
ZPRÁVY Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
prostřednictvím lednového vydání Olešnické-
ho zpravodaje vám chci popřát do nového roku 
2018 vše nejlepší nejenom jménem svým, ale  
i jménem zastupitelstva města. Jako každoročně 
se chci také letos v tomto článku věnovat zhod-
nocení roku předcházejícího. 
Rok 2017 byl rokem, kdy samospráva města vý-
znamnou měrou plnila své cíle tak, jak byly sta-
noveny v programovém prohlášení rady města 
na toto volební období. Řada investic pak díky 
získání finančních zdrojů z řady různých dotač-
ních titulů byla uskutečněna nad tento rámec. 
Dovolím si zmínit investice největší. Řada z vás 
navštívila v  září loňského roku v  rámci „dne 
otevřených dveří“ při příležitosti Svatováclav-
ského jarmarku mateřskou školu. Mateřská 
škola Olešnice v  uplynulých letech prošla řa-
dou oprav. Zmíním výměnu oken, kompletní 
rekonstrukci kotelny nebo zcela novou fasádu. 
Přesto však po více než 30 letech provozu bylo 
třeba rekonstruovat kompletně interiéry objek-
tu a po změně hygienických norem reagovat na 
jejich požadavky pro zvýšení kapacity budovy 
školy řadou vnitřních úprav. To se stalo v krát-
kém prázdninovém období stavebními pracemi 
a dodávkou vybavení. Bezmála 13 milionovou 
investici se podařilo pořídit jedině díky dotaci 
Evropské unie z „Integrovaného regionálního 
operačního programu“. Rodiče dětí v  létech 
budoucích tak budou mít jistotu dostatečné ka-
pacity předškolního vzdělávání v regionu a pe-
dagogičtí pracovníci a děti pak velmi moderní 
technické zázemí i vybavení mateřské školy. 

dokumentací silnice. Žádost  o poskytnutí do-
tace na výstavbu chodníků město zopakuje na 
prahu tohoto roku. 
Úspěšné byly žádosti o dotace na rekonstrukci 
dvou cest, které budou ve výstavbě v  letošním 
roce. Jedná se o lesní stezku v lesoparku Skalky 
a o polní cestu v lokalitě „Končiny“.
Město Olešnice je místem řady aktivních spol-
ků a bohatého kulturního života. Také z tohoto 
důvodu byla v loňském roce v rámci grantového 
systému poskytnuta finanční podpora spolkům 
a dokončen další krok v  rámci rekonstrukce 
zázemí olešnické kultury, totiž kompletní re-
konstrukce toalet v  kulturním domě. Kulturní 
aktivity města s  velkou návštěvou občanů do-
plnil pokus o vznik nové tradice, a to konáním 
„Velkého gulášového odpoledne“ v květnu. Po-
čet návštěvníků i soutěžících byl velký, takže  je 
důvod akci zopakovat.  Spolek přátel piva po-
kračoval v provozu digitálního kina. Toto kino 
je v regionu při velikosti Olešnice naprosto oje-
dinělým hojně navštěvovaným kulturním po-
činem. Že zájem olešnických občanů o filmová 
představení trvá, svědčila též účast na filmových 
představeních Kinematografu bratří Čadíků, 
který se proto samospráva města rozhodla pod-
pořit i letos. Řadu sportovišť v majetku města, 
která poskytují zázemí ke sportovnímu vyžití 
spoluobčanů, doplnila nová posilovna na fot-
balovém hřišti. Úvod loňského roku ve znamení 
mrazivých dní umožnil využít opravené kluziště 
a slušnou návštěvnost ski-areálu. Turistická let-
ní sezóna pak díky provozu olešnických muzeí 
patřila k těm úspěšným. 
O modernizaci a rozšíření kapacity mateř-
ské školy jsem se již zmínil. Je však třeba ještě 
připomenout řadu úspěchů olešnické školy 

Významnou kapitolou rozpočtu každého roku 
jsou výdaje na opravy a údržbu místních komu-
nikací. Nejinak tomu bylo v loňském roce, kdy 
se podařilo provést kompletní rekonstrukci po-
vrchu  komunikace na Horním Vejpustku poté, 
co byla nově postavená opěrná zeď a podařilo se 
též dokončit rekonstrukci dalšího úseku chod-
níků na ulici Obora. Opětovně byly prováděny 
běžné opravy povrchů místních komunikací, 
mimo jiné též rekonstrukce povrchu křižovatky 
ulic Krátká a Nová. Prováděn byl též pravidelný 
úklid místních komunikací mechanizací. 
V  rámci údržby veřejné zeleně muselo město 
přikročit s ohledem na naprostý nedostatek po-
tencionálních zaměstnanců, které dříve posky-
toval Úřad práce, k  uzavření smluv k většímu 
rozsahu údržby zeleně sečením. Rozsah ploch 
veřejné zeleně byl také navýšen o plochy kolem 
koryta Hodonínky, o které se město s ohledem 
na estetický vzhled rozhodnutím samosprávy 
začalo starat. Provedeno bylo též vymýcení ně-
kterých dřevin jednak v rámci přípravy projektu 
obnovy zeleně lesoparku Skalky, jednak v  pří-
pravě bývalého „Halasova náhonu“ k  výstavbě 
nové kanalizace. Poškozené a zdravotně ne-
vyhovující stromy na hrázi Obecního rybníku 
byly pokáceny s  tím, že bude provedena nová 
výsadba po jeho odbahnění.
Město Olešnice podalo na začátku loňského 
roku žádost o poskytnutí dotace od Státního 
fondu dopravní infrastruktury na výstavbu 
chodníků jako součásti průtahu silnice II/362. 
Tato žádost o dotaci byla neúspěšná, a proto 
bylo třeba zpracovat podrobnější prováděcí do-
kumentaci stavby. Na té se podílelo nejenom 
město se svými stavebními objekty, ale také SÚS 
Jihomoravského kraje s  prováděcí projektovou 
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A tak olešničtí malíři s úsměvem na rtech po-
skytli krátký rozhovor a převzali knihu, kterou 
jim předal výtvarník Karel Jerie. Soutěžní ko-
miksy ale také po dobu dvou týdnů soupeřily  
o cenu veřejnosti v internetovém hlasování. Zde 
komiks našich žáků obsadil třetí místo se sed-
mi sty osmdesáti devíti hlasy. Po předání všech 
cen následovala komiksová dílna s výtvarnicí 
Toybox, která účastníkům povyprávěla o vlast-
ních zkušenostech ze své tvorby a povzbudila je 
k jejich dalšímu vlastnímu tvoření, které si také 
hned vyzkoušeli. 
Těší mě, že se na naší škole našli žáci, kteří se do 
soutěže ochotně zapojili, dokázali spolupraco-
vat a hlavně ve svém snažení vytrvali až do kon-
ce. Žákům děkuji za účast v soutěži, gratuluji ke 
krásnému umístění a přeji jim, ale i ostatním žá-
kům, aby měli nadšení a odvážně se zodpověd-
ností přistupovali k výzvám, které jsou jim nabí-
zeny a svá nadání se jim dařilo úspěšně rozvíjet. 
Děkuji také vám, kteří jste jejich komiks podpo-
řili v hlasování na internetu.

Mgr. Lenka Němečková

Workshop s besedou na téma holokaust
Pro žáky deváté třídy se uskutečnil workshop  
s besedou na téma holokaust pod vedením lek-
torky paní Mgr. Táni Klementové a pamětníka 
Ing. Pavla Frieda. 
Žáci pracovali ve skupinách a na základě ana-
lýzy archivních dokumentů, fotografií a vzpo-
mínek se seznamovali s historií ghetta v Lodži 
a s osudy protektorátních Židů, kteří tam byli 
deportováni na podzim roku 1941. Skupiny 
žáků zpracovávaly skutečný příběh jednoho 

ŠKOLSTVÍ
Bezpečný pes
Bojíte se psů? Pokud byste se s dětmi 1. stupně 
koncem listopadu zúčastnili akce BEZPEČNÝ 
PES, naučili byste se, jak se chovat v přítomnosti 
cizího psa a jak pejsci pomocí ocásku, naježe-
ním srsti či postavením uší „hovoří“.
Za dětmi přijeli dva pejskové – americký pit-
bullteriér Chilli Pepper a „drobeček“ vlkodav 
Sára. Zatímco Sára celou lekci spíše prodřímala, 
Chilli dětem ukázala spoustu zajímavých kous-
ků, které ji její panička naučila. Vrcholným čís-
lem bylo obložení pejska piškotky – na packy, 
hlavičku a další části těla, přičemž takto zůstat 
a nic neslupnout, by byl oříšek nejen pro pejska, 
ale i pro leckterého žáčka. 
Děti se nejen pobavily, ale i přiučily.

Mgr. Magda Synková

Beseda o Austrálii
Dne 20. listopadu 2017 se žáci 4. až 9. ročníku 
naší základní školy zúčastnili přednášky na 
téma Austrálie. Toto téma jim velmi zajímavě 
prezentoval Mgr. Karel Kocůrek, který naši ško-
lu navštívil již několikrát. Přednáška pro vyšší 
ročníky (7. – 9.) proběhla v  anglickém jazyce, 
v  ostatních třídách byl anglický a český jazyk 
kombinován. Podle nadšených ohlasů mnoha 
žáků lze soudit, že si z  této přednášky odnes-
li mnoho zajímavých informací i povzbuzení 
k dalšímu studiu cizích jazyků.

Mgr. Markéta Kohoutová

Soutěž nebo spolupráce?
Soutěž nebo spolupráce?, tak znělo zadání ko-
miksové soutěže, kterou pro žáky základních  
a středních škol vyhlásila organizace Člověk v tísni. 
Informaci o soutěži přijalo jako výzvu k zapo-
jení se pět žáků z  třídy 8. A, kteří se začali za-
mýšlet nad tématem soutěže a nakonec společně 
vytvořili komiks s názvem MARMEL.  
Společné dílo Adriany Holasové, Markéty Ko-
lářové, Lukáše Trmače, Vojtěcha Trmače a Voj-
těcha Vázlera bylo vybráno odbornou porotou 
do užšího kola soutěže a žáci byli pozváni se zú-
častnit slavnostního vyhlášení výsledků v Praze, 
což s radostí přijali.
Do Prahy jsme odjeli 15. listopadu. Po pro-
cházce pražskými ulicemi a prohlédnutí si ně-
kterých památek jsme doputovali do Galerie ve 
věži Novoměstské radnice. Tady totiž probíhala 
vernisáž soutěžních komiksů a jejich vyhodno-
cení. Do soutěže bylo celkem přihlášeno tři sta 
devět komiksů, čtyřicet sedm od žáků prvního 
stupně, dvě sta devět od žáků druhého stup-
ně základních škol a padesát tři od studentů 
středních škol. Konkurence byla veliká a všich-
ni s  napětím očekávali, kdo zvítězí. Vyhlášení 
výsledků moderovala v rytmu hudby spolu  
s verši slam poetry performerka Biomasha, kte-
rá také oznámila, že komiks MARMEL získal od 
odborné poroty druhé místo ve své   kategorii.  

z pohledu jejích výchovně vzdělávacích aktivit. 
Těm napomohla mimo jiné též i úspěšná žádost  
o poskytnutí dotace v  oblasti podpory inklu-
zivního vzdělávání, tzv. formou šablon, když na 
škole působí speciální pedagogové a jsou orga-
nizovány čtenářské kluby. Loni získaná dotace 
z operačního programu „Zaměstnanost“ umož-
ní od letošního roku po dobu dalších tří let or-
ganizovat příměstský tábor při základní škole 
i mateřské škole. Nejvýznamnějším počinem 
finanční podpory školství bylo získání dotace 
na realizaci projektu „Základní škola moderně 
a komplexně“, která proběhne v  letošním roce 
při rekonstrukci odborných učeben a IT zázemí 
výuky v základní škole. 
Je předčasné ještě hovořit o všech investicích, 
které nás čekají v letošním roce, dokud nebude 
schválen rozpočet města pro rok 2018 na úno-
rovém zasedání zastupitelstva. I tak je zřejmé, 
že naše město čeká investičně náročný rok 2018, 
rok poslední před komunálními volbami k na-
plnění všech závazků v programovém prohláše-
ní rady města. Že je k  tomu dobře nakročeno, 
vyplývá nejenom z předchozích vět, ale také z již 
uzavřených dotačních smluv. Pozitivní informa-
cí, kterou jistě uvítáte, je, že samospráva nenavý-
šila ani pro tento rok cenu vodného a stočného 
a také že poplatek za „odpady“ zůstává stejný. 
Na závěr chci popřát všem spoluobčanům hod-
ně optimismu a pozitivního nazírání na svět  
a stejně jako v letech předchozích také radosti. 
Těch radostí, které hledejme v každodenním ži-
votě, které jsou možná malé, ale které náš život 
obohacují. 
Vstupme do roku 2018 s pozitivním očekává-
ním a vírou, že bude alespoň  stejně úspěšný, 
jako byl ten předchozí.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Matrika
Narození listopad 2017
Jakub Kalda

Sňatek prosinec
Marie Hochová a Marian Jačo

Jubilea prosinec 2017
Pavel Žíla – 70 let
Pavel Mareček  – 70 let
Eva Unčovská – 70 let
Marie Kozlová – 75 let
Marcela Jančová – 75 let
Jaroslav Petr – 75 let
Lubomír Bednář – 86 let

Úmrtí prosinec 2017
Alexandr Dvořák ve věku 83 let
Jaroslav Petr ve věku 75 let
Štefan Kmeť ve věku 45 let

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve „ Zprá-
vách 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.

Poděkování 
Děkujeme všem, kdo se přišli naposledy rozloučit 
s panem Alexandrem Dvořákem. 

Zarmoucená rodina
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Tvořivé odpoledne se vydařilo, materiál na 70 
kousků od každého výrobku byl dětmi do puntíku 
spotřebován. 
Přejeme Vám do nového roku jen to dobré…

Za školní klub při ZŠ a MŠ Olešnice 
Bronislava Mistrová 

Hudební vystoupení v chráněném bydlení
Srdečně děkujeme panu Josefu Slavíčkovi a jeho 
žákům, kteří nám přišli 14. prosince odpoledne 
zahrát a zazpívat do Chráněného bydlení. Vy-
tvořili tím   vánoční atmosféru a všechny oby-
vatele i hosty příjemně vánočně naladili. Těšíme 
se, že si na nás opět udělají čas a přijdou nás 
svým uměním potěšit.

Obyvatelé a pracovníci CHB Olešnice

Pozvánka na plesovou sezonu
6. ledna ples mysliveckého spolku
13. ledna ples SDH
27. ledna ples ŘK farnosti

17. února karnevalové odpoledne
24. února ples FC Olešnice

Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat v sobo-
tu 10. února do kulturního domu v Olešnici 
na ples, ten letošní bude mít téma „mafie“ -  
MAFIÁNSKÝ PLES. 
K poslechu a tanci vám zahraje orchestr Red 
Socks Orchestra, po půlnoci na vás čeká Elec-
troswing a Oldies s osvědčeným DJ Tarockem. 
Můžete se těšit na pestrou nabídku na barech, 
míchané drinky, pivní speciály či třeba bohatou 
tombolu s cihličkou zlata jako hlavní cenou.
Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě pak 180 
Kč. Předprodej bude zahájen v pátek 19. ledna 
v 18.30 v olešnickém kině. Více informací na 
www.spolekpratelpiva.cz  nebo www.facebook.
com/spolekpratelpiva.

děti k  uložení do pytlů a odnesení do pekla. 
Nutno říci, že úkol to byl nelehký a pytle nako-
nec zůstaly prázdné.
Čerty vystřídala se svým vystoupením skupina, 
účinkující mimo jiné i v Šiklově mlýně. K vidění 
byl éterický tanec elfů, kterému kontrastoval oh-
nivý tanec čertů. 
Po krátkém čekání na příjezd Mikuláše a andě-
lů, následovala již samotná Mikulášská nadílka. 
Každému dítěti byly zváženy hříchy na pekel-
ných vahách, pokud se rozsvítilo světýlko, moh-
lo předstoupit před Mikuláše s básničkou nebo 
písničkou.
Čekání na Mikuláše si mohli přítomní hosté 
zpříjemnit malým občerstvením ve formě tep-
lého čaje nebo svařeného vína.
Na závěr bych ráda poděkovala SDH Olešnice za 
spolupráci, panu Martinu Juřinovi za teplé ob-
čerstvení a poskytnutí zázemí pro uskutečnění 
akce. Dále všem, kdo nám pomáhali s přípravou 
akce. A v  neposlední řadě také štědrým spon-
zorům, bez jejichž finanční podpory bychom 
se neobešli. Jmenovitě děkujeme p. Lubomíru 
Rekovi, p. Františku Šuterovi, p. Milanu Sedláč-
kovi, p. Radimu Starému, Sboru pro občanské 
záležitosti v Olešnici, grantovému systému města 
Olešnice.

Za členy RS při ZŠ a MŠ Olešnice 
Ing. Ludmila Riedlová

Ohlédnutí za dílničkami při rozsvěcování  
vánočního stromu
První letošní adventní neděle připadla na 3. 
prosince, kdy se v Olešnici při příležitosti slav-
nostního rozsvěcování vánočního stromu konaly 
již tradiční výtvarné dílničky.
Tvoření, které odstartovalo ve 13 hodin v  ko-
munitním farním centru, bylo i tentokrát nabité 
vánočními nápady. 

U paní učitelky Konopáčové děti ozdobily sví-
cínek barevnými kamínky, se mnou malí vý-
tvarníci tvořili polystyrenové sněhuláky. Paní 
učitelka Musilová si pro děti připravila výrobu 
hvězdiček z papíru a paní učitelka Girglová jim 
ukázala, jak vznikají ozdoby na vánoční strome-
ček ve tvaru trianglu. Nakonec si děti vybarvily 
dřevěnou ozdůbku, která bude společně s ostat-
ními výrobky dotvářet u nich doma pohodovou 
vánoční atmosféru.

židovského obyvatele a pak získané informace 
prezentovaly před třídou. 
Vlastní svědectví o holokaustu žákům sdělil pan 
Pavel Fried, který byl ve svých dvanácti letech 
s celou rodinou transportován do koncentrač-
ního tábora Terezín. Pan Fried popisoval život 
své rodiny a její osudy. Zavzpomínal, jak norim-
berské zákony sice změnily život jejich rodiny, 
avšak si prý na ta omezení zvykli a také věřili, 
že je to dočasné. „Ale najednou jsme nemohli 
nikam, ani do školy. Hráli jsme si na hřbitově. 
A pak jsme se museli dostavit do třebíčského 
gymnázia se zavazadlem do padesáti kil. Prý 
nám pan Hitler věnoval celé město a oni že nás 
tam odvezou,“ vyprávěl pan Fried.
V Terezíně, ve městě postaveném pro sedm tisíc 
obyvatel žilo tehdy šedesát tisíc vězňů, což spo-
lečně se špatnými hygienickými podmínkami 
mělo za následek prudké šíření infekcí.  Terezín 
nebyl vyhlazovací koncentrační tábor, ale za 
čtyři roky zde zemřelo třicet pět tisíc lidí. Po-
nětí o existenci vyhlazovacích táborů prý nikdo 
v Terezíně neměl, přestože odtud vyjížděly pra-
videlně dobytčí vlaky plné vězňů někam na vý-
chod. Pan Fired říkal, že to zjistili až když se na 
konci války před frontou rušily některé tábory 
a někteří vězni přijeli do Terezína ve vagonech, 
ve kterých se přepravovali společně s mrtvými. 
Terezín byl osvobozen 8. května 1945. Tehdy již 
skoro patnáctiletý Pavel se vrátil domů a s ním  
i oba jeho rodiče. 

Pan Fried se také při svém povídání zabýval od-
pověďmi na otázky po příčině těchto událostí. 
„To začalo již 1. sv. válkou, kdy Němci prohráli  
a velmoci je rozebrali, byl hlad, nebyla práce, 
obrovská inflace. A to byla živná půda pro nacis-
ty, kteří přišli jako by spasit ten německý národ, 
a proto když Hitler přišel a začal stavět dálnice, 
když začal zbrojní průmysl. A to byla práce pro 
ty nezaměstnané. Ten prostý člověk politicky 
nevzdělaný v tom viděl svoji budoucnost... Vy-
vraždit šest milionů lidí není jednoduchá věc. 
Někdo ji musel připravit. To nedělali esesáci, to 
dělali obyčejní lidé a nikdo se neptal, proč se to 
děje,“ konstatuje pan Fried.  
Myslím si, že připomínat si historii by mělo být 
samozřejmostí, proběhlé dávné události nám 
napomůžou lépe pochopit jednání starší gene-
race a zároveň i současné dění, a tak věřím, že 
tato beseda k tomu také svým obsahem přispěla.                                            

Mgr. Lenka Němečková

KULTURA 

Přijel Mikuláš!
Mikulášská nadílka letos, stejně jako každý rok, 
začala otevřením brány pekelné a vypuštěním 
čertů. Čerti hledali mezi přítomnými zlobivé 
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akce: Město Olešnice, Orel Olešnice, František 
Šutera, František Hloušek, Petra Králová, Mar-
cel Ondra, Milan Sedláček, Josef Kozák - Petrov, 
VSP- Group, Jindřich Musil, Vlastimil Člupek, 
Řeznictví Štěpánek Trpín, Josef Novotný - Vra-
nová, Zbyněk Sobotka - Křtěnov, Martin Baka, 
Petr Jílek, Stavebniny Baka, David Grim - Brno.

Za pořadatele Jiří Kadlec 

37. ročník Silvestrovkého běhu
Dlouhodobá tradice Silvestrovského běhu Velké 
Tresné – Olešnice – Velké Tresné pořádaného 
Obcí Velké Tresné a tamních hasičů nebyla ani 
tentokrát přerušena. Také loňského ročníku se 
zúčastnila řada olešnických. Na startu se spo-
lečně s nimi sešlo přes tři desítky běžců, mnoho 
z nich opakovaně. 

RŮZNÉ

Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v Olešnici 
v neděli 7.1. 2018 od 13 hodin.

Vánoční dílničky v Hastrmánku
Po roce se opět uskutečnily vánoční dílničky 
v  Hastrmánku. Tentokrát s  obrovskou účastí, 
která nás velmi potěšila a dokázala, že má cenu 
takové akce konat. Bylo to pro nás velké podě-
kování za naši práci.
Kdo přišel, neodcházel s  prázdnou a opravdu 
bylo z  čeho vybírat. Mnoho olešnických oken 
ozdobila vánoční hvězda ze sáčků, kytici chvojek 
zase dekorativní koule nebo andělíčci z papíru. 
Malí návštěvníci jásali nad výrobou vánočního 
porcelánu a se zkušenějšími paní Křížová vyrá-
běla andílky z korálků. Atmosféra byla vskutku 
tvořivá a vánoční. 
Děkujeme za vaši účast a slova uznání. Všem by-
chom chtěly popřát hodně zdaru v novém roce.

maminky z Hastrmánku

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 9. a 23. ledna. 
Poplatek za odvoz komunálního odpadu se ne-
mění a zůstává stejný jako vloni, to je 500 Kč na 
osobu a rok. Sběrný dvůr je celoročně otevřený 
ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne.

KINO OLEŠNICE
Leden bývá tradičně časem, kdy kino nepromí-
tá. Letošní rok však bude výjimkou. Naskytla se 
nám příležitost na dvě filmové novinky, které je 
škoda odkládat - nový český film Milada a pro 
děti animovaný film Auta 3. 

Milada, pátek 19.1.2018 od 20.00
Film MILADA je inspirován osudem a životem 
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha 
lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví 
příběh ženy, v jejíž osobnosti a životě byly mo-
rální principy zakořeněny tak silně, že se často 
ve svých rozhodnutích řídila více svým svědo-
mím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní 
rodiny a sebe sama. Milada Horáková byla po-
pravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší pre-
zident Československé republiky dostal mnoho 
žádostí o udělení milosti. O její milost žádali 
např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo 
Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy filmu 
jsou svoboda, boj za demokracii, pravda, láska, 
naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální  
i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost Milady 
Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku  
v České republice a v zahraničí.

Auta 3, sobota 20.1.2018 od 16.00 
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho 
nic zjistí, že ho nová generace závodních aut 
poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše 
miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze 
mladá automechanička Cruz Ramirezová, kte-
rá však sama pomýšlí na vítězství a inspirace 
od Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák  
s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem dokázat, 
že nepatří do starého železa.

Na návštěvníky kina  opět čeká tradiční občer-
stvení 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 strán-
kách www.facebook.com/spolekpratelpiva.

SPORT
Krasojízda Olešnicí
Dne 18. listopadu 2017 proběhlo v Olešnici 
slavnostní zakončení koňácké a jezdecké sezó-
ny.   Krasojízdy se zúčastnilo celkem jedenáct 
koní doprovázeno   mnoha jezdci, milovníky  
a hrdými majiteli. Zahájení proběhlo na olešnic-
kém náměstí a průvod obsahující povoz a bryč-
ku taženou koňmi, jednotlivé jezdce na koních  
a pěší účastníky, vedl z náměstí ulicí generála 
Čapka, dále ulicemi Křtěnovskou a Za Hřbito-
vem, kde pokračoval cestou k olešnické rozhled-
ně. Na závěr průvodu se konal velký závod čtyř 

koní do největšího Olešnického kopce Kopaniny. 
Po strhujícím závodě na účastníky průvodu  če-
kalo občerstvení a posezení u ohně. Tato akce 
byla výsledkem společného snažení všech zúčast-
něných o pokračování v dlouholeté úspěšné tra-
dici jezdeckého a vozatajského sportu v Olešnici.

M. Fialová a J. Valachová
 

Šampión kontinentu v grapplingu
Vrcholem letošní sezóny pro klub bojových 
umění Arena Vysočina byly evropské a republi-
kové šampionáty. Mistrovství Evropy v grappin-
gu, které se konalo v Ostravě v kategorii U18 ve 
váze do 77 kg bezkonkurenčně ovládl sedmnác-
tiletý místní rodák Martin Coufal. V  bojovém 
stylu, který lze nejlépe připodobnit k  zápasu, 
vybojoval zlato a stal se tak mistrem Evropy.
V Kladně se uskutečnilo mistrovství České re-
publiky mužů v kickboxu, kde dělal pro změnu 
čest Olešnici v supertěžké váhové kategorii nad 
94 kg František Šutera nejml. I když byl možná 
sám trošku zklamaný, skončil s krásnou stříbr-
nou medailí na krku. Oběma mladým naděj-
ným sportovcům lze jen poblahopřát!!

Vánoční turnaj
V sobotu 16.12. se v prostorách olešnické Or-
lovny odehrál již tradiční turnaj ve stolním teni-
se neregistrovaných hráčů mládeže, žen a mužů. 
Za účasti 50 hráčů - 13 z řad mládeže, 6 žen a 31 
mužů, došlo k rozdělení do jednotlivých katego-
rií, kdy v dopoledních hodinách změřili své síly 
hráči mládeže a v odpoledních dospělí hráči. Na 
předních místech se umístili.

Poděkování patří všem hráčům, kteří našli  
v této předvánoční době trochu času a odvahy 
předvést něco ze svého sportovního umění. Ve-
liké díky patří také těm, kteří ať už malou či vět-
ší měrou byli ochotni přispět k uspořádání této 
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Nejmladší hráči:
1. Matyáš Chybík - Olešnice
2. Tobiáš Chybík - Olešnice
3. Josef Palinek - Křtěnov
  
Mládež:
1. Karolína Křížová - Olešnice
2. Martina Ondrová - Rozseč
3. František Sobotka - Křtěnov
  
Ženy:
1. Martina Ondrová - Rozseč
2. Vlasta Křížová - Olešnice
3. Zora Habancová - Olešnice

  
 Muži do 50 let:
 1. Rostislav Češka -  Sádek      
     u Poličky
 2. Leoš Háp - Pomezí
 3. Marek Tutko - Polička
  
 Muži nad 50 let:
 1. Josef Hanyk - Bystré
 2. Ladislav Češka - Sádek  
     u Poličky
 3. Elčkner Jiří - Bystré
  


