
200 vsazovala nová armatura s odbočkou, byla 
část potrubí přivaděče vyřezána, a tak bylo 
umožněno mimo jiné zjistit technický stav liti-
nového potrubí z šedesátých let minulého stole-
tí. Ten je velmi dobrý.

již jen realizovat opatření v rámci pozemkových 
úprav v krajině.

Zokruhování vodovodu
Od osmdesátých let minulého století, kdy byl 
vybudován vodovod přes pole v ulici Družstevní 
a zakončen na polní cestě souběžné s ulicí Pol-
ní, nebylo s  touto větví vodovodního řadu dál 
uvažováno jinak, než k  napojení několika pří-
pojek. Protože kapacita potrubí byla dostatečná 
k  úvaze zokruhování vodovodu a napojení na 
přivaděč z  ulice Rovečínské, bylo rozhodnuto 
s ohledem na větší možnost uzavírání jednotli-
vých okruhů vodovodu při opravách, tuto stav-
bu provést. Stavbu s nutností několikahodinové 
odstávky vodovodu do Olešnice provedla od-
borná firma na počátku měsíce října. 
Protože se do litinového potrubí přivaděče DN 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Investiční akce
Dokončení úprav koryta Hodonínky
Investor a správce vodního toku Hodonínka 
Lesy ČR s. p. ukončil úpravy koryta Hodo-
nínky v Olešnici. Celé koryto má, v úseku zá-
stavby, nové kamennou rovnaninou opevněné 
břehy, profil potoka byl upraven, vedle vlast-
ního koryta pak byl odtěžen pás s ochrannou 
mezkou, který zvyšuje kapacitu potoka. K při-
lehlým nemovitostem, v místech kde by mohla 
voda při povodni vybřežit, byly vybudovány 
betonové zídky. Opraveny byly také základy 
mostů a v sousedství ulice Na Špitále pak byly 
původní kamenné zdi koryta potoka nahraze-
ny betonovými. Tečku za stavbou učinila říjno-
vá kolaudace tohoto vodního díla. 
Rada města Olešnice tímto děkuje správci vod-
ního toku, Lesům ČR s. p. za několikaleté úsilí 
o zajištění protipovodňových opatření formou 
zkapacitnění koryta Hodonínky v zástavbě. Od 
přípravy stavby, přes výkupy pozemků, které 
nebyly vždy jednoduché, přes vlastní výstavbu 
v náročném terénu a zajištění financování. 
Díky této stavbě má Olešnice po výstavbě pol-
drů na Veselském potoce technicky řešené pro-
tipovodňové opatření města komplexně. Zbývá 
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Matrika
Narození září 2016
Zora Tomášková

Sňatek říjen 2016
Marie Strmisková a Josef Hejduk 

Smaragdová svatba - 55 let
Růžena a Arnošt Koubkovi
Marie a Adolf Dlouhý

Jubilea říjen 2016
Zdeněk Kolář - 75 let
Jindřich Juránek - 75 let
Hana Slavíčková - 75 let
Libuše Holková - 80 let
Jaroslava Pokorná - 80 let
Bohumíra Kisová - 85 let
Věra Kaldová - 85 

Úmrtí říjen 2016
Zdeněk Trlida ve věku 85 let
Zdeněk Dvořák ve věku 56 let
Marie Matoušková ve věku 87 let

ŠKOLSTVÍ

Pilotní projekt „Malý technik“
MAS Boskovicko PLUS po realizaci velmi 
úspěšného projektu „Technické školky“, které-
ho se také zúčastnila MŠ Olešnice, z  podnětu 
předsedy MAS PaedDr. Zdeňka Peši a s finanční 
podporou Jihomoravského kraje, zahájila pilot-
ní projekt pod názvem „Malý technik“  v šesti 
školách na Boskovicku. Mezi nimi je také zá-
kladní škola v Olešnici. 
Žáci třetího ročníku se učí pracovat s  mecha-
nickou stavebnicí Merkur. Tato stavebnice, čes-
ký fenomén, je stavebnicí, která je vyráběna již 
osm desetiletí a vyrostly na ní celé generace dětí. 
Žáci se učí pracovat se stavebnicí tak, že sestavu-
jí různé sestavy od nejjednodušších po složitější 
a postupně získávají statut dříve u řemeslných 
cechů dobře známý. Učeň, tovaryš, mistr. Již 
první dny realizace projektu v Olešnici ukáza-
ly, že děti s  nadšením dokáží pracovat s  touto 
mechanickou stavebnicí, procvičují a rozvíjejí 

Volby do senátu a krajského zastupitelstva
Na počátku října se uskutečnily volby do Senátu 
Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje. Senátorkou za volební obvod č. 49 
Blansko byla ve druhém kole zvolena Ing. Jaro-
míra Vítková (KDU-ČSL). S výsledky voleb do 
krajského zastupitelstva v  Olešnici se můžete 
seznámit v následující tabulce:

VOLBY DO 
ZASTUPITELSTVA  

JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE 2016

Poděkování PaedDr. Zdeňka Peši, kandidáta 
do krajských voleb
Chci poděkovat všem, kteří přišli k  volbám 
a podpořili kandidátku KDU-ČSL a navíc 
mi pak kroužkem dali svůj preferenční hlas. 
Kandidátka KDU-ČSL byla přes ztrátu tří man-
dátů úspěšná a druhé místo v  Jihomoravském 
kraji ji také díky Vám zaslouženě patří. Do za-
stupitelstva Jihomoravského kraje se z této kan-
didátky dostalo prvních 11 kandidátů. Protože 
jsem byl na kandidátce až šestnáctý, bylo by 
možné být zvolen jen za předpokladu zisku více 
než pěti procent preferenčních hlasů. Překročit 
pětiprocentní hranici preferenčních hlasů se 
nám na rozdíl od předchozích krajských voleb 
tentokrát nepodařilo. Pro mne potěšující sku-
tečnost a snad i vyjádření ohodnocení mé před-
chozí práce je, že ze všech těch stovek kandidátů 
různých stran a volebních uskupení, kteří kan-
didovali, jsem počtem preferenčních hlasů také 
díky vám v kraji třináctý v pořadí. 
Velmi si těchto hlasů vážím a ještě jednou 
děkuji. 

Zdeněk Peša
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manuální zručnost, prostorovou představivost 
při práci s plánky a několik z nich mohla paní 
učitelka již pasovat na tovaryše. Pro všechny ro-
diče je pak možná stavebnice merkur inspirací 
pro pěkný vánoční dárek.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Se začátkem nového školního roku započala 
opět naše pravidelná měsíční setkávání s před-
školními dětmi z mateřské školy. Poprvé se děti 
seznámily s  knihovnou, vše si důkladně pro-
hlédly, osahaly, potěžkaly největší i nejmenší 
knihy a hlavně jsme si povídali o správném cho-
vání. Pomocnicí nám byla úplně nová knížka 
Lenky Rožnovské Skřítci školkovníčci. Některá 
děvčátka jsem v příběhu o malých parádnicích 
úplně poznávala. A co by to bylo za návštěvu 
knihovny, kdyby si na závěr besedy nemohl ka-
ždý prohlédnout nějakou knížku. O tom, že je 
v knihovně stále co prohlížet, svědčil při odcho-
du dětí plný stůl vrácených knížek.

Při podzimní besedě v chráněném bydlení jsme 
se věnovali českém spisovali, básníku a  vyda-
vateli Eduardu Martinovi (vlastním jménem 
Martin Petiška). Vybrala jsem aktuální ukázku 
z  knížky Babičky jsou nejmoudřejší nazvanou 
Volby. Po volné diskuzi na toto téma jsme si ještě 
společně vychutnali milý příběh Světlo babiček 
a všichni už se těšíme na předvánoční setkání.
Knihovnice Ivana Kozlová

KULTURA

Vánoční trhy
V neděli 27. listopadu se od 13,00 hod. na oleš-
nickém náměstí uskuteční tradiční vánoční trhy 
organizované zastupitelstvem města, farností 
a ZŠ a MŠ. Opět se můžeme, vedle stánkové-
ho prodeje, těšit na dravé ptáky a vystoupení 
sokolníků. Hudební produkce je zajištěna od 
14,00 hod. velkým dechovým orchestrem ZUŠ 
Letovice, děti si přijdou na své přípravou vánoč-
ních dekorací a výrobků v dílničkách ve farním 
centru Rafael. Aby bylo něco k snědku, to bude 
mít na starost řeznictví Šutera na tržnici, kde 
bude připravena domácí zabíjačka. K vánočním 
trhům patří neodmyslitelně také svařené víno, 
nebo punč – nabídka hotelu Závrší. Všechny 
olešnické i návštěvníky zvou srdečně pořadatelé.

Hastrmánek Olešnice zve širokou veřejnost 
ve čtvrtek 3.11 v 9:30 do herny na besedu 
- Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené
v pátek 11.11 v 17:00 do herny na loutkové di-
vadlo pro malé i velké 
- Zvířátka a loupežníci, vstupné dospělí 30 Kč, 
děti 10 Kč.

Pozvánka
Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ Olešnice ve 
spolupráci s  SDH Olešnice Vás srdečně zvou 
na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční dne 
26.11.2016 v 17:00 v Olešnici na náměstí.
Těšit se můžete na ohnivé vystoupení a nakonec, 
pokud byly děti za celý rok alespoň trochu hod-
né, přijde i Mikuláš.

Zapomenuté pohádky
V neděli 30. října se uskutečnil křest knihy Za-
pomenuté pohádky, které na motivy pohádek 
sebraných v  polovině 19. století na Olešnicku 
farářem Pleskačem převyprávěl Zdeněk Peša. 

Knihu, vydanou Dobrovolným svazkem obcí 
Olešnicko, je možno zakoupit za 150,- Kč v in-
focentru u radnice.

KINO
 

Spolek přátel piva a město Olešnice si vás dovo-
lují pozvat na podzimní promítání filmů v oleš-
nickém kině. Vstupné na představení je 30 Kč. 
Jako vždy bude připraveno patřičné občerstvení 
a čerstvý popcorn. Více informací a ukázky z fil-
mů naleznete na www.spolekpratelpiva.cz.

Dvojníci
pátek 11.11. od 20:00 
česká komedie
Honza Rambousek je svým způsobem sympa-
tický podvodník, který je v podsvětí ceněný 
jako odborník na zámky, počítače, elektroni-
ku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, 
přesto ho ženy milují... Právě mu teče do bot, 
protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvů-
li velkým dluhům. Pokud Honza neukradne 
z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním 
amen... Zachrání ho náhoda – do cesty se mu 
připlete jeho dvojník, středoškolský profesor 
Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání, 
a těm dvěma se zázračně změní život... V hlav-
ních rolí se přestaví Ondřej Sokol a Jakub Kohák.

Kung Fu Panda 3
sobota 12.11. od 16:00
animovaná komedie
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na 
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než 
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky 
urostlý panda Po. A vše začne tím, že se zne-
nadání objeví Poův ztracený biologický otec, 
společně pak odcestují do tajného pandího 
ráje, kde se setkají s dalšími pandími členy ši-
roké a černobílé rodiny…

Tenkrát v ráji
pátek 25.11. od 20:00
české drama
Film na motivy stejnojmenného románu spisova-
tele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové 
lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých 
a německých horolezců, do kterých osudově 
zasáhla těžká válečná doba Protektorátu. Legen-
dární, mýty opředený a ve své době nejlepší český 
horolezec Josef Smítka odmítl nastoupit k totál-
nímu nasazení v Říši a několik let se před němec-
kými úřady a gestapem skrýval ve skalním městě 
Hruboskalska, podporován kamarády z řad čes-
kých a německých horolezců. Joska na své cestě 
za svobodou překročil hranice možností nejen ve 
skalách, ale i v životě. Stal se legendou pro svůj 
nezlomný postoj k partě kamarádů, k vysněné 
ženě. Nikdy se nesklonil před okupační mocí. 
V hlavních rolí hrají Vavřinec Hradilek, Vica Ke-
rekes a Jan Budař.

SPORT

Mistrovství ČR v TFA
První říjnovou sobotu se ve Štramberku usku-
tečnilo II. Mistrovství České republiky dobro-
volných hasičů v disciplínách TFA. Za příjemně 

Výstavba opěrné zdi na Horním Vejpustku
V říjnu pokračovaly práce na demolici zbor-
cené opěrné zdi a jejím nahrazení výstavbou 
nové v  ulici Horní Vejpustek. Zeď se staví 
postupně, vždy po odbourání části staré zdi 
a výstavby nové. To z důvodu existence in-
ženýrských sítí pod vozovkou. Práce budou 
pokračovat v dalších týdnech tak, aby stavba 
byla do konce kalendářního roku ukončena.

Rekonstrukce radnice
V  uplynulých několika letech se postupně 
provádí rekonstrukce radnice. Po rekonstruk-
ci interiéru domu č.p. 20 se na začátku října 
přesunuly práce do objektu č.p. 21 do kance-
lářských prostor a velké zasedací síně v  pat-
ře budovy. Součástí prací je též rekonstrukce 
elektroinstalace, osvětlení a především sou-
středění rozvodů datových sítí a serveru do 
jednoho místa v malé zasedací síni. Také velká 
zasedací síň projde rekonstrukcí a po obřadní 
síni bude mít modernější vzhled a možnost 
prezentace materiálů jednání zastupitelstva 
vestavěným dataprojektorem. 

Kandidátní listina
číslo

1
2

12
19
21
23
24
26
30
37
41
43
45
52
67
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75
78
81

   87 

název

Platné hlasy celkem

Kandidátka KDU-ČSL 

Preferenční hlasy 258

Preferenční hlasy na kandidátce 77,71 %

Kandidát č. 16, 
PaedDr. Zdeněk Peša (bezpartijní) 

Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.

Svoboda a síla
Zelení a Piráti

Starostové pro Jižní Moravu
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Koruna Česká (monarch.strana)

ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy

Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.

Moravané
Svobodní a Soukromníci

NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI

Konzervativní strana
SPR-RSČ M.Sládka, Patrioti, HOZK

DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koalice SPD a SPO

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

Koalice TOP 09 a „Žít Brno“
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0
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1
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13
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2
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0
3
3
8
2
0
0
2
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0
9
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v %

0
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0,18
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2,36

60,36

0,36
6,36
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0
0,54
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0,36

0
0

0,36
2,72

0
1,63
100



teplého počasí se na místním náměstí předsta-
vilo celkem 64 nejlepších mužů ze všech krajů 
České republiky. Zde se mezi těmito borci pre-
zentovali i dva zástupci SDH Olešnice a to Mar-
tin Novotný a Jaroslav Škorpík. Mistrovství však 
předcházela dvě kvalifikační kola, kdy z okres-
ního kola postoupil i Honza Soukal, který však 
v krajském kole skončil na 5. místě. Na republi-
kové kolo postupovali ale jen první čtyři, mezi 
které se na druhém místě zařadil Jarda Škorpík 
a na třetím místě Martin Novotný.
Pro závodníky byly ve Štramberku připraveny 
celkem čtyři samostatné úseky, při nichž museli 
v plné výstroji a po většinou i s dýchacím pří-
strojem na zádech například roztahovat a motat 
hadice, přenášet figurínu a závaží, stavět žebří-
ky, zdolat tři metry vysokou bariéru apod. Tyto 
disciplíny už někteří znáte z olešnické soutěže 
TFA Olé Firefighter, která bude mít v roce 2017 
svůj třetí ročník. Závěrečný čtvrtý úsek byl 
pak nejnáročnější a spočíval ve zdolání 369 
schodů a 70 výškových metrů z náměstí až na 
vrchol Štramberské Trúby. Olešničtí borci se 
s tratí poprali statečně, kdy Martin celkově 
vyběhl na 16. příčku a Jarda uzavřel první de-
sítku. V závodě, k de závodí elitní výběr dobro-
volných hasičů, jsou to vynikající výsledky. Oba 
olešničtí závodníci byly zároveň členy družstva 
Jihomoravského kraje, které v celkovém pořadí 
vybojovalo první místo díky skvělému výsledku 
ostatních borců, kdy Michal Skřivánek z Rohatce 
skončil druhý v kategorii do 35 let a Tomáš Máca 
z Brna - Slatiny dokonce zvítězil v kategorii 
nad 35 let. Tímto výsledkem družstvo Jiho-
moravského kraje odsunulo na druhé místo 
Moravskoslezský kraj, který má dlouhodobě 
jedny z nejlepších závodníku v republice. Na 
třetí příčce se pak umístilo družstvo Zlínského 
kraje.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
nás po celou dobu existence TFA v Olešnici 
podporují - hlavně tedy SDH a JSDH Olešnice 
a také Městu Olešnice. Budeme se těšit na Vaši 
návštěvu při našem domácím závodě na jaře 
příštího roku.

TFA tým SDH Olešnice

RŮZNÉ

IT kroužek v plném proudu
Žáci 2. stupně ZŠ se pravidelně každou středu 
setkávají s lektory IT kroužku pořádaného spo-
lečností K-net.
V  první zářijové hodině si účastníci kroužku 
založili účty Microsoft a následně se naučili 
pracovat se službou Microsoft OneDrive, kam si 
mohou bezplatně ukládat své práce z jednotli-
vých lekcí a mít je tak stále k dispozici na jakém-
koliv PC či mobilu.
Prostřednictvím uložiště OneDrive si ostatně 
mohli zarchivovat i své první projekty, které 
vytvořili v textovém editoru MS Word. Jednot-
livé lekce by však neměly být jen o drilu. Sna-
hou lektorů je, aby se žáci osobně seznamovali 
i s  novými technologiemi. Díky spolupráci se 
sportovním Gymnáziem Vincence Makovského 
v Novém Městě si děti v říjnu vyzkoušely, co do-
káže létající dron, který ze vzduchu umí zachytit 
videozáznam i fotografii. K tomu si vyzkoušely 
laserové biatlonové zbraně, které používají mla-
dí začínající biatlonisté. Spokojené výrazy dětí 
budiž lektorům a organizátorům kroužku tou 
největší odměnou. :)
V průběhu podzimních měsíců čeká žáky ještě 
práce s tabulkovým editorem MS Excel a nástro-
jem pro tvorbu prezentací MS PowerPoint. Ti 
odvážnější se mohou zúčastnit celostátní sou-
těže Office Aréna, kterou organizuje Microsoft. 
V druhém pololetí, do kterého je stále možné se 
přihlásit, čekají na žáky další zajímavosti. Budou 
si například moci vyzkoušet, jak se pracuje s fo-
tografiemi, seznámí se se základními pravidly 
natáčení videí či přípravou webových stránek 
a také uvidí, jak funguje 3D tiskárna nebo robo-
ti. Přihlášky do kroužku na II. pololetí je mož-
né zasílat na vzdelavani@k-net.cz do 31. ledna 
2017.
Další aktivitou, která je v  oblasti vzdělává-
ní pro občany z Olešnice a okolí na leden až 
duben plánovaná, je kurz Práce na počíta-
či pro začátečníky. Cílem kurzu bude naučit 
účastníky základy užívání počítače, internetu, 

textových i tabulkových editorů včetně zá-
kladních úprav fotografií. Současně s  tím se 
připravují vánoční dárkové poukazy na kurz, 
na které se bude v prosinci vztahovat 25% sle-
va. Podrobné informace o čtyřměsíčním kur-
zu, který bude možné absolvovat po částech, 
budou k dispozici v prosincovém zpravodaji, 
na městské nástěnce či přímo na pobočce na 
adrese Rovečínská 16.
Těšíme se na všechny žáky i dospělé, kteří 
mají elán a chtějí si osvojit práci s počítačem!

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic každý 
sudý týden v úterý, to je 1, 15. a 29.listopadu. 

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Křtěnov
Obec Křtěnov připravila pro občany nové webo-
vé stánky obce, a to na adrese www.krtenov.cz
Vedle informací o chodu obecního úřadu na-
leznete i další důležité informace o pořádaných 
akcích. Kdo z občanů by měl zájem odebírat 
hlášení do emailu či SMS, může se na stránkách 
registrovat.

Nová knihovna ve Křtěnově
V letošním roce se za podpory dotace Jihomo-
ravského kraje podařila zrekonstruovat knihovna 
ve Křtěnově. Vedle nezbytných stavebních úprav 
byl vyroben nový nábytek a zrekonstruováno so-
ciální zařízení. V současné době probíhá postup-
né nakupování nových knih. Chtěl bych touto 
formou pozvat všechny čtenáře k návštěvě. 

Pavel Bartoš, starosta

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromu
Obec Křtěnov zve všechny občany ze Křtěnova 
a okolí k rozsvícení vánočního stromu a před-
stavení mechanického betlému v nových pro-
storách na návsi, a to v neděli 27.11. od 17 ho-
din. Pro návštěvníky bude připraveno i drobné 
občerstvení. 

Srdečně zve zastupitelstvo obce

Olešnický zpravodaj, listopad 2016, ročník XXV., číslo 11. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro potřeby města.   Pří-
spěvky 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


