
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE
Připojení nového vrtu na vodojem
Přestože se loňský rok i poslední měsíce 
nezapíší do naší paměti jako období sucha, 
několik předchozích let bylo opravdu vlá-
hově nedostatečných. Dopad na hladinu 
spodních vod byl zřejmý. Snížení hladiny 
spodních vod se projevilo i v  olešnických 
vodních zdrojích. Protože spotřeba pitné 
vody obyvatel Olešnice i průmyslových 
podniků závisí na dodávkách vody z pod-
zemních zdrojů, byla situace, kdy se uva-
žovalo i o možném omezení spotřeby. Al-
ternativou je zajištění dalších zdrojů vody. 
Obdobně tomu bylo např. v roce 2002 při-
pojením dříve vybudovaného a městem za-
koupeného vrtu nad Lamberkem. 
Protože téma sucho je tématem celore-
publikovým, existuje dotační podpora na 
vyhledání nových zdrojů formou vrtů. 
Toho rada města využila a jak jsme již ně-
kolikrát v  Olešnickém zpravodaji uvedli, 

ního prostředí, která byla v  loňském roce 
úspěšně získána. Po výběrovém řízení na 
dodavatele byla podepsána smlouva o dílo 
s termínem zahájení prací v březnu. 
Práce byly zahájeny 9. 3. 2021 nastěhová-
ním techniky, dovozem obsypového mate-
riálu, frézováním pařezů a čištěním trasy 
od větví po lesní těžbě. Trasa vodovodní-
ho přivaděče byla geodeticky zaměřena.  
V současné době je vykopána stavební jáma 
v místě vrtu a do ní osazena betonová jím-
ka. Proveden byl již také výkop a položení 
vodovodního PE potrubí v cca 100 m tra-
sy. Další práce budou pokračovat v měsíci 
dubnu výkopem a položením potrubí do 
zbývající trasy. Následovat budou montáže 
a zásyp výkopu.

Revitalizace zeleně v Olešnici
Dalším dotačně podpořeným projektem, 
jehož realizace byla zahájena v  loňském 

získala Olešnice dotaci na hydrogeologický  
průzkum. Dva vrty ve vytypovaných oblas-
tech byly provedeny s tím, že vrt na okraji 
lesa v Chrásti nedaleko vodojemu na Ost-
ré horce vykázal možnost čerpat z něj vodu 
pro spotřebu Olešnice ve velmi zajímavém 
množství.

Dalším krokem bylo a je zajistit propojení 
tohoto vrtu s vodojemem, osadit čerpadlo, 
provést rozvody elektřiny a některé další 
práce s propojením vrtu a vodojemu spoje-
né. Rada města pověřila starostu podáním 
žádosti o dotaci ze státního fondu život-
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Atletický areál a víceúčelové hřiště ZŠ
V  průběhu přípravy realizace akce doda-
vatelem, také na základě podnětu členů za-
stupitelstva a provádění přípravných prací 
(sondy povrchu) byla navržena nová řeše-
ní, vedoucí k větší a pestřejší využitelnosti 
sportovního areálu a nutnému zlepšení a 
dopracování bezpečnostních prvků. 
Původní projekt víceúčelového hřiště po-
čítal s využitím hřiště na volejbal a basket-
bal. Z důvodu větší využitelnosti pro výuku 
tělesné výchovy žáků, (případně pro veřej-
nost), bylo navrženo a dohodnuto provést 
prodloužení a rozšíření navrženého více-
účelového hřiště. Plocha bude dostatečná 
pro další sporty, jako je malá kopaná, tenis, 
nohejbal, házená. Dojde o doplnění herních 
prvků, branek na malou kopanou/házenou, 
tenisové sloupky a koše na košíkovou. Ty 
budou součásti oplocení tak, aby konstrukce 
nekolidovala s běžeckou dráhou.  
Z důvodů rozšíření o další sporty bylo do-
hodnuto provést změnu v  oplocení. Bu-
dou doplněny sloupky oplocení a vzpěry 
tak, aby zajistily tuhost, bezpečnost a sta-

bilitu celé konstrukce. Původně navržená 
ochranná síť s  oky 100x100mm bude mít 
menší rozměr ok 45x45mm. Za basket-

roce, je projekt Revitalizace zele-
ně v  Olešnici. Již na podzim byl 
proveden bezpečnostní řez dřevin 
(převážně v  korunách vzrostlých 
stromů) nad místy pohybu osob. 
Doby vegetačního klidu bylo vyu-
žito na počátku března ke skáce-
ní několika nepůvodních dřevin 
(akátů) na ulici Družstevní, kde 
bude následovat výsadba jiných 
stromů a keřů.  Byl také proveden 
bezpečnostní řez topolů u sportov-
ního areálu školy u koupaliště.
S nastupujícím jarem budou zahá-
jeny již hlavní práce, spočívající ve 
výsadbách nových stromů a keřů, 
případně okrasných rostlin.
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balovými koši dojde k  navýšení oplocení.  
Zamezí se tím opuštění menších průměrů 
míčku z prostoru hřiště a lepšímu komfor-
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tu uživatelů. Zároveň dojde k úpravě hra-
zení dřevěného mantinelu. Z důvodu bez-
pečnosti, větší tuhosti a životnosti budou 
použity KVH hranoly o síle 40mm místo 
plánovaných desek 30mm, spáry mezi prk-
ny budou mít minimálně 25mm tak, aby 
splňovaly příslušnou normu. Do konstruk-
ce oplocení bude doplněna dvoukřídlá brá-
na, která bude sloužit ke vjezdu techniky 
pro údržbu hřiště. Přístupové chodníky na 
hřiště budou provedeny z betonové dlažby. 
Zamezí se tím nanášení nečistot z okolních 
ploch na umělý trávník. Z důvodu úspory 
místa bude odvodnění hřiště menšími od-
tokovými žlaby.
Doskočiště pro skok daleký bude řešeno 
jako mnohem bezpečnější a funkčnější, 
než byl původní návrh. Doskočiště bude 
místo betonovým obrubníkem lemováno 
obrubníkem z  pryže. Pro pohyb žáků ko-
lem doskočiště a zamezení vynášení písku 
do okolí a na běžeckou dráhu bude zřízen 
pochozí rošt - lapač písku.  
Z  důvodu vodní eroze přilehlého svahu  
a splavování zeminy na běžecký ovál bude 
nutné tento svah zpevnit. Zpevnění bude 
řešeno pokládkou zatravňovacích tvárnic 
a instalací georohože s výsadbou nízko-
rostoucích dřevin, když tento porost v bu-
doucnu zcela pokryje řešenou část svahu. 
Výsadba dřevin bude sloužit jako protie-
rozní opatření a bude také plnit funkci es-
tetickou. 

Vodovod Za Puchárnou
Zastupitelstvo města, vedle dotacemi pod-
pořených investičních akcí, schválilo v roz-
počtu roku 2021 projekt rozšíření vodo-
vodu na ulici Za Puchárnou. Po celé řadě 
významných oprav a udržovacích prací na 
veřejném vodovodu a po investicích do 
zokruhování vodovodu z ulice Družstevní 
a ulice Zástodolí na hlavní řad v ulici Ro-
večínské se jedná o poslední z velkých in-
vestic do vodovodu v  současné zástavbě. 
Ulice Za Puchárnou je ulicí několika staveb 

rodinných domů, které doposud využívají 
vlastních zdrojů vody, ne vždy dostateč-
ných a v  kvalitě odpovídající vodě pitné. 
Proto na základě žádosti a se souhlasem 
vlastníků rodinných domů v  ulici necha-
la rada města zpracovat projektovou do-
kumentaci na rozšíření vodovodu do této 
ulice z hlavního řadu na ulici gen. Čápka. 
Projektová dokumentace byla zpracována, 
byla podána žádost o vodoprávní povole-
ní, které bylo v  loňském roce schváleno. 
V současné době probíhá otevřené výbě-
rové řízení na dodavatele a s realizací stav-
by se počítá po prázdninových měsících 
- v září a v říjnu. Vlastníci nemovitostí se 
pak v průběhu stavby napojí přípojkami na 
budovaný hlavní řad v ulici.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
V letošním roce po 10 ti letech od posled-
ního sčítání lidu, domů a bytů proběhne 
další sčítání. Týká se všech fyzických osob 
žijících v České republice, a to včetně cizin-
ců. Rozhodným okamžikem sčítání byla 
půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 
27. března 2021. Oproti poslednímu sčítá-
ní v roce 2011 se počítá s tím, že většina po-
vinných osob poskytne údaje zápisem do 
sčítacího formuláře v elektronické podobě 
v době od 27. března do 11. května 2021(?). 
Ostatní pak vyplní formulář při následném 
terénním došetření. Sčítáním lidu, domů 
a bytů je pověřen Český statistický úřad 
(nikoli Městský úřad v Olešnici). V rámci 
součinnosti však předáváme podrobněj-
ší informaci formou přílohy zpravodaje 
a upozorňujeme spoluobčany, že veškeré 
informace o sčítání se mohou dozvědět na 
webové stránce www.scitani.cz. 

Grantový systém města
Zastupitelstvo města schválilo do rozpočtu 
pro rok 2021 částku 500 tis. Kč na podpo-
ru grantového systému města – Programu 
pro poskytování dotací z  rozpočtu Města 
Olešnice pro spolky v  roce 2021. Žádosti 
o dotaci předloží žadatelé do 30. 4. 2021. 
Zastupitelstvo města také schválilo v  roz-
počtu města grantový systém – Program 
pro poskytování dotací z  rozpočtu Měs-
ta Olešnice pro vlastníky nemovitostí na 
opravu fasád domů v  roce 2021 ve výši 
100 tis. Kč. Žádosti o dotaci je možno po-
dat do 31. 5. 2021. Formuláře žádostí lze 
získat na Městském úřadě Olešnice nebo na 
webových stránkách města. Programy jsou 
zveřejněny na úřední desce a na webových 
stránkách města v sekci „úřední deska“. 

Jarní úklid v ulicích města
Už v měsíci březnu byl z větší části prove-
den úklid posypového materiálu ze silnic 

zametacím strojem, který má město již 
několik roků ve svém majetku. Úklid bude 
pokračovat i v  dubnu dočištěním silnic 
v majetku města i silnic v majetku Jihomo-
ravského kraje ve správě SÚS, aby všechny 
komunikace na území Olešnice byly na 
konci měsíce již čisté a uklizené.

110 let od založení spolku Orel Olešnice
Koncem března letošního roku jsme si při-
pomněli 110 let od založení tělocvičné jed-
noty Olešnice.
Spolek byl založen v roce 1911. Prvním 
starostou se stal P. Cyril Motáček. Ve své 
historii se od začátku potýkal s nepřízní 
jednotlivých etap vývoje. Po slibném začát-
ku došlo k výraznému utlumení činnosti již  
v roce 1915, kdy byli muži povoláni na růz-
né fronty Velké války. Z ní se 7 členů nevrá-
tilo. Činnost byla postupně obnovena v lé-
tech 1919-1920. V období první republiky 
Orel pořádal cvičení, byl založen zábavně 
vzdělávací kroužek, který následoval di-
vadelní ochotnickou minulost Olešnické-
ho divadla. V roce 1922 byl zakoupen pro 
spolkovou potřebu hostinec Na poště, kde 
byly provedeny stavební úpravy pro cvičení 
a divadlo. Po zakoupení vedlejšího pozem-
ku byly v polovině dubna 1926 zahájeny 
stavební práce na stavbě Orlovny. Slavnost-
ní otevření bylo 26. září 1926 za přítom-
nosti ústředního starosty Orla Jana Šrám-
ka. O stavbu Orlovny se zasloužil olešnický 
kaplan Leopold Benáček. Po výstavbě no-
vých prostor nabrala činnost nebývalých 
rozměrů. Byla pořádána cvičení, taneční 
zábavy, divadelní představení, přednášky  
a výstavy. 
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 
byla činnost spolku utlumena zákazem 
všech veřejných vystoupení. Po atentátu na 
říšského protektora, který provedli členové 
Orla, byl Orel rozpuštěn a majetek zabaven. 
Byla zavedena tvrdá perzekuce představite-
lů Orla. 30. září 1941 byl popraven ústřední 
náčelník br. Vojtěch Jílek – ve stejný den 
jako pluk. Karel Čápek. Další den byl po-
praven bývalý náčelník olešnické jednoty 
Vilém Tocháček. Také musíme připome-
nout popravu aktivního člena Orla Oleš-
nice P. Františka Voneše. Prostory Orlovny 
byly pronajímány k různým účelům. např. 
jako mateřská školka nebo kanceláře. 
Po roce 1945 byla činnost Orla znovu ob-
novena. Uspořádána byla vzpomínková 
slavnost na popravené členy, dále účast 
na odhalení pomníku obětem okupace na 
Hradisku, pamětní desky gen. Čápka. Bylo 
vybudováno fotbalové hřiště Pod Horkou 
a postaveny kabiny. Po roce 1948 byla čin-
nost Orla různě omezována. Na Orlovnu 
byla uvalena a posléze zrušena národní 
správa, až konečně 13. 6. 1950 byla budo-
va Orlovny zabrána pro účely obce a pře-
jmenována na Osvětovou besedu. V tomto 
období byl spolek Orel zrušen. Sál Orlovny 
byl pronajat Hospodářskému družstvu pro 
uskladnění obilí, hostinec byl zapojen do 
Komunálních služeb. Národním výborem 
byly prováděny stavební úpravy jak v hos-



ní a společenskou činnost a rodinná setká-
ní obyvatel Olešnice.

Do dalších let přeje 
starosta Jednoty Olešnickému 

Orlu Zdař Bůh!

Praktičtí lékaři informují
MUDr. Nechuta a MUDr. Zatloukal ozna-
muji pacientům nad 70 let, že jsou připra-
veni očkovat proti Covid nákaze. Přísun 
očkovací látky se očekává již začátkem dub-
na. Tímto lékaři prosí pacienty, kteří jsou 
již přihlášeni na očkovacích seznamech 
místních lékařů, aby nevolali ke zjištění ter-
mínu. Lékaři  sami vyzvou pacienty k očko-
vání na jejich   telefonní čísla, dle pořadí  
v jakém  se nahlásili do seznamu.

Odpady
V průběhu měsíce března dokončila svozo-
vá firma ve spolupráci s městským úřadem 
evidenci svozových nádob občanů zapo-
jených do systému svozu odpadu města 
Olešnice. Čipy byly umístěny na svozové 
nádoby označené vlastníky v  předchozích 
týdnech žlutou nálepkou, kterou obdrželi 
při úhradě poplatku za svoz odpadu. Pro-
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tinci, tak v Orlovně. V rámci definitivního 
řešení bylo v Orlovně vybouráno jeviště, 
změněno přísálí a předsálí pro tělocvičnu. 
Budova Orlovny byla předána do užívání 
Sokolu Olešnice.
Po změně režimu v roce 1989 došlo v roce 
1991 k obnově činnosti Orla Olešnice.  
V následujících letech byl postupně navrá-
cen zabavený nemovitý majetek. Činnost 
byla obnovena podle současných potřeb. 
Hraje se florbal, stolní tenis a jednou v roce 
pořádá jednota od roku 1999 přespolní běh 
P. Leopolda Benáčka – jako ústřední akci 
Orla s celostátní účastí. Dne 15. července 
2012 zasáhla Orlovnu a bývalý bufet bles-
ková povodeň. Následovala oprava a sana-
ce zatopených prostorů. V tělocvičně byla 
vyměněna parketová podlaha a ve všech 
dotčených prostorách sanovány omítky.  
V následujících létech byla v prostorách 
bufetu vyměněna okna a dveře, provedena 
byla nová el. instalace. Položeny byly nové 
podlahové krytiny, přistavěna kuchyně, 
osazeno nové plynové topení a sociální 
zařízení. Dále byla zbudována turistická 
ubytovna s kuchyňkou a sociálním zaříze-
ním. Při této příležitosti byl vyměněn krov 

a krytina. Od roku 2007 sloužily přízemní 
rekonstruované prostory bufetu pro Mateř-
ské centrum Hastrmánek. 
Zde je třeba poděkovat za úsilí ve vedení to-
hoto společenství paní Petře Slavíčkové, Ivetě 
Kovářové, Jaroslavě Trmačové, Zuzaně Kal-
dové a její sestře Ivaně Vysloužilové. Vedení 
olešnického Orla je připraveno podpořit dal-
ší činnost mateřského centra, podle zájmu a 
požadavků maminek a zastřešit ekonomické 
a provozní záležitosti po odeznění mimořád-
ných opatření. Kontakty budou na číslech 
604 983 331 a 731 459 373. 
Budovy Orlovny a bufetu byly v uplynulých 
několika letech zatepleny a provedena byla 
nová fasáda. Dále bylo opraveno sociální 
zařízení. Podle možností dochází k průběž-
né modernizaci a obnově vnitřních prostor, 
s dovybavením sportovního a provozního 
zařízení.
V této krátké zprávě nejsou uvedeny oso-
by, ani donátoři, kteří se o současný stav 
zasloužili, ani zde nejsou popsány všechny 
stavební úpravy, které za dlouhou dobu tr-
vání proběhly. Věříme, že stávající prostory 
budou nadále sloužit pro sportovní, kultur-



poručením ministra školství ze dne 5. 3. 
2021.
Zápis proběhne korespondenčně, to zna-
mená bez přítomnosti dětí i rodičů ve ško-
le. Rodiče vyplní formulář žádosti o přijetí 
(na školním webu) a mají 2 možnosti jeho 
odeslání:
a) formulář vytisknou a podepsaný odešlou 
doporučeně poštou na adresu školy

b) formulář zašlou elektronicky do datové 
schránky školy (viz. kontakty na školním 
webu)
Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od 
čtvrtku 1. 4. 2021 do pondělí 19. 4. 2021. 
Na základě této žádosti bude rodičům za-
sláno písemné správní rozhodnutí o přijetí 
k plnění povinné školní docházky.
Uvažují-li případně rodiče o odkladu za-
čátku povinné školní docházky, je třeba, 
aby k žádosti o přijetí ke vzdělávání přiloži-
li rovněž žádost o povolení odkladu začát-
ku povinné školní docházky.
O odklad lze žádat pouze z důvodu psychic-
ké či fyzické nezralosti či závažných zdra-
votních potíží. Žádost o odklad začátku po-
vinné školní docházky musí být doložena 
(i dodatečně – nejpozději do 31. 5. 2021) 
písemným doporučením ze školského po-
radenského zařízení (pedagogicko-psycho-
logická poradna nebo speciálně-pedago-
gické centrum) a písemným doporučením 
odborného lékaře. Bez těchto dvou písem-
ných doporučení nebude moci být žádosti 
o odklad vyhověno.
O případné žádosti o odklad začátku po-
vinné školní docházky se rovněž rozhoduje 
ve správním řízení a rozhodnutí je zasíláno 
rodičům v písemné podobě.
Zůstává v platnosti, že zápis do 1. roční-
ku se letos týká dětí narozených mezi 1. 9. 
2014 a 31. 8. 2015.
Formulář žádosti o přijetí a formulář žá-
dosti o odklad je rovněž možné vyzved-
nout v kanceláři ZŠ ve všední dny od 8:00 
do 11:00 hodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2021/2022
Na základě doporučení ministerstva škol-
ství ze dne 5. 3. 2021 bude zápis do mateř-
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tože se mohlo stát, že někteří z občanů přes 
výzvy v městském rozhlase v den svozu ná-
doby neumístili na svozová místa, označení 
jejich svozových nádob čipem neproběhlo. 
Protože budou vyváženy pouze a jenom 
nádoby označené čipem, vyzýváme majite-
le svozových nádob, kteří uhradili poplatek 
a nemají dosud nádobu označenou, aby in-
formovali stavební odbor Městského úřadu 
v  Olešnici. Nádoby pak budou očipovány 
při následujícím svozu. 
V  průběhu roku mohou někteří vlastníci 
nádob z  důvodu opotřebovanosti nádoby 
koupit novou nádobu. Tuto věc je třeba 
nahlásit na stavebním odboru a čip bude 
ze staré nádoby následně přenesen zaměst-
nancem svozové firmy na novou.
V  rámci zahájeného pytlového svozu 
z předchozích několika týdnů jsou zřejmé 
některé závěry: 
S každým novým svozem přibývá množství 
plastů a papírů v  pytlovém svozu, počet 
pytlů se navyšuje a s  tím ubývá přeplně-
ných nádob na plast a papír ve svozových 
hnízdech. 

Někteří občané si pletou nálepky s kódem, 
které umísťují na pytle. Dochází tak k jejich 
záměně, když nálepkou určenou na plast 
označují pytle s papírem a naopak. 
Proto žádáme občany, aby při umísťování 
nálepek věnovali jejich označení větší po-
zornost. Někteří občané se pustili do sepa-
race s opravdovou vervou. Proto jim nemu-
sí odebrané pytle brzy stačit. Pro všechny, 
kteří si budou chtít další pytle vyzvednout, 
je možnost v  úřední dny (Po, St) tak uči-
nit na stavebním odboru městského úřadu 
společně s nálepkami kódů.

V  příloze únorového zpravodaje jsme 
zveřejnili tabulku svozů předanou městu 
svozovou firmou. V  této tabulce – kalen-
dáři - jsou uvedeny termíny svozu směs-
ného komunálního odpadu (popelnic) a 
termíny svozu papíru a plastu (pytlového 
svozu). V  tabulce je uvedeno, že se jedná 
o svoz od domu. Tím svozová firma odli-
šuje svoz papíru a plastu z  1100 litrových 
nádob ve sběrných hnízdech. Pytlový svoz 
„od domu“ probíhá ze stejných míst, kam 
občané odkládají popelnice v rámci svozu 
směsného komunálního odpadu. Také pyt-
lový svoz probíhá prostřednictvím „kuka 
vozu“ svozové firmy. 
Od měsíce dubna je prostřednictvím ná-
lepek na pytlech a čipů na sběrných ná-
dobách vedena evidence svozů směsného 
komunálního odpadu, papíru a plastů jed-
notlivých domácností. 
Děkujeme všem, kdo se do těchto výše 
uvedených změn v systému svozu odpadů 
zapojili a dodržují pokyny. Napomáhají 
tak lepší evidenci svozu odpadů v Olešni-
ci. Napomáhají také postupnému zvýšení 
objemu využitelných frakcí komunální-
ho odpadu a v neposlední řadě finančním 
úsporám do budoucna. 

Matrika
Jubilea 
Věra Fojtová
Stanislav Bartoněk
Marta Švandová
František Horníček
 
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba - 50 let společného života
Hana a Zdeněk Šustrovi

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

ŠKOLSTVÍ
Změna organizace zápisu dětí do 1. roč-
níku ZŠ pro školní rok 2021/2022
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne na Zá-
kladní škole v Olešnici v souladu s do-

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

KRITÉRIUM PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1
2

3
4
5
6

POČET BODŮ

10
10

8
7
6
5

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku 

a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude 

přijato přednostně. 

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ. 

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku. 

Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko. 

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2021/2022. 



a 27. dubna. Sběr plastu od vašich domů se 
uskuteční 2. dubna a sběr papíru 28. dub-
na – vše musí být v pytlích označených čá-
rovými kódy (POZOR na označení papír  
x plast).

ské školy pro školní rok 2021/2022 pro-
bíhat bez přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců.

Postup při zápisu bude následující:
1. Žádost o přijetí a čestné prohlášení si 
stáhnete na stránkách školy. V případě po-
třeby je možno vyzvednout v tištěné podo-
bě v kanceláři ZŠ ve všední dny do 8:00 do 
11:00 hodin

2. K zápisu jsou vyžadovány tyto doku-
menty:
· Vyplněná a zákonnými zástupci dítěte po-
depsaná žádost o přijetí
· Kopie rodného listu dítěte
· Kopie očkovacího průkazu dítěte (v sou-
časné situaci nenavštěvujte osobně dětské-
ho lékaře)
· Podepsané čestné prohlášení, že je dítě 
řádně očkováno (prohlášení si můžete stáh-
nout na stránkách školy). Tato povinnost se 
netýká dítěte, které plní povinné předškol-
ní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní 
vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.  
pěti let
3. Žádost o přijetí s kopií rodného listu, 
čestným prohlášením a kopií očkovacího 
průkazu dítěte je možné doručit do školy 
následovně:
· Prostřednictvím datové schránky:
Identifikátor datové schránky (ID): y6zg3if 

Název datové schránky: Základní škola  
a mateřská škola města Olešnice, příspěv-
ková organizace
· Doporučeně prostřednictvím České pošty:
Základní škola a mateřská škola města 
Olešnice, příspěvková organizace 
Hliníky 108 
679 74 Olešnice

Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od 
2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Na základě této 
žádosti bude rodičům zasláno písemné 
správní rozhodnutí o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání.

Vladimír Hél

RŮZNÉ

Rozloučení se zimou
Paní Lenka Sedláčková se s námi podělila 
o několik fotografií končící zimy. Vybrali 
jsme jednu pro naše čtenáře.

Prodej brambor 
Prodám konzumní brambory - druhy An-
tonie a Lauta 1 kg za 8 Kč. František Fiala 
tel. 736 540 948.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 13. 

 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Olešnice 
provede v  sobotu 10. dubna 2021 

dopoledne 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO 
ŠROTU 

 
Těžší kusy případně pomůžeme 

vynést. 
Pneumatiky a nebezpečný odpad 
prosím nechystejte. Ten patří do 

sběrného dvora. 

 
Děkujeme 
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