
ZPRÁVY Z RADNICE

Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice
Od září loňského roku navštěvují předškol-
ní děti modernizovanou mateřskou školu, 
kterou si mohla veřejnost prohlédnout o 
Václavském jarmarku. Kompletní rekon-
strukce vnitřních prostor včetně vybavení 
nábytkem a pomůckami byla předmětem 
žádosti z Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP). Vedle rekon-
strukce a pořízení nového vybavení se po-
dařilo navýšit kapacitu mateřské školy na 
96 dětí. Budova mateřské školy v Olešnici je 
tak kapacitně plně dostačující nejenom pro 

novacího úvěru. Na úvěrový účet jsou pro-
středky dotace následně jako první splátka 
převedeny. Takto bylo převedeno v měsíci 
březnu 10 879 127,- Kč poskytnuté dotace 
EU.  
Pro úplnost údajů o realizovaném projektu 
uvádíme investiční náklady akce: stavební 
práce 8  937 598 Kč, vybavení nábytkem 
3 628 177 Kč a hračky 397 831 Kč.

potřeby samotného města, ale umožňuje 
přijímat též děti z  obcí mikroregionu. Sa-
motné financování projektů IROP vyžaduje 
předfinancování z vlastních zdrojů žadatele  
a teprve po vyhodnocení a schválení výstu-
pu po realizaci jsou žadateli zaslány finanč-
ní prostředky dotace. Zastupitelstvo města 
Olešnice řeší předfinancování schválených 
projektů většinou prostřednictvím překle-
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práci s  městem zajistí úklid okolí a dovy-
bavení prostoru kolem rybníka lavičkami 
a výstavbou lávky přes potok. Po dohodě 
s rybáři pak po osazení dluží do požeráku 
bude rybník znovu napuštěn. 

Úprava terénu nad kanalizací ulice 
Rovečínské
V  loňském roce byla vybudována v  bý-
valém náhonu podél ulice Rovečínská 
nová kanalizace jako nezbytná podmínka 
nejenom pro odkanalizování zde stojí-
cích domů, ale především jako podmínka 
k úpravě terénu v souběhu se silnicí II/362. 
Přebytek zeminy ze stavby VSP Group, a. s. 
byl vítaným materiálem k zajištění zemní-

ho tělesa nad kanalizací, na kterém bude 
v  rámci stavby „průtahu II/362“ vybudo-
ván chodník pro bezpečnou chůzi chodců 
směřujících na Moravskou stranu. Samotný 
průběh stavebních prací umožnil dokončit 
násyp, který je podkladem pro chodník. 
V  rámci projektu „průtahu II/362“ jsou 
plánovány propustky přes silnici, které bu-
dou SÚS JMK jako jeden ze stavebních ob-
jektů řešeny překopem vozovky a nového 
násypu pod chodníkem. Z tohoto důvodu 
byl do doby realizace stavby položen dvou-
metrový pás zhutněného asfaltového recy-
klátu, který sám o sobě vytvořil provizorní 
chodník. SÚS JMK bezodkladně a vstřícně 
umístila vedle vozovky nové patníky.

Základní škola moderně a komplexně
Do fáze realizace dospěl další z úspěšných 
projektů dotačně podpořený IROP obdob-
nou částkou jako předchozí projekt realizo-
vaný v mateřské škole. Jedná se o již dříve 
zmiňovaný projekt modernizace odbor-
ných učeben v základní škole. Zatímco sta-
vební práce na úpravě jednotlivých učeben 
již byly zahájeny a jsou prováděny za pro-
vozu, výběrové řízení na dodavatele nábyt-
ku a na nákup pomůcek bylo dokončeno 
v měsíci březnu. Poslední výběr dodavatele 
poskytovatele internetu a výpočetní techni-
ky je v řízení. S dokončením realizační části 
projektu se počítá do konce měsíce srpna 
s tím, že by žáci základní školy měli nastu-
povat do nového školního roku do nových 
plně vybavených odborných učeben. 

Odbahnění Obecního rybníka
 V  minulém čísle zpravodaje byli čtenáři 
informováni o zahájení prací na odbah-
nění Obecního rybníka. Díky mrazivému 
počasí bylo možno nasadit více techniky 
a tak zredukovat dobu realizace do tří týd-
nů. Mocnost sedimentů v Obecním rybní-
ku byla oproti projektu o třetinu větší, ale 
vzhledem ke skutečnosti, že další odbahně-
ní rybníka lze očekávat až za několik dese-
tiletí, bylo rozhodnuto odtěžit veškeré sedi-
menty. Obecní rybník je takto na počátku 
měsíce dubna odbahněn a rybáři ve spolu-
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Veřejné slyšení k petici R43
Řada občanů města Olešnice a regionu 
Olešnicka podepsala petici za urychle-
ní přípravy výstavby páteřní komunikace 
Moravská Třebová – Brno – R43. Petice 
s bezmála 17 tisíci podpisy byla předána se-
nátorkou Jaromírou Vítkovou k projednání 
v  Senátu Parlamentu ČR. Dne 13. března 
se uskutečnilo v  jednacím sále Valdštejn-
ského paláce v Praze veřejné slyšení v této 
věci. Za mikroregion Olešnicko pozvání 
přijali starostové Olešnice a Křtěnova. Oba 
také vystoupili při veřejném projednání 
jako zastánci urychlení příprav, ale také 
podpořili samotnou realizaci po etapách, 
která by měla vést k  urychlení výstavby. 
Přítomní zástupci rezortů vysvětlovali dů-
vody zdlouhavého procesu přípravy stavby 
z nichž největší problém je zdržení procesu 
schvalování „Zásad územního rozvoje Jiho-
moravského kraje“, které byly soudy zruše-
ny. Nové „Zásady územního rozvoje Jiho-
moravského kraje“ byly schváleny až v roce 
2016, i o nich rozhodoval teprve nedávno 
soud. V  této souvislosti a z  důvodu dosud 
nestanoveného průběhu budoucí stavby 
v  jižní části u Brna byla alternativa zaháje-
ní přípravy výstavby od severu, od Morav-
ské Třebové, vnímána většinou přítomných 
na veřejném slyšení jako ta, kterou by bylo 
vhodné realizovat nejdříve.

Poděkování výjezdové jednotce SDH 
Olešnice
V sobotu 10. března se ve 2:16 hodin rozezně-
ly sirény, jako vyhlášení poplachu výjezdové 
jednotce SDH Olešnice. Zatímco někteří 
kroutili hlavou, proč je v  tuto noční dobu 
někdo burcuje ze spaní, u Lamberka šlo zatím  
o život řidiče po autonehodě. Již po 5 minu-
tách (!) v 2:21 hodin vyjela vozidla výjezdové 
jednotky, aby ve 2: 24 hodin (po 8 minutách 
po vyhlášení poplachu sirénou) zahájili na 
místě nehody olešničtí hasiči zásah. 
Průzkumem byla zjištěna dopravní neho-
da osobního automobilu na boku po ná-
razu do stromu. Ve vozidle byla zaklíněná, 
zraněná osoba. Hasiči stabilizovali vozidlo  
a osvětlili místo zásahu. Následně provedli 
vstup pátými dveřmi pro zajištění zraněné-
ho. Pomocí hydraulického vyprošťovacího 
zařízení bylo zahájeno vyprošťování. Po 

Dvanáct olešnických hasičů věnovalo opět 
jednu noc dobrovolné záslužné práci. 
Několik dní se v Olešnici o nehodě po-
vídalo, ale jen málokdo si vzpomněl na 
olešnické hasiče, jako na ty, kteří jsou 
v regionu první na místě, když je jich po-
třeba. Mají díky samosprávě města a Ji-
homoravského kraje kvalitní techniku  
i zázemí, ale bez zodpovědného a nad-
šeného přístupu hasičů SDH Olešnice 
k  činnosti výjezdové jednotky, by byla 
řada lidí v nouzi odkázána na příjezd do-
pravně vzdálených profesionálních složek  
záchranného systému. 
Naši hasiči si zaslouží, aby jejich dobro-
volnou a záslužnou práci někdo veřejně 
ocenil. Rád tak jako starosta města činím  
a děkuji jim za další úspěšný výjezd.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta 

následném příjezdu profesionálních hasi-
čů z Kunštátu jim bylo předáno velení při 
zásahu. Na pokyn VZ Kunštát pokračova-
li olešničtí hasiči ve vyprošťování zraněné 
osoby a podíleli se na řízení dopravy na 
místě zásahu. Následoval příjezd Policie 
ČR a zdravotnické záchranné služby JmK. 
Na pokyn velitele zásahu připravila výjez-
dová jednotka SDH Olešnice místo pro 
přistání vrtulníku letecké záchranné služby  
a jeho osvětlení. Po vyproštění byla  zraně-
ná osoba předána ZZS. Po přistání vrtulníku 
LZS a ošetření zraněného následoval trans-
port zraněného do zdravotnického zařízení. 
Společně s PS Kunštát, po vyšetření události 
policií, zajistili hasiči odtažení vozidla mimo 
vozovku a úklid vozovky po odstranění 
uniklých provozních kapalin. Ve 4:35 pak 
odjela vozidla SDH Olešnice na základnu.  
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Zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 3. 
května 2018 od 14.30 do 16.00 hod. v bu-
dově MŠ.
Podrobné informace k oběma zápisům jsou 
zveřejněny na webových stránkách školy.

Vladimír Hél, 
zástupce statutárního orgánu 

ZŠ a MŠ Olešnice

KULTURA 

Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D.
Před sedmdesáti lety se v březnu narodil 
manželům Marii a Ladislavovi Tichým 
z  Olešnice č.p. 123 syn, který dostal jmé-
no po otci – Ladislav. Po skončení školní 
docházky absolvoval Střední zemědělskou 
technickou školu mechanizační v  Ivanči-
cích, ve studiu pokračoval na Strojní fakul-
tě VUT v Brně. Po roce 1968 přestoupil na 
Teologickou fakultu, kterou úspěšně do-
končil v Litoměřicích v roce 1973. Po slav-
né primiční mši svaté, kterou si mnozí star-
ší ještě pamatují, byl poslán na své první 
kaplanské místo do Křižanova, po základní 
vojenské službě následovalo Staré Brno, 
Třebíč a posléze Litoměřice, kde připravo-
val budoucí kněze na jejich povolání. Sám 
se stále vzdělával. V  letech 1991-1997 byl 
děkanem na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě UP v Olomouci a učil převážně 
biblistiku. Na stejné univerzitě v roce 1992 
habilitoval a následujícího roku byl jme-
nován profesorem novozákonní biblistiky. 
V současné době je kanovníkem olomouc-
ké metropolitní kapituly.
Panu doktorovi přejeme, aby ještě dlouho 
mohl vykonávat poslání, které má tak rád 
a bylo mu dopřáno hodně sil navracet se 
do milované Olešnice a svými promluvami 
povzbuzovat rodáky. 

Pozvánka na varhanní koncert
Římskokatolická farnost v  Olešnici zve 
všechny občany na varhanní koncert Jose-
fa a Přemysla Kšicových, který se uskuteč-
ní dne 15. dubna ve 14 hodin v kostele sv. 
Vavřince. Uslyšíme skladby J. S. Bacha, C. 
Francka, L. Boëllmanna, Ch. M. Vindova, 
P. Kšici a L. Vierneho.

KNIHOVNA

Březen – měsíc čtenářů
Tolik čtenářských lekcí a takové množství 
návštěvníků besed knihovna již dlouho ne-
zažila. U nás opravdu platí – březen měsíc 
čtenářů či léta zažité heslo: „Březen měsíc 
knihy“. Na sedmi besedách se v knihovně 
vystřídaly třídy druháčků s lekcí změřenou 
na dvojice, motýlků a včelek se kterými 
jsme si povídali o narozeninách. Prvňáčci 
už ví, proč se ve škole netahá za uši a s dět-
mi ze čtenářského klubu jsme se věnovali 
komiksům. 
Také proběhlo vybírání a vyhodnocení 
dětského čtenáře uplynulého roku, kte-
ré se stává stále obtížnější a to z  několika 
důvodů. Jednak děti méně čtou, jednak si 
na jednu dětskou průkazku půjčují knížky 
sourozenci či rodiče, a v tom případě nelze 
počet půjčených knih hodnotit. Poslední 
z důvodů je to, že největší konkurencí knih 
je televize a internet. Těžko se potom dětem 
nabízí knihy, protože ony už všechno viděly 
zfilmované.

To ale nic nemění na tom, že 9. března se 
v knihovně sešel pan starosta Zdeněk Peša, 
zástupce stat. orgánu ZŠ a MŠ Vladimír 
Hél, paní učitelka Pavla Báčová s dětmi ze 
čtenářského klubu a hlavně Eliška Slavíč-
ková, aby převzala ocenění nejlepší dětská 
čtenářka roku 2017. Elišce jsme všichni 
přáli, aby jí svět příběhů, fantazie, napětí 
či poznávání vzdálených koutů světa pro-
střednictvím knih, přinášel po celý život 
jen radost a potěšení.

ŠKOLSTVÍ

Zápisy do ZŠ a MŠ Olešnice
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2018/2019 se uskuteční v úterý 3. dubna 2018 
od 13.00 do 15.00 hod. v prostorách ZŠ.

Příměstský tábor

Rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ byli prostřed-
nictvím zpravodaje, ale hlavně prostřed-
nictvím ZŠ a MŠ informováni o schvále-
ném projektu příměstského tábora, který 
podal starosta do operačního programu 
„zaměstnanost“ k  dotační podpoře z  pro-
středků EU. Cílovou skupinou projektu jsou 
právě rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ s ohledem 
na jejich zaměstnání v  průběhu hlavních 
prázdnin. Příměstský tábor bude konci-
pován tak, že děti MŠ budou moci navště-
vovat tento tábor v mateřské škole v měsíci 
srpnu s výjimkou posledního přípravného 
týdne, zatímco žáci základní školy budou 
mít tento tábor v  měsíci červenci. Tábor 
bude organizován v  alespoň pětidenním 
turnusu přihlášeného dítěte s tím, že s vý-
jimkou úhrady stravování jsou náklady na 
tábor hrazeny z výše uvedené dotace. Pro-
voz příměstského tábora pro děti MŠ bude 
organizován od 6.30 do 15.30 hod., pro 
žáky ZŠ od 7.00 do 16.00 hod. v pracovní 
dny. Stravné pro žáka ZŠ bude 49,- Kč na 
den (oběd), pro dítě v MŠ 77,- Kč na den 
(přesnídávka, oběd, svačina). Přihlášky 
pro rodiče společně se smlouvou mezi or-
ganizátorem příměstského tábora – ZŠ  
a MŠ Olešnice a rodiči budou k  dispozici 
od měsíce května s  tím, že nejdříve dva 
měsíce před konáním tábora doloží jeden 
z  rodičů potvrzení zaměstnavatele o za-
městnání (případně potvrzení o studiu, či 
potvrzení o evidenci uchazeče o zaměstná-
ní z  úřadu práce). O podrobnostech pro-
jektu a možném přihlášení dítěte budou 
rodiče informováni prostřednictvím ZŠ  
a MŠ v následujících týdnech.

Matrika
Jubilea březen 2018
Ladislav Komárek - 75 let
Josef Halámek - 75 let
Antonín Novotný - 75 let
Věra Fojtová – 88 let
Květa Cupalová - 90 

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.
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statky do Čech. Několik občanů ze Křtěno-
va bylo později v Brně odsouzeno k menším 
trestům.“
 Tolik tedy citace. Na připomín-
ku procesu byla v  roce 1993 umístěna na 
kulturní dům pamětní tabule, na které 
jsou uvedena jména nevinně odsouzených. 
V městské knihovně je k dispozici knížka 
pana Josefa Novotného „Olešnický pro-
ces“, ve které se mohou zájemci s událostmi 
roku 1953 a tím, co jim předcházelo i po 
nich následovalo, blíže seznámit.
A na závěr zamyšlení: odsouzení byli lidé 
jako každý z nás, se svými dobrými i špat-
nými vlastnostmi, chybami a nedostatky. 
Jaká to byla doba, že mohli být odsouze-
ni  nevinní lidé k  takovým vysokým tres-
tům?!? 
  Marie Šafaříková

KINO OLEŠNICE

I v měsíci dubnu jste zváni do olešnického 
kina. 

Pátek 6.4. ve 20.00
Bajkeři
Komedie, mládeži přístupno.
Nevlastní bratři Jáchym a David společně 
s kamarádem Sašou tráví většinu času ve 
světě sociálních sítí. Vztahy pro ně před-
stavují chaty s virtuálními dívkami, kte-
ré nikdy neviděli, obživu falešná módní 
show, v níž se předstírá něco, co není a 
největší životní problém pak vybitý mo-
bil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodi-
čů jsou donuceni vydat se pod vedením 
Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na 
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překva-
pením zjišťují, že tam venku je skutečný 
svět, v němž život  znamená víc, než sta-
tus na facebooku, opravdové dívky vy-
padají poněkud lépe, než kreslené akční 
hrdinky počítačových her a k lásce patří 
také sex. Srážka se životem sice nese jistá 
úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout 
nejen výšlap do strmého kopce, stavba 
stanu,  chybějící elektrická zásuvka,  ale 
také sok v lásce.
 
Pátek 27.4. ve 20.00
Ztratili jsme Stalina
Komedie, od 12 let. České titulky.
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem 
je Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká  
v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek 
a panika. Na to, co nastane po skonu vel-
kého vůdce, se dosud báli jen pomyslet. 
Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč 
by nemohl i Stalin? Během jeho života se 
soustředili především na to, jak jej přežít. A 
teď se začnou naplno projevovat absurdní  
a pokřivené charaktery všech těchto Stali-

nových pohrobků. Začíná boj o veškerou 
moc nad komunistickou říší, která do této 
chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktá-
torovi. O nejvyšší post nebo aspoň o bez-
pečné místečko pod ním se perou ti, kteří 
se za dobu Stalinovy krutovlády dokázali 
zbavit jakéhokoli vlastního názoru. Stále se 
ujišťují, co by tomu nebo tamtomu řekl Sta-
lin, a co by se jim za to asi tak mohlo stát. 
Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají 
bát teď? Jedni kují pikle proti druhým a do 
toho společně organizují okázalý diktáto-
rův pohřeb. 
 
Sobota 28.4. v 17.00
Velká oříšková loupež 2
Po událostech prvního filmu musí veverčák 
Bručoun se svými přáteli zabránit starosto-
vi Oakton City zbourat jejich domov kvůli 
plánované výstavbě pochybného zábavní-
ho parku. 

Na návštěvníky kina opět čeká tra-
diční občerstvení a čerstvý popcorn. 
Vstupné na jedno představení je 40 
Kč. Program kina, ukázky z filmů  
a další informace naleznete na www.spo-
lekpratelpiva.cz, nebo na facebookových 
stránkách www.facebook.com/spolekpra-
telpiva.

SPORT

TJ SOKOL POŘÁDÁ:
Tenisový turnaj Olešnice Close 2018
TJ Sokol Olešnice pořádá 13. ročník ce-
losezonního tenisového turnaje Olešnice 
CLOSE v  kategoriích muži, ženy, čtyřhra 
muži, ženy a mix. Přihlášky zasílejte do 6. 
4. 2018 na adresu sokol.olesnice@seznam.
cz nebo na tel. číslo  777 631 227 - J. Sla-
víček. Tradiční losování turnaje se usku-
teční  6. 4. 2018 ve 20 hod. v  restauraci  
U koupaliště.

    Za TJ Sokol Olešnice 
David Tomášek

Orel Olešnice – florbal mladší žáci
I v sezoně 2017/2018 se mladší žáci účastní 
OFL (orelská florbalová liga), divize západ. 
Do celorepublikového finále OFL postupu-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Před mnoha lety hrál pan Josef Kšica jako 
chlapec poprvé na varhany v  olešnickém 
kostele. Dlouhé roky žil v Bystřici nad Per-
nštejnem, nyní je varhaníkem a ředitelem 
kůru v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha v Praze.
Na vaši účast se těší pořadatelé. Vstupné 
dobrovolné!

Jedno smutné výročí
Letos je to 65 let, co se staly události, které 
několika rodinám na Olešnicku úplně změ-
nily život. Takto je to popsáno v olešnické 
kronice v zápisu roku 1953:

„Soud
Za okupace zdržoval se na Rovečínsku par-
tyzán Josef Matouš z Jasinova u Letovic, 
všeobecně zvaný „Bezzubej Pepek“. Dobře 
se mu vedlo a proto po převratě dělal par-
tyzána dále. Živil se krádežemi. Později 
prohlašoval o sobě, že jest americký para-
šutista a že má za úkol provádět u nás sa-
botážní činy. Lidé mu uvěřili a skrývali ho 
ve svých domech. Počátkem r. 1952 přišel 
do bývalého mlýna Františka Chudoby pod  
Louckým dvorem. Později se ukrýval u Jose-
fa Janči, rolníka ve Křtěnově a ve mlýně bra-
tří Šafaříkových tamtéž. Frant. Huk, krejčí 
v Crhově, doporučil Matouše Frant. Kala-
sovi z Ústupa, který jej ubytoval za pomoci 
Pavla Tomana u Ladislava Toula, rolníka  
v Ústupě. Na jaře r. 1952 odešel Josef Matouš  
z Ústupa do Kunic u Kunštátu, kde na vybíd-
nutí místního rolníka Josefa Krejčího těžce 
zranil místního předsedu KSČ. Na podzim r. 
1952 byl Josef Matouš zatčen a při výslechu 
udal všechny, kteří ho ukrývali a všechny 
podrobnosti. V úmyslu sobě pomoci svaloval 
všechnu vinu na ně. V neděli 8. února 1953 
byli všichni zatčeni, odvezeni k výslechu do 
Olešnice a pak do Brna. Ve dnech 17. - 19. 
dubna 1953 pak se konal v  Olešnici v sále 
sokolovny nad nimi soud za účasti široké ve-
řejnosti. Odsouzeni byli: Josef Matouš a Jo-
sef Krejčí z Kunic k trestu smrti, Josef Janča 
k trestu odnětí svobody na doživotí, Frant. 
Chudoba na 20 roků, Alois Šafařík na 19 
roků, Frant. Šafařík a Lad. Toul na 17 roků, 
Frant. Kalas a Frant. Huk na 10 roků a Pavel 
Toman na 5 roků. U Janči, Chudoby, Toula 
a Šafaříkových vysloven zábor majetku a zá-
kaz pobytu na okrese boskovickém navždy. 
Za několik dní byla vystěhována rodina 
Jančova, Šafaříkova a Chudobova na státní 
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jí nejlepší 2 ze 7 týmů naší divize. Po osmi 
odehraných zápasech nám patří 1. místo 
s 22 body. Nyní nás čekají ještě 4 utkání na 
dvou turnajích, které se uskuteční v měsíci 
dubnu. Přestože máme zatím nejlepší vý-
chozí pozici, jsou před námi klíčová utkání 
s týmy, které také usilují o postup do finá-
le. Aktuální informace lze získat na http://
orel.cz/nofl/. Pro zajímavost uvádím bližší 
informace o následujících dvou turnajích:

Termín: 7.4. 2018
Místo konání: Sportovní hala Letovice, 
V Zahradách 1a 
10:15  Olešnice – Sokol Adamov
11:45  Olešnice – Brno-Bohunice

Termín: 15.4. 2018
Místo konání: TJ Sokol Adamov, 
Osvobození 9
12:45  Olešnice – Brno-Řečkovice
14:15  Olešnice – Nové Město na Moravě

Závěrem chci poděkovat městu Olešnice za 
podporu. Pevně věřím, že se nám podaří 
vybojovat postup do finále, které se usku-
teční 1. 5. 2018 v  Uherském Brodě. I zde 
bychom rádi ukázali, jak se v Olešnici hraje 
florbal.

Za Orel Olešnice 
Ing. Miroslav Halámek  

RŮZNÉ

Jarní dílničky v Hastrmánku
Touto cestou děkujeme všem návštěvníkům 
jarních dílniček, kteří si přišli vyrobit košíč-
ky z  pedigu, popkornové ovečky i vajíčka 
nebo zdobili květináče skleněnou mozai-
kou. Nejmenším dětem se určitě líbili kre-
poví motýlci a doufáme, že všechny výrobky 
zkrášlí vaše domovy v jarním období a těší-
me se na další společné tvořivé dílničky. 

maminky z Hastrmánku

Inzerát
Hledám v Olešnici dlouhodobý proná-
jem bytu či RD 2+1 nebo 3+1 bez realit-
ky a kauce. Nájem + inkaso celkem max. 
do 9.000 Kč měsíčně. Mobil: 736 694 250, 
e-mail: jana.pokr22@gmail.com.

Hledám bydlení
Hledám dlouhodobý pronájem bytu nebo 
bytové jednotky v  Olešnici nebo blízkém 
okolí. Seriózní jednání - nabídněte na tel. 
čísle 604 120 702. Děkuji.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 3. 
a 17. dubna.

Tabulka – mladší žáci – divize západ


