietního místa smetiště. Doma také házíte
smetí na místo, kde odpočíváte?
JB
Oznámení
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v době letních prázdnin bude
poskytovat právní služby každé pondělí,
mimo pondělí 2. července 2018.
Dále pak pravidelně vždy od 13:00 do 15:00
hod v zasedací místnosti Městského úřadu
Olešnice.
Tel.č. 608 211 469 nebo 727 852 974
email: kamilavranova@seznam.cz
Poděkování
Děkujeme všem hasičům za pomoc a zásah
při zdolání nenadálé pohromy.
Horáčkovi
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 10.
a 24. července.
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