
ZPRÁVY Z RADNICE

Vztyčení české vlajky
Státní svátky na prahu měsíce května dá-
vají připomenout historické události. Vý-
znamnou historickou událostí spojenou 
se dnem 8. května je ukončení II. světo-
vé války v  Evropě a osvobození Česko-
slovenska. 5. května roku 1945 žil zbytek 
dosud neosvobozeného území Českoslo-
venska očekáváním konce války. Pražané 
povstali a bojovali na barikádách. Také 
Olešnicko  bylo ještě v té době okupováno  
a jeho územím projížděly tisíce němec-
kých a maďarských vojáků s  obrněnou 
technikou. Aktem vzdoru proti okupan-
tům a současně vidinou osvobození bylo 
vztyčení československé vlajky na vrcholu 
kopce Hradisko, který byl v té době odles-
něn a vlajka byla z dálky vidět. Tato vlajka 
jako symbol československé státnosti byla 
vidět i z  olešnického náměstí a hloučky 
lidí se dohadovaly, zda její vztyčení nebu-
de důvodem represí okupantů. 
Z dálky viditelná vlajka pochopitelně pozor-
nosti ustupujících Němců neunikla, Němci 

INVESTIČNÍ AKCE
Rekonstrukce polní cesty Končiny
Náhlý přechod zimy do bezmála letních 
dnů umožnil zahájení celé řady investič-
ních akcí. Jednou z nich je již dříve ve zpra-
vodaji avizovaná rekonstrukce polní cesty 
„Končiny“. Tato polní cesta je spojnicí mezi 
páteřní polní cestou nedávno vybudovanou 
Státním pozemkovým úřadem ke Kněževsi 
a krajskou silnicí III. třídy Olešnice – Tr-
pín. Protože v této části katastru proběhly 
pozemkové úpravy a spojnice mezi oběma 
výše uvedenými komunikacemi je obecním 
pozemkem a součástí plánu společných  
zařízení, mohla samospráva města požádat 
o poskytnutí dotace. Poskytovatelem dota-
ce je MAS Boskovicko PLUS z  Programu 
rozvoje venkova. 

se však omezili na několik výstřelů na tuto 
vlajku ze silnice „Za Stráží“. Po osvobození 
Olešnice se československých vlajek a ru-
dých vlajek, které vítaly Rudou armádu, ob-
jevilo na náměstí i v ulicích Olešnice hned 
několik desítek. Československá vlajka po 
šesti letech okupace se tak do Olešnice vrá-
tila jako symbol samostatné republiky. 
V  letošním roce, roce 100. výročí vzniku 
samostatného Československa, rozhodla 
rada města vztyčit symbolicky pod vrcho-
lem kopce Kopaniny u rozhledny na prahu 
květnových dnů stožár s  českou vlajkou, 
který má připomenout tuto výše uvedenou 
událost. Česká vlajka zde bude umístěna až 
do 28. října, kdy v roce 1918 byla vyhlášena 
na troskách rakouské monarchie Českoslo-
venská republika. 
Konec války a slavnostní shromáždění na 
olešnickém náměstí zaznamenal na barev-
ných fotografiích křtěnovský občan Josef 
Bartoš. Fotografie ke zveřejnění pak po-
skytnul jeho příbuzný pan MUDr. Antonín 
Pučálka. Samostatnou přílohou k  tomuto 
článku jsou nejenom tyto fotografie, ale  
i dochovaný záznam událostí z  pera oleš-
nického kronikáře. 
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tělese vyprojektována jako součást plánu 
společných zařízení nová asfaltová cesta. 
Jak vypadají vyježděné „cesty“ a výsadba 
aleje na Veselku ukazují fotografie. 
 
Rekonstrukce odborných učeben – projekt ZŠ 
Olešnice moderně a komplexně
Čtenáři zpravodaje byli informováni o za-
hájení prací v základní škole, a to úpravou 
některých učeben. Práce budou pokračo-
vat i v  následujících měsících tam, kde je 
možné provádět stavební práce za provozu. 
Zbytek stavebních prací pak již bez žáků 
bude dokončen v měsíci červenci. V soubě-
hu se stavebními pracemi proběhla výběro-
vá řízení na dodavatele u dodávky vybavení 
nábytkem, pomůckami a výběrové říze-
ní na dodavatele IT techniky a internetu. 
Ukončení projektu je plánováno do konce 
letních prázdnin s  tím, že nové odborné 
učebny včetně vybavení budou pedagogové 
a žáci využívat od nového školního roku. 

Opravy bazénu koupaliště 
Aby byl zajištěn provoz koupaliště také 
v letošním létě, bylo nutno přikročit k zá-
sadnějším opravám dna bazénu koupaliště. 

Předchozí lokální vysprávky uplynulých 
let se ukázaly jako nedostatečné, a proto 
muselo být letos přikročeno k  rozsáhlej-
ším vysprávkám poškozeného betonu dna 
a stěn bazénu. Fotografie ukazují, v jakém 
rozsahu. Zásah do dna bazénu do hloubky 
posledních oprav z 80. let minulého století 
ukázal, že beton již zdaleka není kompakt-
ní a je plošně narušený, často až do hloubky 
10 cm po původní povrch dna. Proto i le-
tošní rozsáhlou vysprávku dna a boků ba-
zénu lze do budoucího příští považovat za 

Práce proběhly v  závěru měsíce dubna. 
Majitelům pozemků v  lokalitě „Končiny“ 
a zemědělcům takto díky městu byly zpří-
stupněny zemědělské pozemky. Uživateli 
této nové komunikace stejně jako  všech 
dalších cest však nejsou pouze zemědělci 
a majitelé pozemků, ale všichni ostatní ob-
čané a návštěvníci Olešnice, zejména pak 
cykloturisté. 

Obnova krajinných prvků v lesoparku Skalky
V  druhé polovině měsíce dubna proběhla 
velká část prací na projektu Obnova krajin-
ných prvků lesoparku Skalky. Název pro-
jektu však může být pro čtenáře zavádějící, 
protože součástí tohoto projektu je i obnova 
a dosázení obecního sadu u Skalek, ale také 
úprava dříve vysázeného stromořadí javo-
rů podél polní cesty za mateřskou školou 
a výsadba nové aleje u polní cesty k Vesel-
ce. Tato polní cesta nemá dosud upravený 
povrch asfaltobetonem a z  tohoto důvo-
du bylo těžké stanovit hranici obecního 

pozemku. Proto bylo nutné geometrické 
vytýčení. Všude tam, kde není zpevněná 
asfaltová cesta, která umožňuje průjezd ne-
jenom velké zemědělské techniky, dochází 
k  tomu, že si řidiči, a to i často osobních 
vozidel, která po rozbitých cestách nepro-
jedou, vyjezdí další „cesty“. Takovýto zásah 
do krajiny jistě není žádoucí a z tohoto dů-
vodu bude polní cesta po obecních pozem-
cích alespoň provizorně srovnána těžkou 
technikou, aby mohla sloužit jako ne jedna 
ze čtyř cest, ale jako cesta jediná. V přípa-
dě, že bude možnost získání dalšího dotač-
ního titulu pro polní cesty, bude v  tomto 
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Opravy místních komunikací
V průběhu měsíce května proběhnou opra-
vy místních komunikací vysprávkami vý-
tluků a spár. Práce provedou dvě odborné 
firmy rozdílnými technologiemi tak, aby 
jako každoročně byly místní komunikace 
v Olešnici bez havarijního stavu.

provizorní a samospráva města bude v ná-
sledujících letech nucena řešit, co s koupa-
lištěm do budoucna. 

Průtah II/362
V průběhu měsíce dubna proběhlo jednání 
starosty města se zástupci SÚS Jihomorav-
ského kraje ve věci dokončení projektové 
přípravy stavebních prací na silnici II/362 na 
průtahu Olešnicí. Na základě takto dokon-
čené projektové dokumentace je společná 
investiční akce připravena k  realizaci. Nej-
bližší dny rozhodnou o tom, zda bude pro-
jekt zařazen do realizace již pro letošní rok. 

 
Odpady 2017
Na základě podaných informací ze strany 
svozové firmy a dalších subjektů bylo mož-
né sestavit tabulku komunálních odpadů 
vzniklých a separovaných na území města.

Úklid po zimě
Zatímco místní komunikace jsou již stro-
jově uklizeny, je celá řada odpadů vyho-
zených nezodpovědnými lidmi v  krajině. 
Jako každoročně se v  rámci „Dne Země“ 
podíleli na úklidu  Olešnice a okolí žáci 
základní školy, když sesbírali a snesli v de-
sítkách pytlů odhozené odpadky podél pol-
ních cest. 

Osobní iniciativou některých občanů byl 
tento úklid doplněn o úklid kolem frek-
ventované silnice na Rovečné a jejím oko-
lí. Je neuvěřitelné, co dokáží někteří lidé 
do přírody „odložit“. Vedle komunálního 
a stavebního odpadu desítky pneumatik 
skončily díky účastnicím úklidové akce ve 
sběrném dvoře, kam je zaměstnanci měs-
ta odvezli. Náklady za likvidaci pneumatik 
nese město a pak je otázkou, proč pneu-
matiky jejich majitel neodveze přímo do 
sběrného dvora. Odpovědí by snad mohlo 
být, že majitelé, kteří vyhodili pneumatiky 
v přírodě, nejsou olešničtí občané. 
Všem, kdo se na úklidu přírody v  okolí 
Olešnice podíleli a podílejí, patří naše po-
děkování. 
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NÁZEV DRUHU ODPADU MNOŽSTVÍ rok 2015 MNOŽSTVÍ rok 2016 MNOŽSTVÍ rok 2017

Směsný komunální odpad

Objemný odpad

Sklo barevné

Sklo bílé

Plasty

Kompozitní obaly

Papír a lepenka

Pneumatiky

Železo a ocel

Kaly z čištění komunálních odp. vod

Textilní materiály

Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek

Obaly obsahující zbytky nebez.látek  (N)

Biologicky rozložitelný odpad

318,90 t

38,87

15,71

3,16

17,074

0,097

31,51

1,747

9,04

310

2,382

35,41

0,33

4,88

323,30 t

25,74 t

23,24 t

6,98 t

21,173 t

0,18 t

31,494 t

2,306 t

17,5 t

208 t

 

16,16 t

0,025 t

3,66 t

344,17 t

51,04 t

28,41 t

9,17 t

29,12 t

0,15 t

31,81 t

2,81 t

25,22 t

234,3 t

1,18 t

19,82 t

0,23 t

4,22 t

Odpady 2017: Tabulku za poslední tři roky pro srovnání uvádíme: 



KNIHOVNA

Co je nového v knihovně
Všechny knihovny provádí každoroční 
statistické hodnocení činnosti, ve kterých 
se údaje pro lepší objektivitu přepočítávají 
na jednoho obyvatele a mezi knihovnami 
blanenského regionu si vedeme poměr-
ně dobře. V  loňském roce jsme například 
s  rozsahem knihovnického fondu, počtem 
pořádaných besed s procentem dětských 
návštěvníků na předních místech. Pokulhá-
váme sice v počtu návštěv nebo v počtu vý-
půjček, ale v čem si vedeme nejlépe, je počet 
přírůstků – to je nových knih pořízených do 
knihovny. V uplynulých letech bylo totiž za-
potřebí knižní fond hlavně doplnit, a proto 
jsem nakupovala převážně levnější dětské 
knihy, beletrii a detektivky. V současné době 

CHSK manganistanem              mg/l           1,0

Železo                 mg/l         0,11

Amonné ionty                mg/l    <0,060

Dusitany                 mg/l    <0,004

Dusičnany                 mg/l         32,0

Chlor volný                mg/l       <0,07

Tvrdost vody           mmol/l          2,40

Matrika
Narození duben 2018
Tomáš Bílek
Ondřej Kukla

Sňatek duben 2018
Markéta Žemlová a Jakub Horák

Smaragdová svatba
Marie a Bohuslav Fučíkovi
Naděžda a Josef Petrželkovi

Jubilea duben 2018
Drahomíra Vašků - 92 let
Jaroslav Dufek – 70 let

Úmrtí duben 2018
Adolf Dlouhý ve věku nedožitých 84 let
Marie Novotná ve věku nedožitých 83 let

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve 
„ Zprávách z olešnické matriky“ nebo ne-
chce přijímat gratulace od Komise pro 
občanské záležitosti, oznamte   tuto sku-
tečnost na městském úřadě - kancelář 
matriky nebo na tel. čísle 516  463 108. 

Oznámení
V pondělí 7. května bude městský úřad pro 
veřejnost uzavřen z důvodu čerpání dovo-
lené.

Olešnické století
V  rámci připomenutí stého výročí vzniku 
Československa probíhá příprava, ale také 
realizace některých akcí. Rozhodnutím 
rady města proběhla digitalizace historic-
kých filmů o Olešnici, které doplní histo-
rické materiály – fotografie, které má měs-
to v archivu. Aby však tyto filmy nezůstaly 
pouze jako archivní materiál, ale byly odka-
zem živé paměti, proběhlo v měsíci dubnu 
dvakrát veřejné promítání „filmů pro pa-
mětníky“ v  prostorách společnosti K-Net. 
Další setkání s  filmy filmových amatérů 
bude následovat. Na základě poznatků z to-
hoto veřejného promítání budou vybrány 
ty pasáže, u kterých byl největší ohlas, do 
připravovaného filmu „Olešnické století“. 
Další aktivitou spojenou s  výše uvede-
ným výročím je příprava setkání ro-
dáků a absolventů základní školy dne 
29. září. K  tomuto datu chce samosprá-
va města udělit plakety města, a pro-
to žádá veřejnost o nominace. Jedná 
se o plakety za činnost v oblasti kultu-
ry, sportu, spolkové činnosti, školství  
a zdravotnictví, podíl na rozvoji města 
a za zásluhy olešnických rodáků. K výše 
uvedenému připomínáme, že 28. září 
proběhne jako každoročně jako sou-
část oslav dne státnosti Svatováclavský 
jarmark a následující den (sobota) pak  
setkání rodáků a absolventů základní  
školy, o jehož programu se rozhodne 
v nejbližších týdnech. V každém případě 
je vhodné při plánování rodinných akti-
vit s těmito dvěma daty počítat.

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovodní 
síti města
Vodohospodářská laboratoř Boskovice 
odebrala dne 3. 4. 2018 vzorky pitné vody 
z MŠ Veselská:
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už je této literatury dostatek a mohu se víc 
zaměřit na dražší novinky. 
A o jednu velkou novinu bych se s vámi ráda 
podělila. U příležitosti 100 let od založení 
Československa dostala knihovna od města 
mimořádný dar ve výši 30.000 Kč na nákup 
knih a dohodli jsme se, že budou výhradně 
české. Knihy mají pro vaše snadnější hledání 
vyčleněnou vlastní polici, jsou označeny sa-
molepkou a do října by jich mělo být 100. Již 
jsem pořídila díla týkající se tohoto výročí, 
mezi které bezesporu patří výpravné knihy 
První republika nebo Protektorát, oboha-
cené o kopie unikátních dokumentů. Další-
mi jsou například Po stopách stoleté dámy, 
Osudové roky české státnosti, Normalizační 
Brno, Falešné hranice a další. 
Pokud vás trošku zajímá historie nebo se 
chcete něco nového dovědět, neváhejte  
a přijďte si prohlídnout, případně půjčit do-
kumenty, které byste si domů nekupovali. 
Na setkání s vámi se mimo 7. 5., kdy bude 
knihovna kvůli dovolené uzavřena, těší 
knihovnice.

KULTURA 

Gulášové odpoledne
V sobotu dne 26. května se uskuteční na za-
hradě kulturního domu druhý ročník „Vel-
kého gulášového odpoledne“. Pro veřejnost 
bude akce přístupná od 15.00 hod. Jako 
v minulém roce je možnost přihlásit se do 
soutěže čtyřčlenných družstev, která budou 
vařit před příchodem návštěvníků kotlíko-
vý guláš z dodaných surovin. Přihlášky do 
soutěže nahlaste na olešnické matrice do 
15. května. Akce proběhne ve spolupráci 
města a Řeznictví Františka Šutery. Vedle 
ochutnávky soutěžních gulášů bude na zá-

kladě loňské zkušenosti uvařen i nesoutěž-
ní guláš v dostatečném množství. 

Olešnická kytka
První červnový víkend, to je 2. 6. 2018 po-
řádá T.O.  Zmijáci na zahradě kulturního 
domu již 33. ročník festivalu Olešnická kyt-
ka. V předvečer vystoupí s divadlem spolek 
100 ka a hlavními sobotními hosty by měli 
být Ivo Jahelka, Hop Trop, Marien. Více in-
formací na plakátech.

Olešnický PubQuiz.
Spolek (na)Moll za podpory města Oleš-
nice vás zve na další Olešnický PubQuiz. 
Tento hospodský kvíz je v letošním roce 
připraven ke 100 letům od vzniku repub-
liky, otázky jsou tedy zaměřeny především 
na Českou (Československou) republiku.
Zájemci se mohou hlásit na adrese m.me/
SpoleknaMoll nebo prostřednictvím SMS 
na číslo 724 048 911. Kapacita je omezena.

ŠKOLSTVÍ

22. Český den proti rakovině v Olešnici
Dne 16. 5. se koná již 22. ročník celoná-
rodní sbírky Český den proti rakovině. 
Děti naší základní školy se opět v  do-
poledních hodinách mezi Vás vydají se 
žlutými kvítky měsíčku lékařského (ten-
tokrát s  vínovou stužkou) a Vy můžete 
koupí této kytičky v  minimální hodno-
tě 20 Kč sbírku podpořit. Jako ústřední 
téma sbírky si organizátoři zvolili „Nádo-
ry tlustého střeva“.
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Oblastní charita Blansko, Chráněné bydlení Olešnice 

a Římskokatolická farnost Olešnice pořádá 

OSLAVU  DNE  MATEK 
  

 V neděli 13. května 2018 ve 14 hodin 
 V KFC Rafael ve farním dvoře 
 Zveme všechny maminky, babičky, tetičky, … 
 K poslechu zahrají harmonikáři 
 Občerstvení zajištěno 

 
Těšíme se na setkání a společné pobesedování 
 

 

 

„Anděl bez křídel je 

moje maminka.“

ZŠ a MŠ Olešnice společně

se ZUŠ Letovice, pobočka Olešnice

Vás srdečně zvou na vystoupení

konané k příležitosti

DNE MATEK
ve čtvrtek 10.5. 2018 v 15:00 - MŠ

v pátek 11.5. 2018 v 16:00 - ZŠ

v olešnickém KD.

Těšíme se na maminky

i na ostatní členy 

rodiny.

Vaše děti a jejich učitelé



přes obce Velké Tresné, Rovečné a na 
rozhlednu  Horní les. Z Horního lesa pak 
do obce Nyklovice, odkud budou účast-
níci pochodu převezeni autobusem zpět 
do Olešnice.    Zakončení pochodu bude  
u hasičské zbrojnice, kde proběhnou 
ukázky hasebních technik pro děti. Zde 
bude také zajištěno občerstvení pro 
všechny účastníky. Celková délka pocho-
du je cca 13 km.

RŮZNÉ

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 15. 
a 29. května.

Olešnický zpravodaj, květen 2018, ročník XXVII., číslo 5. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro potřeby města.  
Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno jinak. Inzerce 
dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR  E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: do domácností 
občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne  
v  měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

Pro připomenutí, vloni žáci naší školy  
vybrali 8.770,- Kč.
Těšíme se na Vás a doufáme, že i v letošním 
roce bude sbírka úspěšná.

Za ZŠ a MŠ Olešnice 
Bronislava Mistrová

SPORT

Hasičské závody
SDH Olešnice zve občany a návštěvníky 
města ke shlédnutí již 4. ročníku hasič-
ských  závodů jednotlivců Olé Firefigh-
ter 2018. Závody se uskuteční 12. května 
od 10 hodin před hasičskou zbrojnicí.  
V rámci závodů je možno přinést i drob-

né hračky (či pyžámka), které budou po 
závodech odevzdány na Kliniku dětské 
onkologie ve FN Brno. Přijďte podpo-
řit sportovní zápolení (či si i vyzkoušet 
nástrahy trati), nebo drobným dárkem 
dobrou věc. Na setkání se těší pořada-
telé.

Pozvánka na hasičský pochod 
Město Olešnice, SDH Olešnice a  SDH 
Velké Tresné srdečně zvou všechny pří-
znivce turistiky v sobotu dne 9. 6. 2018 
na Hasičský pochod pro malé i velké na 
rozhlednu Horní les. 
Pochod je určen pro hasiče i nehasiče, 
pro účastníky všech věkových katego-
rií. Zahájení akce v 8,00 hod. u hasičské 
zbrojnice v Olešnici. Trasa pochodu vede 
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Poslední období války
… Začátkem května byl do naší obce 
v  malém rozsahu zaveden elektrický. 
proud. Na něj byl zapojen radiový při-
jímač a přijaté zprávy byly rozmnožo-
vány tiskem mezi obyvatelstvo. Tato 
akce se prováděla v Čápkově uzenářství 
a řídil ji Karel Hamerský, učitel v živ-
nostenské škole.

Tak se již 5. května lidé dozvěděli  
o hrdinném povstání pražského lidu  
a byli naplněni obavami o osud dra-
hého hlavního města. V neděli dne 
6. května odpoledne byla vztyčena 
na Hradisku u Louky československá 
státní vlajka. Byla zdaleka viditelná. 
Mnoho lidí ji pozorovalo z Olešnice 
od lékárny čp. 123.
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Z OLEŠNICKÉ KRONIKY

Oslava svobody 
V neděli 13. května byly v obou far-
ních chrámech děkovné bohosluž-
by za osvobození z nacistického jha  
a obnovení československé republiky. 
Když zazněly kostelem opět velebné 
zvuky naší státní hymny, plakali po-
hnutím mnozí přítomní. Obou bo-
hoslužeb se zúčastnil celý národní 
výbor. Odpoledne o 4 hodině byla 
konána na náměstí u pivovaru slav-
nostní schůze našeho občanstva. Za-
hájil ji proslovem předseda NV Dr. 
Josef Habanec, poukázav na význam 
posledních událostí.

Hlavní řečník byl říd. učitel v. v. 
Adolf Kafka. Tento ve své nadšené 
řeči, často bouřlivě aklamované, vy-
líčil utrpení našeho národa za války 
a žádal přísné potrestání těch, kteří  
v této době zradili národ přestoupe-
ním k Němcům. Potom promluvil 
ke školní mládeži uč. Rudolf Beneš 
a k  dělnictvu Jindřich Smejkal. Při 
slavnosti účinkoval katolický pěvecký 
sbor za řízení kooperátora P. Jaroslava 
Kampfa.
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Z OLEŠNICKÉ KRONIKY
Odklízení válečného 

materiálu 
Cesty, kudy prchala poražená němec-
ká armáda naším krajem, byly značeny 
velkým množstvím válečného materiá-
lu. Trosky ohořelých aut a tanků, pře-
vrácené vozy, opuštěná děla, odhozené 
kulomety a pancéřové pěsti, spousty 
ručních granátů, celé bedny nábojů, 
spojovací materiál, součástky vojen-
ského stejnokroje a pod. Tento materiál 
byl kořistí vítězné Rudé armády.

V pondělí dne 14. května byli zmobi-
lizováni všichni mužové do 60 roků  
a prohlédnut celý katastr obce. Materiál 
byl snášen k cestám a odvážen na vo-
zech do Vorbachovy cihelny, kde zříze-
na sběrná stanice. Sem vozili vojenský 
materiál i z okolních obcí. Bylo ho zde 
veliké množství...
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