
ZPRÁVY Z RADNICE

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR
Ve dnech 8. a 9. října proběhly v  České 
republice volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku Oleš-
nice bylo zapsáno do volebních seznamů 
1 351 voličů. Samotných voleb se zúčastnilo 
907 voličů. To znamená, že volební  účast 
v Olešnici byla 67,14 %. Tyto volby byly ve 
znamení vyšší volební účastí než ve volby 
předchozí. Konečně tomu tak bylo i v rám-
ci České republiky. Vítězem voleb v  Oleš-
nici se stala koalice SPOLU (33,78%). Vý-
sledky voleb jsou uvedeny v  následující 
tabulce.

INVESTIČNÍ AKCE
Chodníky u lékařského střediska
Na základě podnětu občanů a na doporu-
čení předsedy komise investiční a stavební 
Ing. M. Baky rozhodla rada města o usnad-
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Strana zelených

Švýcarská demokracie

VOLNÝ blok

Svoboda a př. demokracie (SPD)

Česká strana sociálně demokratická

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Trikolora Svobodní Soukromníci

Aliance pro budoucnost

Hnutí Prameny

Levice

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
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la rada města o výstavbě chodníku na ulici 
Na Špitále u křižovatky směrem k přecho-
du pro chodce. Výstavba tohoto chodníku 
byla plánována dlouhodobě, nicméně pro 
jeho realizaci bylo nutné nejdříve odstranit 

starý septik lékařského střediska a lékařské 
středisko napojit napřímo na kanalizaci. 
Tyto práce byly provedeny v  měsíci říjnu  
a obě akce již slouží veřejnosti. 

Chodník v uličce u hotelu
Ulička u hotelu spojující náměstí Míru a 
Dolní Vejpustek byla v  nedávné minulos-
ti zčásti opravena asfaltovým povrchem. 
Vlastní prostor průchodu hotelem byl 
mírně řečeno nevzhledný především kvůli 
rozdrobenému původnímu asfaltu místy 
zpevněného betonem nad kanalizačním řa-
dem. S ohledem na dokončení stovek met-
rů nových chodníků podél páteřní komu-

nikace města i kolem některých místních 
komunikací si chodník v  hotelové uličce 
generální opravu opravdu již zasloužil. 

Práce byly zahájeny v  závěru měsíce října 
a dokončeny budou na prahu listopadu. 
Současně s  chodníkem budou provedeny 
opravy a úpravy kanalizace, kanalizačních 
šachet a napojení nového svodu odvodnění 
střech hotelu. 

nění přístupu do ordinací zdravotního stře-
diska a lékárny instalací zábradlí u chodní-
ku. Dále s ohledem na bezpečnost chodců 
a dětí přecházejících silnici II/362 u lékař-
ského střediska z Moravské strany rozhod-
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Matrika
Narození 
Rozálie Různarová    
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Hana Šustrová
Slávka Loubalová
Zdeněk Kolář
Libuše Holková
František Tomášek
Vlasta Ježová
Hana Slavíčková
Jaroslava Pokorná
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba – 50 let společného živo
Eva a Josef Krejčí
Ludmila a Jaroslav Bakovi
Květoslava a Miroslav Bakovi
Marie a Jan Sedlákovi
 
Diamantová svatba - 60 let společného života
Růžena a Arnošt Koubkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
Josef Petrželka
Věra Motyčková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

KNIHOVNA

Poprvé s Motýlky
V úterý 12.10. do knihovny díky nemocím 
přišla méně než polovina dětí z  mateřské 
školy, ale o to srdečněji jsme se přivítali a 
společně si prohlédli knihovnu. Pro většinu 
dětí to byla úplně první návštěva, protože 

z  deseti dětí jen tři už v  knihovně někdy 
byly. Pomocnicí pro tuto besedu nám byl 
knížka Ježeček Dupálek a po přečtení první 
kapitoly jsme se dali do vyrábění domečku 
z listí. Přijďte se podívat.

ŠKOLSTVÍ

Úspěchy loňských deváťáků při přijíma-
cích zkouškách

Jistě si všichni vzpomínáme na dlouhou 
dobu, kdy se žáci a studenti vzdělávali 
distančně. Byla to doba těžká pro rodiče, 
učitele i žáky, avšak nejvíce jistě všichni li-
tovali deváťáky, kteří se za těchto ztížených 
nestandardních podmínek připravovali k 
přijímacím zkouškám na střední školy. 
I samotný výběr střední školy byl o něco 

těžší, dny otevřených dveří probíhaly pouze 
virtuálně, o dalším studiu, vhodných obo-
rech a přijímacím řízení jsem s žáky mohla 
mluvit pouze na dálku. 
A pak přišly přijímačky vykonávané pre-
zenčně. Již večer v den přijímaček se vy-
rojily na internetu zprávy o tom, že přijí-
mačky byly ještě těžší než obvykle, že tvůrci 
(tj. Centrum pro zjišťování výsledků vzdě-
lávání – Cermat) vůbec nepřihlédli k ob-
tížné situaci dálkového vzdělávání, že testy 
obsahovaly neprobrané učivo. Rovněž se 
objevily poněkud emotivní názory rodičů, 
že Cermat chtěl žáky úplně „vydusit“, zadu-
pat v nich poslední zbytky sebevědomí, že 
i premianti na výborných školách totálně 
pohořeli. 
Hned druhý den jsem o tom s žáky na onli-
ne hodině mluvila a velmi se mi ulevilo, že 
mi tyto informace nepotvrdili. Matematika 
prý byla trochu těžší, čeština v pohodě, ale 
jako celek jim testy připadaly vcelku přija-
telné. Nakonec se všichni dostali na školy, 
které měli na první místě a většina se bo-
dově umístila na velmi dobrých pozicích,  
a to i uchazeči o nejnáročnější střední školy. 
Srovnávací výsledky Cermatu, které naše 
škola obdržela v září, potvrdily fakt, že i v 
této složité situaci naše škola dokázala dob-
ře připravit a motivovat žáky k přijímacím 
zkouškám. V českém jazyce žáci v celé re-
publice průměrně získali 56,3 bodů, žáci 
naší školy 74 bodů a v matematice byl celo-
republikový průměrný výsledek 48,1 bodů 
a žáci olešnické školy získali v průměru 
55,1 bodů. 
Za tento skvělý výsledek žáci vděčí kromě 
své píle i práci paní učitelky Koktavé a Sla-
víčkové, které se v době distanční výuky vě-
novaly přípravě žáků na tyto zkoušky a od 
rána do noci byly ochotny se žákům indivi-
duálně věnovat či jim připravovaly digitální 
výukové materiály.
 Nyní podle mých informací všichni tito 
žáci úspěšně zahájili své nové studium, jsou 
na školách spokojeni a sami sebe hodnotí 
ve srovnání s novými spolužáky jako ty nej-
lépe připravené. Tím šíří dobré jméno naší 
školy i mimo Olešnici.
Přejme i letošním deváťákům dobrý vý-
běr střední školy, hodně nabytých znalostí  
a úspěšné zdolání přijímacího řízení.

Mgr. Jana Sýkorová, 
kariérová poradkyně

Mateřská škola Olešnice
Mateřská škola ve spolupráci s MAS Bosko-
vicko PLUS nabízí v rámci polytechnické-
ho vzdělávání zájmový kroužek Technické 
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Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

Koruna Česká (monarchistická strana)

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Komunistická strana Čech a Moravy

Moravské zemské hnutí

ANO 2011

Otevřeme ČR normálnímu životu

Moravané
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školky pro předškoláky. Smyslem je vzbu-
dit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji 
technického vzdělávání, týmové spoluprá-
ce, pochopení vlivu techniky na životní 
prostředí a na člověka již u předškolních 
dětí.
Dále MŠ nabízí výtvarný kroužek, ve kte-
rém si děti rozvíjí tvořivost a pracují s ne-
tradičními materiály. V kroužku Pohybové 
hry se s dětmi klade důraz na rozvoj pohy-
bových dovedností, zvyšuje se tělesná zdat-
nost a obratnost.
V rámci logopedické péče spolupracuje ZŠ 
a MŠ se Speciálním pedagogickým centrem 
Brno. S dětmi se pracuje individuálně ve 
spolupráci s rodinou.

Ludmila Musilová, 
vedoucí učitelka MŠ

SPORT

Drakiáda
V neděli 3. 10. 2021 se nám podařilo na 
kopci Závrší opět uskutečnit tradiční Dra-
kiádu. Počasí nám letos přálo, vítr foukal 
tak, aby draci krásně létali. Musíme letos 
pochválit všechny šikovné děti, které vy-
tvořily rekordní počet vlastnoručně vyro-
bených draků. Celkem se jich sešlo 16 kusů, 
někteří z nich i krásně létali.
Tímto bych chtěla poděkovat našim spon-
zorům p. Marcelu Ondrovi, p. Františku 
Šuterovi a grantovému systému města Oleš-

nice. Dále všem, kteří nám s akcí pomáhali.
Za Rodičovský spolek Olešnice, 

z.s. Ing. Ludmila Riedlová

RŮZNÉ

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 9. 
a 23. listopadu. Sběr pytlovaného plastu od 
vašich domů se bude konat 12. listopadu. 

PLNÍMEMISKY.CZ
Nově otevřený e-shop PlnímeMisky.cz se 
sídlem v  Křetíně nabízí nákup kvalitního 

krmiva pro vaše psy, kočky a drobná zvířa-
ta. Zboží je možno objednat na stránkách  
e-shopu www.plnimemisky.cz nebo telefo-
nicky na 605 464 553.
Při objednávce nad 500 Kč je rozvoz zdar-
ma. Platit lze hotově i kartou.


