
ZPRÁVY Z RADNICE
Zahájení investičních akcí roku 2017
Přípravou pro zahájení stavby kanalizace na 
ulici Rovečínská bylo využití doby vegetač-
ního klidu ke smýcení dřevin v „Halasově 
náhonu“, kudy povede trasa kanalizace. Dal-
ší kácení dřevin proběhlo v lesoparku Skalky 
jednak v obecním sadu, jednak v prostorách 
lesoparku a okolí Obecního rybníka. Všech-
ny pokácené dřeviny budou nahrazeny no-
vou výsadbou v  rámci realizace projektu 
OPŽP „Obnova lesoparku Skalky“. O tom, 
v  jakém stavu byly stromy na hrázi Obec-
ního rybníka, svědčí fotografie. Odstranění 
pařezů na hrázi rybníka a úprava jeho dna 
budou řešeny stavebně při odbahnění ryb-
níka plánovaného na závěr tohoto roku. 
Úklid terénu a odstranění zbytku větví v lo-
kalitách, kde byly dřeviny káceny, proběhne 
po vyschnutí terénu v následujících týdnech.
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Jarní tání na Hodonínce   



Matrika
Jubilea březen 2017
Anna Ševčíková - 80 let
František Doskočil - 80 let
Věra Fojtová - 87 let
Pavel Kuda - 70 let
Květa Cupalová - 89 let
Jiří Bareš - 70 let
Marie Broklová - 92 let

Zlatá svatba
Blahoslava a Adolf Vraspírovi

Úmrtí březen 2017
Emil Reimer ve věku 84 let
František Kitner ve věku nedožitých 61 let
Magdalena Valentová ve věku nedožitých 86 let

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovod-
ní síti města
Vodohospodářská laboratoř Boskovice 
odebrala dne 6. 3. 2017 ze studny S1 hladi-
na - vzorky pitné vody: 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Březen – měsíc čtenářů byl pro knihovnu 
vskutku bohatý. Začátkem měsíce si přišly 
knihovnu prohlédnout děti ze třídy Vče-
liček, proběhla beseda v  domě chráněné-
ho bydlení, která měla téma - Všechno, co 
opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v ma-
teřské školce. Milovníkům literatury je jistě 

ným zdrojem informací, zveřejňovány jsou 
zde také pravidelně i články Olešnického 
zpravodaje. Webové stránky města byly 
několikrát obměněny a poslední změnou 
tváře webových stránek města je ta, která 
se uskutečnila v březnu tohoto roku. Ved-
le změny grafiky je jistě vítanou změnou 
i změna formátu, který umožňuje stránky 
otevírat a přehledně sledovat i v  mobil-
ních telefonech.
Po několika měsíčním duplicitním pro-
vozu sledování zpráv městského rozhlasu 
prostřednictvím e-mailu bude napříště 
možnost sledovat zprávy hlášení městské-
ho rozhlasu už jen prostřednictvím apli-
kace „mobilní rozhlas“. 

Výzva ke spolupráci na přípravě nové 
knihy
Po úspěšném vydání dvou nových knih 
s  regionální tématikou v  loňském roce je 
připravována pro vydání kniha o olešnické 
škole, kterou absolvovaly tisíce absolventů 
nejenom z  Olešnice, ale i z  okolních obcí. 
Pro obohacení této knihy fotografiemi a do-
kumenty z minulosti žádáme bývalé absol-
venty školy o zapůjčení k naskenování právě 
těchto historických fotografií, případně do-
kumentů z minulosti olešnické školy, které 
by byly v knize použity. Přinesené fotogra-
fie a doklady budou naskenovány na rad-
nici a obratem vráceny.

Připravované kulturní akce
S příchodem jara je možné nahlédnout už 
do kalendáře kulturních a společenských 
akcí konaných v Olešnici. Namátkou zmi-
ňujeme tradiční „vejšlap na chajdu“ orga-
nizovaný T.O. Zmijáci v sobotu 22. dubna, 
také tradiční pálení čarodějnic na Ski-areálu 
organizované hospůdkou u Césara a SDH 
Olešnice. Novou akcí připravovanou ra-
dou města je „Velké gulášové odpoledne“, 
které se bude konat 27. května na zahradě 
kulturního domu. Tato akce určená široké 
veřejnosti má být ve spolupráci s místními 
podniky a školami. 
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Druhou, již v březnu zahájenou investiční 
akcí, je rekonstrukce toalet v  kulturním 
domě, kde byly stavební práce zahájeny 
bouráním příček, obkladů a podlah. Práce 
budou probíhat do konce června tohoto 
roku. Jejich výstupem mají být komplet-
ně zrekonstruované toalety v  kulturním 
domě, které budou sloužit dalším genera-
cím návštěvníků. 

Další investiční akce jsou ve fázi projekto-
vých příprav a výběru dodavatelů. Aktuálně 
před dokončením je příprava rekonstruk-
ce chodníků po instalaci nových rozvodů 
elektrické energie a veřejného osvětlení na 
ulici Obora. 

Nová tvář webových stránek města
Město Olešnice má od roku 1999 vlastní 
webové stránky, které jsou pro mnohé víta-



Pozvánka 
Hastrmánek Olešnice Vás srdečně zve v so-
botu 1. 4. 2017 od 14 do 17 hodin na JARNÍ 
DÍLNIČKY. Vyrobit si můžete mozaikové 
vejce (á 15Kč), dekorativní zápich, zvířát-
ka z korálků a jarní věnce. Ti kdo nebudou 
chtít tvořit, si mohou koupit jarní dekorace. 
Vstupné dobrovolné.

KINO
Anděl Páně 2
Sobota 8.4.2017 v 15.00 a 20.00
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské 
brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil 
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uri-
áš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrh-
nout jablíčko ze stromu Poznání a bude 
vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslou-
ženému uznání bude volná. Hádka Petro-
nela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí 
neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí 
až na Zemi. Anděl - popleta a jeho kamarád 
čert-pokušitel musí šupem na svět jablko 
Poznání najít a přinést zpátky. V předvečer 
svátku svatého Mikuláše se zamotají do po-
divuhodného reje. Než se jim podaří jabl-
ko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba 
zažít velké dobrodružství a projít několika 
nebezpečnými situacemi. A po řadě lid-
ských i „božských“ zkoušek, naši hrdinové 
nakonec zjistí, že cesta k poznání vede pře-
devším přes sebe sama, přes objevení síly 
přátelství, lásky a schopnosti odpuštění.
Pozor: V sobotu hrajeme dvakrát. 
Prosíme, aby starší diváci přenechali 
odpolední termín těm mladším.
 
Všechno nebo nic
Pátek 21.4.2017 ve 20.00
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, ne-
rozlučné kamarádky a taky spolumajitelky 
malého knihkupectví v centru města. Lin-
da je rozvedená, vzdělaná, praktická, má 
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten 
naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, 
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje 
jako magnet, ale její živelnosti žádný ne-
stačí. V obchodě s nimi pracuje Edo, který 
taky touží po lásce na věky věků, ale jako 
plachý, citlivý a introvertní gay to má těž-
ké. Životy téhle trojice nakonec stejně za-
motá několik mužů. Nakonec ale všechno 
dopadne úplně jinak, než všichni čekali… 

SPORT

Olešnický velikonoční běh 2017
Tak jako v  loňském roce, i letos se na po-
čátku jara sejdou výkonnostní i rekreační 
běžci v  Olešnici u příležitosti oslavy Veli-
konočních svátků pohybem na čerstvém 
vzduchu ve společnosti stejně naladěných 
sportovců. Olešnický velikonoční běh se 
bude konat v  pátek 14. dubna. Centrem 
dění bude opět sportovní areál nad koupa-
lištěm a restaurace tamtéž. Tentokrát bude 

KULTURA

Malé ohlédnutí za dětským karnevalem
Karnevalové odpoledne bylo zahájeno 
předtančením děvčátek školního věku pod 
vedením p. uč. Ošlejškové a děvčátek před-
školního věku pod vedením p. uč. Bartošo-
vé.   Obě vystoupení byla krásná a sklidila 
zasloužený potlesk.
Následovalo vystoupení kouzelníka Lukáše 
Mistra, jehož obratnost a zručnost pobavila 
nejen děti, ale i dospělé.
Programem, nás provázeli Křemílek 
a Vochomůrka. Děti tančily a soutěžily v za-
jímavých disciplínách.   Okamžik losování 
velké tomboly byl netrpělivě očekávaný. 
A není divu. Krásných cen bylo skutečně 
mnoho.  Karnevalové odpoledne zakončila 
laserová show a takzvané sněžení.
Věříme, že si všichni Karnevalové odpoled-
ne užili a odcházeli s milou vzpomínkou.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, 
kteří neváhali nabídnout pomoc při orga-
nizaci a zajištění karnevalu a všem, kteří 
přispěli dárkem do tomboly.   

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

znám autor této krásné publikace a kdo ho 
nezná, tomu prozradím, že se jedná o Ro-
berta Fulghuma. Na pravidelné setkání při-
šly děti z obou prvních tříd, se kterými jsme 
se zabývali veselými písmenky.
V  knihovně proběhla dvě autorská čtení 
pro žáky čtvrté a páté třídy, kdy dětem 
četl pan starosta z  knížky Zapomenuté 
pohádky. Největší úspěch měla Chlupatá 
princezna.

V březnu nesmělo chybět ani vyhodnocení 
nejlepšího dětského čtenáře za rok 2016. 
Letos si prvenství odnesla Lenka Plchouto-
vá. A v závěru měsíce jsme s dětmi ze třídy 
Motýlků vyhodnocovali Čtenářské deníčky.

 ŠKOLA

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2017/2018 se uskuteční v pondělí 3. dubna 
2017 od 13,00 hod. do 15,00 hod. v pro-
storách prvních tříd, školní družiny a tělo-
cvičny.
Zápis se bude týkat dětí narozených od 
1.9.2010 do 31.8.2011. Děti, kterým byl 
v roce 2016 povolen odklad začátku po-
vinné školní docházky, již k zápisu ne-
musí.
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zvuk zvonů. Klapače a hrkače nám mají 
připomínat přibíjení na kříž. Časově je hr-
kání vymezenou dobou, kdy mlčí kostelní 
zvony, tedy od večerní mše na Zelený čtvr-
tek, při které se připomíná poslední Ježí-
šova večeře. Při zpěvu Gloria této večerní 
mše se zvony odmlčí až do Velikonoční vi-
gilie na Bílou sobotu, opět do zpěvu Gloria. 
Lidově se říká, že zvony odletěly do Říma.
Křtěnovské hrkání je od nepaměti výsadou 
chlapců. Začíná se hrkat ve čtvrtek večer. 
Hlavním hrkačem je nejstarší chlapec, kte-
rý udržuje řád ve skupině. Chlapci se se-
jdou s  hrkačkami, klapačkami a hrkacím 
trakařem u kříže na kraji obce u Šafaříkova 
mlýna. Před začátkem obchůzky všichni 
pokleknou před křížem na zem /za každé-
ho počasí/ a modlí se Otče náš…. Potom se 
seřadí a vydají na obchůzku obce. Vedoucí 
skupiny zvednutím hrkačky dá znamení 
k zahájení hrkání. Během obchůzky pokle-
kají u všech křížů v obci a modlí se. Vesnici 
během tří dnů obejdou 7 krát. Ve čtvrtek 
večer, v pátek v šest ráno, v poledne, ve tři 
odpoledne /hodina Ježíšovy smrti na kříži/, 
večer a v sobotu ráno. V sobotu dopoledne 
potom obchází s kasičkou a vybírají peníze, 
které si z poloviny rozdělí mezi sebe a dru-
hou polovinu věnují na katolický i evange-
lický kostel.  
Nakonec nezbývá než poděkovat všem, 
kteří tento zvyk udržují. Doufejme, že veli-
konoční hrkání, které přežilo všechny reži-
my a totality, přežije i současné vylidňování 
vesnic a s tím související malý počet dětí.

Pozvánka
SDH  Křtěnov zve všechny na tradiční pá-
lení čarodějnic, které se uskuteční v neděli 
30.4. od 17h. na hřišti ve Křtěnově. Obvyk-
lé menu - ryby, steaky atd. připraveno

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 4. 
a 18. dubna.

Sbírka použitého ošacení
ve prospěch Diakonie Broumov proběhne 
v Olešnici do soboty 22. dubna vždy v pro-
vozní době sběrného dvoru (středa 15:00 
– 17:00, sobota 9:00 – 12:00). 
Letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské): 
• použitelné i poškozené: trika, mikiny, tep-
láky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční 
košile, tílka, pyžama, šátky
• pouze nepoškozené (funkční zip, ne-
roztržené)!!!: zimní bundy, kabáty, spodní 
prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, 
šály, plavky, opasky, kabelky   
Domácí textil:
• použitelný i poškozený: lůžkoviny, prostě-
radla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky 
(minimálně 1m2, ne odřezky)
• pouze nepoškozený: záclony, závěsy                                     
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštá-
ře a deky: použitelné i poškozené → kromě 
spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čis-
té!!!
Obuv: pouze nepoškozená → páry sváza-
né nebo zabalené a zavázané v  igelitových 
taškách, aby se neztratily od sebe při ma-
nipulaci
Hračky – plastové, plyšové: pouze nepo-
škozené a čisté, pokud má hračka více částí
(stavebnice, lego,…), tak je potřeba dobře 
zabalit
Knihy
Věci, které nelze dávat do sbírky
• ledničky, televize, počítače, matrace, ko-
berce, stany – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty 
se transportem znehodnotí
• silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - 
znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
• lyže a lyžáky      
Stejné podmínky platí i pro věci odklá-
dané do modrých kontejnerů umístěných 
na ulici Křtěnovské a Družstevní.                                                   

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

KŘTĚNOV
Velikonoční hrkání ve Křtěnově
Pomalu se blíží Velikonoční Svatý týden 
a s ním mnoho tradičních lidových zvyků. 
Patří k nim také hrkání, které se ve Křtě-
nově udržuje dodnes.
Velikonoce jsou svátky pohyblivé. Slaví 
se vždy první neděli po cyklickém jarním 
úplňku. Pro stanovení data úplňku je roz-
hodující poledník, procházející městem 
Jeruzalém. Velikonoční hrkání nahrazuje 

trasa hlavního závodu o délce 10,6 km 
k  dispozici i turistům, příznivcům nordic 
walkingu nebo maminkám s kočárky, jež si 
závodní trať mohou za dobrovolný příspě-
vek projít od 9:30 a v cíli si vyzvednout malé 
občerstvení. Poté budou od 9:45 následovat 
starty   dětských a mládežnických katego-
rií. Hlavní závod je naplánován na 11:00. 
Traťové rekordy z  loňska drží domácí le-
genda Zdenka Komárková a Petr Konečný 
z  Okrouhlé. Startovné hlavního závodu je 
50,-, mládežnické a dětské kategorie zdar-
ma. Na startu velice rádi přivítáme vyšší 
počet olešnických děti i dospělých běžců. 
Celá akce proběhne pod záštitou Výchov-
ného ústavu a střední školy Olešnice.

Mimihrátky
Pohyb je pro dítě nejdůležitějším pro-
středkem vývoje celé osobnosti. Cvičení 
prospívá jeho fyzickému i psychickému 
vývoji. A proto: „Mámo, táto, pojď si se 
mnou zacvičit.“
Cvičení rodičů s dětmi od 3. do 12. měsíce 
začíná v pátek  7. 4. 2017 od 9.30 hod v her-
ně Hastrmánku Olešnice. Cena perma-
nentky: 8 lekcí 350 Kč, jednorázový vstup 
45 Kč. Deku pod miminko s sebou.

Na lekce cvičení se těší 
Pavla Šenkýřová.

RŮZNÉ

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme 
všem, kteří se přišli 11. března 2017 napo-
sledy rozloučit s naší maminkou paní Rů-
ženou Maršálovou. Manželé Nykodýmovi.

Děkujeme za účast a květinové dary všem, 
kdo se zúčastnili posledního rozloučení 
s panem Františkem Kitnerem. Zarmouce-
ná rodina.
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