LISTOPAD 2019

ZPRÁVY Z RADNICE
INVESTIČNÍ AKCE
Průtah II/362 – opravy končí!
Dlouho očekávaný konec rekonstrukce
průtahu II/362 nastal. Se zimní přestávkou,
po ukončení první etapy, probíhaly práce skoro celý rok. Pro řidiče, kteří projíždějí Olešnicí i pro obce na objízdné trase
byla velmi nepříjemnou okolností uzavírka ulice Rovečínské. Uzavírku si vyžádala
nutnost nad rámec původně uvažovaných
oprav výměna části kanalizace, výměna
plynovodního potrubí a především výměna podkladových vrstev vozovky tak, aby
vozovka byla únosná pro potřeby současného i budoucího dopravního zatížení. O
tom, že bylo správné rozhodnutí vyměnit
všechny vodovodní přípojky ve vozovce
průtahu, svědčí skutečnost, že u některých
domů bylo železné potrubí již zcela prorezavělé. Také plynovodní potrubí bez dostatečného krytí bylo v havarijním stavu.
Cílem rekonstrukce vozovky i chodníků
bylo prvoplánově zajistit do dlouhodobého užívání bezpečný průjezd vozidel
a hlavně zajistit bezpečnost chodců. Proto
je nová silnice lemována dostatečně širokými chodníky, které tvoří bezpečnou chodeckou trasu. Původní zástavba neumožni-

la výstavbu chodníků dostatečné šířky po
obou stranách, a proto je bezpečná chodecká trasa zajištěna přechodem z jedné strany silnice na druhou prostřednictvím míst
pro přecházení se sníženým obrubníkem.
Nejdůležitějším opatřením jsou ale čtyři
vyznačené a v noci osvětlené přechody pro
chodce. Aby tyto přechody pro chodce splňovaly normu, totiž, aby nebyly delší než
šest metrů, byla v těchto úsecích vozovka
zúžena. Vozovka silnice na průtahu Olešnicí má speciální svrchní vrstvu živice, která
zajišťuje sníženou hlučnost projíždějících
vozidel.
Na ulici Rovečínské byl postaven nový
chodník, který má zajistit větší bezpečnost
chodců dříve se pohybujících ve vozovce.
V této trase bylo instalováno nové LED
osvětlení. Takové a obdobné osvětlení by
v budoucnu mělo nahradit velkou část současného veřejného osvětlení.
Přestože některé práce budou především
na chodnících dokončovány ještě v průběhu listopadu, lze o této největší dopravní
stavbě posledních desetiletí hovořit jako
o ukončené. Nezbývá než poděkovat všem
těm, kteří projevovali velkou trpělivost
a chápali, že stavba takového rozsahu si
vyžaduje velká omezení. Samotná stavba
si vyžádala několikaletou přípravu stavební dokumentace, směn pozemků a mnohá

jednání, aby došlo ke koordinaci stavebních
prací dvou investorů – města a kraje, kteří
stavbu objednali a financovali. Za město
tedy velké poděkování představitelům Jihomoravského kraje, kteří upřednostnili
průtah Olešnice před jinými dopravními
stavbami. Poděkování patří též představitelům Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje za administraci výběrového řízení
i zajištění dalších náležitostí při vlastní realizaci stavby a v neposlední řadě pak provádějící firmě PORR a.s.
Velké poděkování patří také občanům, kterých se stavba více či méně dotkla. Těm,
kteří mají své nemovitosti u silnice, budiž
odměnou nová vodovodní či plynovodní
přípojka s garancí dlouholeté životnosti
a nový chodník před domem. Těm ostatním pak zvýšená bezpečnost chůze podél
frekventované silnice II/362. Stavbou byli
však dotčeni i občané, kterých se stavba
bezprostředně nedotkla, jako například ti,
kteří měli domy u skládky stavební sutě.
Těm je třeba poděkovat za jejich trpělivost
samostatně.
Stavba si vyžádala několik desítek miliónů
korun nákladů. Částečně se na nich podílely dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Při získání této dotace nepřišlo
ani město zkrátka a dva roky trvající úsilí
k zajištění všech podkladů k získání dotace
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Naše pozvání přijala kolegyně z USA, která v České republice už třetím rokem působí jako profesionální lektorka angličtiny
a spoluorganizátorka mimoškolního vzdělávání. Žáci druhého stupně měli možnost
vyzkoušet, jak budou rozumět rodilé mluvčí v příjemném a zábavném vyprávění o zajímavostech týkajících se života za velkou
louží. Interaktivní formou se diskutovalo
nejen o jídle, pití, sportech a svátcích, ale
třeba i o systému vzdělávání v USA. Nás
učitele těšila aktivita a bezprostřednost,
s jakou se po počátečním ostychu žáci do
diskuze zapojovali. Nezbývá než poděkovat paní Kendre za čas s námi strávený
a žákům popřát hodně inspirace a elánu při
studiu cizích jazyků.

na chodníky bylo odměněno více než šesti
milióny korun. O tyto finanční prostředky
pak nebylo nutné žádat při úvěrové smlouvě. Ano, tato stavba si vyžádala přijetí úvěru. Zastupitelstvo jej schválilo s vědomím,
že příležitost provést tuto investiční akci
je neopakovatelná. Při realizaci stavby byli
vedle těch trpělivých a chápajících spoluobčanů také ti, kteří přicházeli s celou řadou
nápadů a připomínek, jak projekt vylepšit, či
častěji jak jej spíše jen zkritizovat. Tito „pozorovatelé“ zcela jistě přijdou i po realizaci
stavby s poznámkami, co všechno je špatně
a jak by to oni udělali lépe. Konečně, v tomto není Olešnice výjimkou. Výjimkou ale je,
že město Olešnice má do dalších desetiletí
kompletně rekonstruovaný hlavní silniční
průtah včetně chodníků. Jaký je stav jinde
se konečně může každý při průjezdu jinými
obcemi přesvědčit.

Jubilea říjen 2019
Slávka Loubalová
Anna Pokorná
Vlasta Ježová
Miroslav Blažek
Pavel Svojanovský
Ludmila Konečná
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
Zlatá svatba – 50 let společného života
Eva a Zdeněk Jílkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
Úmrtí říjen 2019
Věra Kaldová
Václav Tůma
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Poděkování
Upřímně děkujeme členům SDH a vám
všem, kteří jste se přišli rozloučit s naším
tatínkem panem Václavem Tůmou. Zvláštní poděkování také pro o. P. Lazárka, o. T.
Šímu a MUDr. J. Nechutu za jejich péči
a obětavost.
rodina Tůmova

S vědomím, že žádný projekt není dokonalý, stejně tak jako jeho stavební realizace,
vstupujeme do doby užívání jednotlivých
stavebních objektů. Na celou stavbu firma
PORR a.s. smluvně poskytla pět roků trvající záruku. Některé nutné opravy je možné
očekávat po zimě, kdy se projeví provozní
zatížení dopravou a jiné klimatické podmínky. Věříme, že tyto opravy budou jen
v minimálním rozsahu.
Matrika
Narození září 2019
Sára Životská
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Tečka za příměstským táborem ZŠ a MŠ
města Olešnice
Žáci školy, kteří si v rámci polytechnických
dílniček prázdninového tábora zkoušeli
výrobu modrotisku, obdrželi po několika
týdnech - kdy se ubrousky, polštáře a tašky šily - výrobky se svým potiskem. Jedná
se o výtvarné práce, kterými svým blízkým
děti jistě udělají radost. Vedle pana Jiřího
Danzingera, který děti dílničkami provázel,
tak možná v Olešnici rostou i další zruční
tiskaři a výtvarníci.

ŠKOLSTVÍ
Evropský den jazyků ve škole
Rada Evropy a Evropská unie vyhlásila rok
2001 za Evropský rok jazyků. Od tohoto
roku se každoročně slaví Evropský den
jazyků, který připadá na 26. září. Cílem
tohoto dne je poukázat na jazykové rozmanitosti a hlavně podporovat studium cizích
jazyků.
Všude v Evropě se v tu dobu konají různé
akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu
nového jazyka, nebo upevnit a zlepšit již
nabyté jazykové znalosti. Jako každoročně
jsme se na naší škole k tomuto dni připojili.
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KULTURA
Divadelní představení Malého divadla
komedie
V pátek 11. října se uskutečnilo v kulturním domě divadelní představení 1 + 1 = 3.
Herci brněnského Malého divadla komedie
představili komedii, která v průběhu více
než dvouhodinového představení vyvolávala u publika plně obsazeného sálu bouře smíchu. Představili se nám známí herci
Městského divadla v Brně, z nichž dva můžeme považovat za částečné „Olešňáky“.
Tato skutečnost a především velký zájem
publika jsou předpokladem pro budoucí
spolupráci při organizaci kulturních akcí
města Olešnice. Forma tohoto divadelního

představení, jako důstojného připomenutí
dvacátého výročí vítězství Olešnice v celostátní soutěži Vesnice roku a dvacátého výročí ustanovení Olešnice městem, se ukázala jako správná, neformální a zábavná.

trvajícím 9 minut v ulici v Lukách. Rada
města děkuje firmě Řeznictví F. Šutery za
sponzoring ohňostroje.
Zájezdy pro veřejnost
Šestice zájezdů pro veřejnost byla zakončena dvěma říjnovými zájezdy do oblasti
Horácka a návštěvy slovenského Trenčína
a Bojnice. Zájezdy si zvláště mezi seniory
a rodiči s malými dětmi našly oblibu, a tak
celkem 217 účastníků využilo této nabídky
zájezdů pro veřejnost. Právě tento zájem je
důvodem pokračování při organizaci zájezdů pro veřejnost i v příštím roce.
30 let svobody
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici Vás zve k slavení bohoslužeb
vděčnosti, jako poděkování za 30 let svobody. Bohoslužby se budou konat v neděli 17.
listopadu 2019 v 8.30 na faře. (V případě
teplejšího počasí v kostele.) Bohoslužby
s vysluhováním sv. večeře Páně povede farářka Debora Hurtová.

Lampionový průvod s ohňostrojem
25. října se ve večerních hodinách uskutečnil tradiční lampionový průvod při příležitosti celorepublikových oslav 101. výročí
vzniku samostatné republiky. Velký zájem
veřejnosti, především pak rodičů a prarodičů s dětmi, byl odměněn ohňostrojem

Kanada – Aljaška s GoPro kamerou
a dronem
Cestovatel Karel Kocůrek podnikl několik
výprav do Kanady a na Aljašku, kde obdi-

voval krásy přírody, kulturu indiánských
kmenů, přecházel přes ledovce a naslouchal burácejícím vodopádům. O tom všem
bude vyprávět 29. listopadu v 18.00 hodin
na půdě radnice.
Pozvánka na vánoční rozsvícení stromu
Základní škola a mateřská škola města
Olešnice, město Olešnice a římskokatolická farnost zvou olešnickou veřejnost na
tradiční rozsvícení vánočního stromu v neděli dne 1. prosince na olešnickém náměstí
a do komunitního centra Rafael. Program
bude zveřejněn na plakátech a městským
rozhlasem.
Mikulášská nadílka
Rodičovský spolek Olešnice, z. s. a SDH
Olešnice Vás srdečně zvou na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v pátek
6. 12. 2019 v 17:00 hodin v KD Olešnice.
Čeká Vás divadelní představení Vánoční
příběh. Po představení nás navštíví Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš bude mít
připravené sladké odměny pro hodné
děti.

KINO
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
opět dovolují pozvat do kina na pravidelně
nepravidelné promítání.
Pátek 8.11. ve 20.00
Teroristka
Komedie/drama, přístupno od 12 let.
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na
penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti
arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co většinu z nás občas
napadne, ale hned tu myšlenku rozumně
zapudíme. Brzy však zjistí, že stejně, jako
je vražda složitá morálně, je nesnadná
i prakticky – přesto, že jí bývalý žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává
cenné životní rady: „Kriminalita jenom
vypadá jednoduše, paní učitelko, ale pak
se dycky něco posere.“
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Pátek 22.11. ve 20.00
LOVEní
Komedie/Romantický, přístupno od 12 let.
Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester
Geislerové, má svatbu a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého „ano“ ale ženich
řekne „ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má
zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona
sama střídá kluky jako ponožky a proto
hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí
už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život pevněji do svých
rukou. Vrhá se proto do randění naslepo
a mezi řadou katastrofických schůzek zkusí
najít novou lásku. Zároveň se musí rychle
přestěhovat a jedinou možností je bydlet
společně s nevlastním bratrem, podivínem,
který pěstuje na střeše včely a který ji doma
nechce.
Sobota 23.11. v 16.00
Tajný život mazlíčků 2
Animovaná rodinná komedie.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své
paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval
ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na
nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo naprosto
bezbranné a neschopné, začal ho Max na
každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na
který veterinář Maxovi naordinoval pobyt
na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě
znamená pro každé městské zvíře doslova
peklo, tvořené nepřátelskými venkovany
(nejhorší jsou krocani). Ani Maxovi kamarádi z prvního dílu nezažívají zrovna dobré
časy ...
Na návštěvníky kina opět čeká tradiční občerstvení a čerstvý popcorn. Vstupné na
jedno představení je 40 Kč. Program kina,
ukázky z filmů a další informace naleznete
na www.spolekpratelpiva.cz nebo na facebookových stránkách www.facebook.com/
spolekpratelpiva.

SPORT
Drakiáda
Dne 5. 10. 2019 se jako každý rok konala
na Závrší pod rozhlednou Drakiáda. Počasí nám letos bohužel nepřálo, přesto se
našlo několik odvážlivců, kteří si nenechali

akci ujít. Protože se počasí nakonec přece
jen umoudřilo, létali nejen draci, ale i modely letadel. Měli jsme možnost zhlédnout
akrobatické letové ukázky Tomáše Bauera, jednoho z předních českých pilotů rádiem řízených modelů vrtulníku. Jen pro
představu, cena takového modelu se blíží
100.000 Kč.
Tímto bych chtěla poděkovat panu Marcelu Ondrovi za výbornou spolupráci, všem
přítomným modelářům za ukázky, VSP
Group Olešnice za posečení přilehlých luk.
V neposlední řadě patří poděkování sponzorům, kteří akci podpořili, a to p. Františku Šuterovi, p. Františku Hlouškovi, p.
Marcelu Ondrovi a městu Olešnice.
Za Rodičovský spolek Olešnice, z.s.
Ing. Ludmila Riedlová

RŮZNÉ
Nabídka dřeva z městských lesů
Odborný lesní hospodář informuje olešnickou veřejnost o možnosti nákupu palivového dřeva z městských lesů. Zájemci se
mohou hlásit na stavebním odboru městského úřadu s poptávkou.
Aktuální ceny dřeva jsou:
- samovýroba 1,-Kč /m3 při samovýrobě
v lese
- 2 m délky oddenkové dřevo na skládce
235,- Kč/m3, při vlastním odvozu
- 4 m délky sukaté dřevo menšího průměru
na skládce 235,- Kč/m3, při vlastním odvozu

Při požadavku odvozu na místo v Olešnici
bude účtována cena + 100,- Kč /m3
Odvoz je možný minimálně 1 fůra cca 7 m3
Uvedené ceny jsou vč. DPH
Poděkování hasičům
V měsíci říjnu se členové SDH spontánně
naposledy rozloučili se svým nejstarším
členem a dřívějším velitelem bratrem Václavem Tůmou. Připomněli si jeho dlouholetou činnost mezi olešnickými hasiči a jeho
zásluhy za udržení tradice SDH v Olešnici.
Jen o několik dní později výjezdová jednotka zasahovala při dopravní nehodě vyproštěním zraněného řidiče u Crhova.
Obě tyto události si zaslouží poděkování. Za to, že si dobrovolní hasiči váží a ctí
práce a odkazu svých starších spolubratří a že to nejen při posledním rozloučení
dokáží dát najevo. A také za to, že jsou ve
výjezdové jednotce připraveni a schopni
pomoci.
PaedDr. Zdeněk Peša,
starosta
Infocentrum
Rada města Olešnice hledá nového provozovatele infocentra od 1.1.2020. Zájemci se mohou hlásit na městském úřadě
v Olešnici.
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 12.
a 26. listopadu.
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