
řízení umístit, je dán zápisem v  rejstříku 
škol vedeným Ministerstvem školství ČR. 
Původní parametry mateřské školy umož-
ňovaly dle hygienických norem umístit 
v  mateřské škole maximálně 75 dětí. Při 
modernizaci mateřské školy projekt počí-
tal s takovými úpravami, aby bylo možné 
navýšit kapacitu o 21 dětí na cílový stav 
96. Po realizaci projektu modernizace 
mateřské školy bylo svoláno dne 4. září 
místní šetření za účasti orgánů hygieny. 
Souhlasné stanovisko k navýšení kapacity 
pak v průběhu několika dní bylo vydáno 
a poté podala rada města žádost o navý-
šení kapacity v rejstříku škol. Rozhodnutí  
o navýšení kapacity v  rejstříku škol platí  
a s účinností od 29. 9. 2017 je možné navý-
šit kapacitu mateřské školy v  Olešnici na 
96 dětí. K 1. 10 2017 navštěvuje mateřskou 
školu 80 dětí. 

Dokončení rekonstrukce chodníků na 
ulici Obora
V průběhu měsíce září dokončila stavební 
firma výměnu obrub a dlažby na chodní-
cích v ulici Obora. Na počátku měsíce říj-
na provede firma Silnice Litomyšl úpravu 

ZPRÁVY Z RADNICE

Investiční akce
Zvýšení kapacity mateřské školy
Jak již byli čtenáři Olešnického zpravo-
daje informováni, proběhla v  průběhu 
letních prázdnin zásadní rekonstrukce 
a modernizace objektu mateřské školy. 
Rozsah stavebních prací a nákup nového 

Mateřská škola pro 96 dětí

vybavení si měli možnost prohlédnout 
rodiče, ostatní občané Olešnice i další ná-
vštěvníci Václavského jarmarku 28. září 
při „dni otevřených dveří v  MŠ“. S  ohle-
dem na poskytnutí dotace z  Evropských 
fondů neproběhla modernizace mateřské 
školy samoúčelně jako její oprava, ale se 
záměrem navýšení její kapacity. Kapacita 
mateřské školy, tedy nejvyšší maximální 
počet dětí, který je možno ve školském za-
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Předmětem návštěvy hejtmana byl zájem 
samosprávy Jihomoravského kraje o no-
sitele lidových tradic na jeho území. Mezi 
významné představitele nositelů lidových 
tradic, tradičních lidových řemesel patří 
olešnický modrotisk. Proto velká část pro-
gramu hejtmana byla věnována setkání 
s  Danzingerovými v  jejich dílně. Při své 
návštěvě hejtman také navštívil regionál-
ní vlastivědné muzeum na půdě olešnické 
radnice. Zde se seznámil s bohatou historií 
našeho města a přislíbil svoji návštěvu zo-
pakovat.

Senát ocenil starosty, kteří jsou ve funkci 
přes 20 let

Zhruba stovka starostů převzala v  sobotu 
30. září v  Senátu pamětní list, kterým je 
horní komora Parlamentu ocenila za více 
než dvacetileté vedení jejich obcí. Dalším 
asi 170  starostům, kteří se dnes nemohli 
do Senátu dostavit, předají ocenění sená-
toři při návštěvě svých volebních  obvodů. 
Vůbec první podobné ocenění má podle 
místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka (za 
STAN) vyjádřit díky za dlouholeté úsilí 
o zvelebování obcí. Šesták uvedl, že podle 
zjištění senátorů vykonává starostenskou 

prahu měsíce ledna, na  vyjádření SFDI 
si počkáme do června. Protože se jedná  
o náklad, který přesáhne částku 10 mil. Kč 
pouze na chodnících, je případná realiza-
ce závislá na schválení dotace. Odpověd-
ná, právě dokončená příprava projekčních 
prací a podkladů pro žádost o dotaci, je  
nezbytnou podmínkou úspěchu.
S náhledem projektu chodníků na průta-
hu městem Olešnice je možné seznámit se 
na nástěnkách v průjezdu radnice. 

Odbahnění Obecního rybníka
Zastupitelstvo města schválilo v  rámci 
rozpočtu na rok 2017 finanční zdroje pro 
odbahnění Obecního rybníka. Protože 
však odbahnění může proběhnout až po 
výlovu ryb a vypuštění rybníka, bude toto 
odbahnění zahájeno až na počátku roku 
2018. Rada města schválila podání žádosti 
o dotaci na odbahnění Obecního rybníka 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje. Součas-
ně s podáním této žádosti byla podána též 
žádost o dotaci z  Operačního programu 
životní prostředí na projekt „Obnova kra-
jinných prvků v  lokalitě Skalky, ošetření  
a výsadba dřevin“.

Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumila Šimka 
Protože z  důvodu uzávěrky zářijového 
zpravodaje, nebylo možné informovat 
čtenáře o návštěvě hejtmana Jihomorav-
ského kraje v  Olešnici, činíme tak nyní. 

komunikace navazující na nové obrubníky 
a současně s  touto akcí budou opraveny  
i některé překopy po opravách vodovodu  
a kanalizace na ostatních komunikacích na 
území města Olešnice. 

Dokončení prováděcí projektové doku-
mentace „II/362 Olešnice, průtah“
Na základě zpracované projektové doku-
mentace pro stavební řízení a po vydání 
stavebního povolení na stavbu „II/362 
Olešnice, průtah“ zpracovala projekční 
kancelář IM projekt prováděcí projektovou 
dokumentaci. V rámci této projektové do-
kumentace je několik stavebních objektů, 
jejichž realizace bude na dvou investorech 
stavby. Vlastní vozovka a stavební objekty 
na ní je v  majetku Jihomoravského kraje  
a ve správě SÚS Jihomoravského kraje. 
Tento investor pak bude muset v  případě 
realizace zajistit finanční zdroje. Ostatní 
stavební objekty, kterými jsou chodníky, 
vodovodní přípojky, parkoviště, veřejné 
osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce, 
jsou stavební objekty, které  budou finan-
covány z rozpočtu města. Dlužno podotk-
nout, že jeden ze stavebních objektů, totiž 
kanalizace na ulici Rovečínské, je již aktu-
álně ve výstavbě. Zde se podařilo zajistit 
dotačně částečné financování. 
Rada města schválila pro příští rok pří-
pravu žádosti na Státní fond dopravní in-
frastruktury ČR na výstavbu chodníků na 
průtahu Olešnicí. Žádost bude podána na 
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Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve 
„Zprávách z  olešnické matriky“ nebo ne-
chce přijímat gratulace od komise pro 
občanské záležitosti, oznamte  tuto skuteč-
nost na městském úřadě - kancelář matriky 
nebo na tel. čísle 516 463 108.

KNIHOVNA

Léto v knihovně
Zdálo by se, že když během prázdnin 
v  knihovně neprobíhají besedy a většina 
čtenářů odjede na prázdniny či na dovolené, 
že zde panuje poklidná letní nálada. Opak 
je tomu pravdou. Z depozitu bylo vyřazeno 
na 600 knih, převážně poškozených, dupli-
kátů i zastaralé dětské literatury, jejíž data 
vydání sahala do šedesátých až osmdesá-
tých let minulého století. A našly se i takové 
kuriozity, kdy kniha vydaná v roce 1963 byla 
za celou dobu půjčena pouze 1x. Knihovna 
na jaře získala dotaci na pořízení nového 
knihovnického programu Tritius, který 
byl instalován koncem srpna. Jsme první 
profesionální knihovnou regionů Blansko  
a Boskovic, která používá tento nový systém  
a také díky tomu navštívilo 20. září Olešnici 
dvacet knihovnic a knihovníků. Běžný čte-
nář pozná změnu již po rozkliknutí On-li-
ne katalogu na stránkách knihovny (www.
olesnice.knihovna.cz), kde si může v  no-
vých formátech vyhledat, co by rád četl, 

funkci nepřetržitě dvacet a více let 270 sta-
rostů a starostek. „Z toho vyplývá, že každý 
24. starosta nepřetržitě víc než dvě dekády 
pracuje ve svém městě. To je obrovské bo-
hatství, kterého si má tato země a tato spo-
lečnost vážit,“ řekl při předávání ocenění.
Práce starostů je třeba si vážit
Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) pro-
hlásil, že práce starostů je třeba si vážit. 
Podle něj práce starostů nikdy nekončí  
a problémy svých obcí se zabývají nepřetr-
žitě, což je fyzicky i duševně velmi náročné.
Zdroj: 
http://www.denik.cz/z_domova/senat-ocenil-staros-
ty-kteri-jsou-ve-funkci-pres-20-let-20170930.html 

Matrika
Sňatky září 2017
Kateřina Kalousková a Daniel Polák
Marie Viktorinová a František Vaverka
Marie Vlachová a Aleš Kukla

Jubilea září 2017
Ludmila Podlipná- 95 let 
(nejstarší občanka Olešnice)
Ludmila Benešová - 90 let
Emilie Němcová - 89 let          
Helena Berkiová - 75 let
Jiří Horáček - 70 let
František Šutera - 70 let

jaké jsou v knihovně novinky… možností 
je spousta, stačí jen se nebát a z  pohodlí 
domova vše vyzkoušet. Většina čtenářů ov-
šem chodí do knihovny načerpat jedineč-
nou atmosféru, a proto neváhejte a přijďte 
si pro podzimní plískanice vybrat pěknou 
knihu nebo časopis. 

Na všechny se těší knihovnice. 

ŠKOLSTVÍ

Ekologicky zaměřená beseda
V pondělí 11. 9. se všichni žáci od páté do 
deváté třídy zúčastnili besedy s lektorkami 
firmy Ekokom. Dověděli se nejen o tom, 
jak správně třídit odpad, aby neskončil na 
skládce nebo ve spalovně, ale vyslechli i za-
jímavé informace o jeho dalším zpracová-
ní nutnému k tomu, aby z něj vznikl další 
výrobek.  Žáci shlédli  zajímavé fotografie  
z průběhu výrob  a  byli upozorněni  na to, 
že nejlepší je důslednou recyklaci doplnit 
šetřením obaly a produkovat odpadů co 
nejméně, k čemuž dostali nejrůznější prak-
tické návody. Věříme, že  podobná osvěta 
mezi mládeží pomůže  zvýšit procento re-
cyklovaného komunálního odpadu v naší 
zemi na úroveň států západní Evropy.

Mgr. Jana Sýkorová

KULTURA

Pozvánka na koncert
Město Olešnice zve všechny příznivce 
hudby 14. října na půdu radnice, kde 
od 19 hodin zazní pásmo „Hudba v 
myšlenkách Masarykových“, v  němž 
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Lampionový průvod
Dne 25. října 2017 se při příležitosti oslav 
vzni ku samostatného československého 
státu uskuteční tradiční lampionový prů-
vod se srazem v 18.30 na olešnickém ná-
městí. Zakončen bude v ulici V lukách  
ohňostrojem.

KINO OLEŠNICE

Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás 
opět dovolují po letní odmlce pozvat zpět 
do kina na pravidelně nepravidelné promí-
tání.

Zahradnictví: Rodinný přítel
Pátek 6.října, 20.00
Tři mladé ženy a jejich dvě děti čekají  
během německé okupace na návrat svých 
vězněných mužů a otců. Válkou vynucené-
mu rodinnému společenství mezitím oběta-
vě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří. Rodinný 
přítel je první z filmů trilogie Zahradnictví, 
rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem 
Jarchovským považují za své „životní dílo“.

Bába z ledu
Pátek 20.října, 20.00
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ov-
dovělá Hana pozvolna měnit svůj stereoty-
pní život, který se doposud točil výhradně 
kolem její rodiny. Zatímco šedesátnice 
Hana prožívá love story, tradiční víkendo-
vé obědy v rodinné vile ztrácejí na idylič-
nosti a postupně vyplouvá na povrch, že 
každý z hrdinů má nějaké tajemství. Příběh 
rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi ge-
neracemi přináší naději, že život lze vzít do 
vlastních rukou v jakémkoli věku.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Sobota 21.října, 17.00
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími ka-
marády Koumákem, Nešikou a Silákem na 
vzrušující a napínavou pouť Zakázaným le-
sem plným kouzelných stvoření, aby nalez-
li tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, 
než se to podaří zlému kouzelníkovi Garga-
melovi. Na své dramatické cestě plné akce  

účinkují Jitka Baštová – akordeon  
a Jindřich Macek – loutna. V  pořadu za-
zní skladby českých a slovenských autorů 
od 19. století až po současnost (A. Dvo-
řák, L. Janáček, B. Martinů, I. Zeljenka, 
J. Macek, P. Zagar, L. Bernáth a další). 
Vybraná hudba plynule navazuje a pojí 
množství citátů i významných životních 
momentů T. G. Masaryka. který je i dnes 
symbolem ideálů svobody a demokracie, 
souladu slov a činů. Připomeňme si jeho 
myšlenky a zásady u příležitosti osmde-
sátého výročí jeho úmrtí, které předchází 
blížícímu se stému výročí naší republiky. 

a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu 
největšího tajemství šmoulí historie!

Na návštěvníky kina opět čeká tradiční 
občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné 
na jedno představení je 30 Kč. Program 
kina, ukázky z filmů a další informace 
naleznete na www.spolekpratelpiva.cz, 
nebo na facebookových stránkách www.fa-
cebook.com/spolekpratelpiva.

SPORT

Pozvánka na Drakiádu
RS při ZŠ a MŠ Olešnice Vás srdečně zve 
na tradiční Drakiádu. Akce se uskuteční  
v sobotu 7. 10. 2017 ve 14:00 hodin, na 
Závrší pod rozhlednou. Těšit se můžete na 
ukázky modelů letadel. Každý, kdo přine-
se ručně vyrobeného draka, bude oceněn 
drobnou odměnou.

RŮZNÉ

Nejpěknější květinová výzdoba
Od loňského podzimu bylo ve zpravodaji 
několikrát avizováno, že pěstitelé květin 
si mají svá okna, balkóny či pergoly vyfo-
tit sami. Do soutěže se přihlásila dvacítka 
spoluobčanů a jedna pěstitelka požádala  
o vyfocení zaměstnance města. Všichni 
víme, že okna s muškáty, petunkami nebo 
begoniemi zdobí daleko více domů, a proto 
si klademe otázky – je tento systém špatný, 
nepřejí si spoluobčané zveřejňovat své vý-
pěstky, nechtějí být uveřejněni na nástěnce 
v průjezdu radnice nebo je za tím jen ne-
ochota a pohodlnost. Vždyť v  uplynulých 
letech bývalo hodnocených  kolem stovky  
a nenašel se nikdo, kdo by si cenu nepřevzal. 
A jak celkové hodnocení dopadlo? Pou-
kázku za účast dostanou všichni přihlášení, 
vítěznou se stala květinová výzdoba paní 
Ludmily Filipové, ulice U Lamberka.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 3., 
17. a 31. října.

Olešnický zpravodaj, říjen 2017, ročník XXVI., číslo 10. 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 mož-
ností 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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

srdečně Vás zveme na jubilejní 
 

XX. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

NA POMEZÍ ČECH A MORAVY, 
 

které se bude konat v sobotu 

           4. listopadu 2017 
v kulturním domě Olešnice na Moravě 
Program: 
13:00        přehlídka harmonikářů a vystoupení 
                 známé skupiny Heligonky z Vysočiny 
do 20:00   volná zábava   

  
 

Vstupné: 60 Kč 
 
Srdečně zvou pořadatelé k&m tour a Město Olešnice 


