LISTOPAD 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
20 let od ,,získání praporu“
Mezi heraldické symboly obcí a měst patří vedle znaku také prapor. Znak městečka Olešnice
užívala Olešnice již od středověku, je znám například na pečetích 16. století. Ve znaku je orlí
křídlo na stříbrném podkladu doplněné o zlatou
pružinu a dva zlaté trojlisty. Tento symbol získalo město od znaku pánů z Lomnice, kteří byli
majiteli městečka. V novodobé historii se k znakům obcí připojila možnost jako další heraldický symbol získat prapor. Provedení praporu posuzuje heraldická komise Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a uděluje jej na základě jejího
vyjádření předseda Poslanecké sněmovny.
Také tehdy, ještě obec, Olešnice požádala předsedu Poslanecké sněmovny ČR o udělení praporu. Nejdříve se v této věci sešlo zastupitel-

stvo obce 29. února 1996. To posuzovalo celou
řadu návrhů, které vytvořil heraldik pan Keprt
z Brna. Zastupitelstvo vybralo z předložených
návrhů jeden, který byl zaslán heraldické komisi
Poslanecké sněmovny. Heraldická komise měla
k tomuto návrhu výhrady, a tak byl vytvořen

vlastní návrh, se kterým se komise ztotožnila.
Takto máme prapor v barvách původního znaku, kde se střídají černý, žlutý a bílý pruh, součástí praporu je pak historický znak obce.
Tato definitivní a heraldickou komisí následně
schválená podoba olešnického praporu byla
schválena 9. října 1997 zastupitelstvem obce.
Prapor samotný byl zhotoven firmou Velebný&Fam a slavnostně předán starostovi a místostarostovi obce v prosinci roku 1997 předsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milošem
Zemanem v Praze.
Je tomu tedy již 20 let, co různé akce a státní
svátky vedle české vlajky doprovází i ta obecní.
Investiční akce
Po letních měsících, kdy byly dokončeny z velké
části všechny investiční akce, zůstaly k dokončení rozpracované stavby, a to chodníky na ulici
Obora a kanalizace na ulici Rovečínské. Zatímco chodníky na ulici Obora byly v měsíci říjnu
dokončeny, práce na kanalizaci v ulici Rovečínské bude dle smlouvy o dílo pokračovat ještě
v dalších týdnech.
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Informace z Krajského úřadu Jihomoravského
kraje
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic
II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů
coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob,
které vlastním jménem nebo i pod hlavičkou
obchodních společností oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich
odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší,
než by činila cena dle znaleckého posudku tak,
aby mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.
Pokud občané vlastní pozemky pod silnicemi
ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba,
aby se přednostně obraceli s nabídkou na prodej
pozemků na odbor majetkový Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3,
601 82 Brno.
Volby 2017
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jejich
výsledky v Olešnici a srovnání výsledků voleb
předchozích jsou uvedeny v následující tabulce
a grafu.
Poděkování kandidáta
Chci tímto poděkovat všem, kteří si všimli na
kandidátce KDU-ČSL na 12. místě mé kandidatury, kterou jsem chtěl jako nezávislý kandidát
podpořit KDU-ČSL a Stanislava Juránka. Řada
voličů mne podpořila svým preferenčním hlasem. Moc si toho vážím.
		
PaedDr. Zdeněk Peša
Volby do PS Parlamentu ČR		

100. výročí narození brigádního generála
Zdeňka Škarvady
8. listopadu 1917 se v Olešnici narodil budoucí
československý vojenský pilot a pilot 310. perutě
RAF Zdeněk Škarvada. Tuto významnou událost
si připomenou žáci základní školy 8. listopadu
odhalením pamětní desky na budově základní
školy, kterou v letech 1923 – 1932 navštěvoval.
Matrika
Jubilea říjen 2017
Věra Kaldová – 86 let
Vlasta Ježová – 85 let
Ludmila Sedláková – 80 let
František Mareček – 80 let
Antonín Palendal – 80 let

My jsme na tuto akci navázali společně s dětmi
ze třídy Motýlků, což jsou předškolní děti z MŠ.
Po úvodním seznámení a nezbytné prohlídce
knihovny, jsme si četli ukázku z knížky J. Štědronského Pohádky z Vřesové chaloupky – Drak.
Děti potom vymalovaly draky, které zdobí nástěnku v chodbě knihovny, také si každý mohl
prohlédnou několik knížek a všichni už se těšíme na příští setkání.

Smaragdová svatba
Marie a Josef Procházkovi
Úmrtí říjen 2017
Jiří Konečný ve věku 71 let
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn ve „ Zprávách 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.

Další čtení a hlavně povídání se vzpomínáním
proběhlo v polovině měsíce v chráněném bydlení, kde jsem se s fejetony Ludvíka Vaculíka
Jsme v nebi zamýšleli nad volbami a hlavně cestováním, výlety a rčením „Všude dobře, doma
nejlépe.“

KNIHOVNA

KULTURA

Říjen v knihovně
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila již 21.
ročník celostátní akce Týden knihoven, která
je věnovaná především podpoře čtenářství práci s předškolními dětmi a jejich rodinami.

Pozvánka na přednášku AUSTRÁLIE
20. listopadu v 18.00 hodin na půdě radnice
bude o cestování po Austrálii vyprávět Karel
Kocůrek, který společně s dalšími členy výpravy putoval tropickou či subtropickou krajinou i nehostinnou pouští, plavil se na kajku,
koupal se v termálních pramenech i oceánu,
pozoroval noční oblohu se souhvězdím Jižní kříž. Rovněž navštívil národní parky, významná města včetně Darwinu a Sydney
a hlavně fotil. Na přednášce zazní také hudební nástroj australských domorodců – didjeridů.
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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
do 20:00

přehlídka harmonikářů a vystoupení
známé skupiny Heligonky z Vysočiny
volná zábava

Vstupné: 60 Kč
Srdečně zvou pořadatelé k&m tour a Město Olešnice
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Vánoční trhy
Zastupitelstvo města, základní a mateřská škola
i římskokatolická farnost Olešnice zvou širokou veřejnost 3. prosince od 13 hodin na tradiční Vánoční trhy. Na náměstí se můžete těšit
na stánkový prodej adventního zboží, drobných
dárků i něčeho dobrého k pití a zakousnutí,
v dílničkách na faře si hlavně děti mohou vyrobit drobné dekorace a všichni se společně budeme těšit na Vánoce.

KINO OLEŠNICE
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás dovolují pozvat i v listopadu na pravidelně nepravidelné promítání.
I DVA JSOU RODINA
Pátek 3. listopadu, 20.00
Vtipný a nonšalantní Samuel si užívá bezstarostný život na francouzské Riviéře. Jednoho dne ho
však navštíví víkendový flirt Kristin a oznámí
mu, že dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá
mu holčičku a uteče. Samuel vyráží s malou
Glorií do Londýna, kde Kristin marně hledá.
Nakonec mu nezbývá nic jiného než si najít práci a ve velkoměstě se usadit. Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy malé Glorie.
Během následujících osmi let se ukáže, že je nejen milující, ale i hodně netradiční táta.
MIMI ŠÉF
Sobota 4. listopadu, 16.00
Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí
elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým
hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako
tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim,
který z jeho příchodu do rodiny zrovna velkou
radost nemá. Doteď byl jedináčkem, který měl
veškerou rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že rodiče si ničeho podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak se
Tim snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud už nějaký má.

SPORT
Moravská liga TFA
Zdravím všechny čtenáře zpravodaje. Rád
bych Vám představil Moravskou Ligu TFA (z
anglického Toughest Firefighter Alive – volně přeloženo: nejtvrdší hasič přežívá) a hlavně
její vedlejší činnost. V našem okrese (Blansko)
se za posledních pár let TFáčko hodně rozjelo,
vznikla spoustu soutěží, ale nám k tomu něco
stále chybělo. Tak jsme dali hlavy do hromady,
a pro letošní rok přišli s Moravskou Ligou TFA.
První ročník byl složený z pěti závodů. V Trpíně, Olešnici, Sebranicích, Velaticích a Doubravici nad Svitavou. Liga je složená ze tří kategorií
- muži do 35 let, kterou letos ovládl Martin Břenek z Trpína, muži nad 35 let, kde zvítězil Radek
Tesař ze Sebranic a kategorie žen, kde zvítězila
Hana Skoupá ze Sebranic. Mezi závodníky jsme
měli i mistra a vícemistra republiky z loňského
MČR v TFA dobrovolných hasičů, takže o kvalitní konkurenci nebyla nouze.
Ale protože jsme všichni hasiči a až potom závodníci a hasiči jsou tu hlavně od toho aby lidem pomáhali, chtěli jsme i mi nějak pomoci.
Jeden z našich kamarádů, závodníků a spolupořadatelů Martin Sedlák z Velatic dávno před
touto ligou vyhrál svůj nejtěžší závod, kdy díky
dárcovství kostní dřeně vyhrál nad zákeřnou leukemií. To jen díky nějakému úžasnému člověku může být stále mezi námi. Z tohoto příběhu
vzešla myšlenka toho, že bychom mohli v rámci
Ligy více zpropagovat dárcovství kostní dřeně.
V rámci každého závodu jsme rozdávali materiály od Českého národního registru dárců
kostní dřeně, Martin vždy v úvodu řekl pár slov
o tom co dárcovství znamená, co obnáší a hlavně komu a jak pomáhá. Bohužel nemáme přesná čísla těch, kteří se díky této naší akci rozhodli
do registru dárců vstoupit, ale co víme určitě, že
jich bylo minimálně 12. Přesně tolik skvělých
lidí se do registru přihlásilo na posledním závodu v Doubravici nad Svitavou, kde se nám ve
spolupráci s Nemocnicí Boskovice povedlo zařídit provizorní odběrové místo. Bylo tak možné se do registru dárců přihlásit přímo v místě
závodu. Pro někoho je to možná malé číslo, ale

my jsme za něj moc rádi a všem dobrovolníkům
děkujeme. Kdokoliv z těchto dvanácti skvělých
lidí může jednou zachránit něčí život a někomu
se tak na vždy zapsat do srdce i do života. A zachraňovat životy je přece jeden z hlavních úkolů
HASIČŮ.
My však nejsme žádní minimalisté a tak jsme
přidali ještě něco dalšího. Když kohokoliv zasáhne podobná nemoc jako Martina, je to vždy
velmi smutné a náročné, ale když se to přihodí
dítěti je to ještě horší. Tak jsme ve spolupráci
s Onkologickým oddělení Dětské nemocnice
v Brně uspořádali sbírku hraček pro děti. Sbírka byla součástí každého závodu a reakce lidí
byla úžasná. Podařilo se nám tak nashromáždit
opravdu „hromadu“ plyšáků, autíček a panenek.
Hračky nám nosili jak závodnici, tak i naši kamarádi a spoluobčané ze všech obcí kam Liga
zavítala. Ve čtvrtek 12. října jsme měli krásnou
povinnost, a to předání hraček dětem v Dětské
nemocnici v Brně. Nikdo z nás s podobnou akcí
neměl moc zkušeností, takže jsme nevěděli, co
nás čeká. Sám za sebe můžu říct, že to byl velmi krásný a silný zážitek. Všechny děti byly naprosto úžasné, moc šikovné a rodiče vděční. Ze
začátku, když se jim do pokoje nahrnulo plno
lidí v uniformách, byly překvapené a trošku stydlivé, ale to brzo přešlo, a už jen zářily úsměvy.
Jejich úsměvy a radost byly pro nás obrovskou
odměnou a velkou motivací pro další spolupráci. S vrchní sestřičkou z oddělení jsme zůstali
v kontaktu a chystáme další akci na příští rok.
Protože hraček bylo opravdu hodně, tak se dostanou na všechna oddělení napříč Dětskou nemocnicí. Všem, kdo se na sbírce hraček podíleli,
moc a moc děkujeme, dětem přejeme hodně
zdraví a trpělivosti, a už dnes se moc těšíme na
další návštěvu.

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Pátek 24. listopadu, 20.00
Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí, a protože bydlí v Paříži,
mají příležitostí pro svá klukovská dobrodružství více než dost. Bohužel jim do dětských
her a radostí zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne
jim totiž maminka musí na kabáty přišít žluté
hvězdy. Židům v Paříži jde o život, a tak tatínek
rozhodne, že kluci musí uprchnout do dosud
neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad
všichni zase setkají.
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.facebook.com/spolekpratelpiva.
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Závěrem děkuji našim rodným obcím, SDH
a JSDH, všem sponzorům, všem těm co nám
pomáhali, přispěli a podporovali nás. Zároveň
vás všechny zvu na druhý ročník Moravské Ligy
TFA v roce 2018. Zájemci se mohou vše všechno
dozvědět na našich Facebookových stránkách:
Moravská liga TFA. Budeme se moc těšit na nové
závodníky, nové výzvy a nové kamarády.
MN
Události ze sezóny mladých hasičů
I tento rok jsme nezaháleli a aktivně se zapojili
do mnohých soutěží a akcí v našem okolí. Přes
zimu jsme navštěvovali sportovní halu u základní
školy, kde jsme hráli především různé hry jako
např. florbal, fotbal, vybíjenou apod.
V dubnu nám počasí dopřálo a my konečně
vyrazili trénovat ven. Mohla začít příprava na
první velký závod - jarní kolo hry Plamen, které
se letos konalo v Ráječku. Tato soutěž obsahuje 4 disciplíny, pro nás je na přípravu nejtěžší.
V hlavních disciplínách (požární útok a požární útok CTIF) naše družstvo mladších obsadilo
poměrně dobrá místa (10. a 13. z 28). S horšími
výsledky jsme se museli spokojit u štafet. Tato
soutěž se sčítá i s podzimními výsledky předešlého roku, takže naše konečná příčka obsadila
16. místo z 41. Od června se naši mladí hasiči
účastnili již tradičních soutěží, kde dominující
disciplínou byl Požární útok. První takové závody absolvovali v Rájci. I když tato soutěž spadá pod okresní ligu, tak naše děti zabodovaly
a skončily v půlce tabulky.
10. června někteří vyrazili na Turistický pochod
do Bolešína.
Přes prázdniny jsme si dali oddech od závodů
a pomalu se připravovali na Křtěnovskou zástavu.
Od 4. do 6. srpna jsme poprvé absolvovali víkend v hasičské zbrojnici. První den jsme uspořádali táborák, a pak se vydali na stezku odvahy,
kterou zvládli všichni. Za statečnost byly děti
odměněny. Druhý den na nás čekal přespolní
běh, kdy děti byly rozděleny na 4 skupiny. Odpoledne zbyl čas na vodní radovánky. Večer už
na děti čekal výjezd. Mohly si vyzkoušet, jak se
hasí skutečný oheň. Následující den nás čekal
výlet na hrad Pernštejn. Předtím než jsme ukončili náš pobyt v hasičské zbrojnici, tak proběhlo
vyhodnocení sobotního běhu. Snad se podaří
i příští rok zorganizovat podobnou akci.
30. září se konaly Dětské závody na domácí
půdě, kde jsme přivítali rekordní počet přihlášených družstev na tuto soutěž – celkem 15
družstev.
O týden později (7. října) jsme završili letošní
závodní sezónu. Konalo se totiž podzimní kolo
hry Plamen. Velice milým překvapením byl
úspěch na štafetě dvojic, kde mladší žáci skončili na 7. místě ze 42 družstev. V přespolním
běhu jsme bohužel nasbírali několik trestných
bodů, ale i přesto jsme zůstali v polovině tabulky. Starším žákům se moc nezadařilo. Snad se
nám podaří ještě naše výkony na jarním kole
vylepšit. Během listopadu začneme chodit opět
do sportovní haly.
Na závěr děkuji všem, kteří nás v tomto sportu
podporují i těm, kteří pomáhají v činnosti mla-

dých hasičů. Děkuji také rodičům za spolupráci
a dopravu na závody.
Jiří Prudký – vedoucí mládeže
Sportovec okresu Blansko roku 2017
Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém se domníváte, že by si zasloužil být oceněn
za svoje sportovní úspěchy v kategoriích: sportovec okresu, sportovní talent, mládežnický
tým, seniorský tým, sportovní akce, trenér. Pravidla nominace a nominační formulář naleznete
na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete buď písemně na adresu OS ČUS
Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01, nebo
elektronicky přes www.sportovecjmk.cz a to
nejpozději do 11.12.2017.
Okresní sdružení České unie sportu
Blansko, z.s.
Turnaj olešnických spolků
Jak tomu bývá zvykem, uskuteční se i letos 17.
listopadu od 13 hodin turnaj spolku v bowlingu
na hotelu Závrší. Soutěžní čtyřčlenné týmy přihlašujte na radnici.

RŮZNÉ
Vánoční dílničky v Hastrmánku
Hastrmánek Olešnice Vás zve v sobotu 25. 11.
od 14 do 16 hodin do herny na Vánoční výtvarné dílničky. Přijďte si vyrobit dekorace či drobné
dárečky!
Informace o pracovním místě
Hledáme brigádníky do Hospůdky u Caesara ve
Ski areálu Olešnice. Náplň brigády: obsluha za barem, práce v kuchyni. Hledáme spolehlivé, časově
flexibilní, příjemně vystupující brigádníky. Zkušenosti za barem nejsou nutností, ale výhodou.
Zájemci zasílejte svůj životopis na hospudkaucaesara@seznam.cz
Nabízíme: Odměna od 80 Kč - 125 Kč/ hodina,
možnost výběru směn předem, příjemný mladý
team, stravu.
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý sudý týden v úterý, to je 14. a 28.
listopadu.
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