
ce v  Olešnici jen málo významná. Přesto však 
z  důvodu, že středem komunikace vedou in-
ženýrské sítě, byla po zborcení původní zídky 
situace dlouhodobě bezmála havarijní. Objem 
finančních prostředků nutných na postavení 
nové opěrné zdi, která splňuje parametry sta-
novené statikem, byl rozpočtován projektantem 
na 2 700 tis. Kč. Takovou částku si však město 
z rozpočtových důvodů nemohlo dovolit. Proto 
hledal starosta pomoc u Jihomoravského kraje, 
kde zastupitelstvo uvolnilo pro stavbu zdi dotaci 
ve výši 1 mil. Kč. Úpravou technologie stavby 
při zajištění statikem daných parametrů a výbě-

Vejpustku. Z  pohledu četnosti projíždějících 
osobních vozidel je komunikace na Horním 
Vejpustku s ohledem na jiné místní komunika-
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ZPRÁVY Z RADNICE
V průběhu měsíce listopadu pokročily k závě-
ru práce v interiéru radnice. Jedná se o úpravu 
v  budově č. p. 21 v  prostorách velké zasedací 
místnosti, kanceláří hospodářsko správního 
odboru a chodeb. Po instalaci nových rozvodů 
datové sítě a umístění serveru v malé zasedací 
místnosti, byly ve všech prostorách oprave-
ny omítky, instalovány nové podhledy stropů 
včetně osvětlení a položeny nové podlahy. Do 
zasedací místnosti byl zavěšen dataprojektor 
a promítací plátno, což umožní doplnit vý-
klad při jednáních zastupitelstva o obrazové 
materiály. Zasedací místnost byla také dopl-
něna novým nábytkem. Z pohledu dokončení 
rekonstrukcí kancelářských prostor, obřadní 
místnosti a zasedacích místností včetně záze-
mí, lze konstatovat, že takto byla završena re-
konstrukce budovy radnice. 

Opěrná zeď na Vejpustku 
Měsíc listopad byl také měsícem, kdy byla do-
končena výstavba nové opěrné zdi na Horním 

PROSINEC 2016

Zastupitelstvo města a zaměstnanci města
přejí všem spoluobčanům klidné a radostné Vánoce, 

stálé zdraví, pohodu a v novém roce 2017 
spoustu úspěšných dnů. 



KULTURA

Divadlo v Hastrmánku
1.11. zaplnili prostory Hastrmánku děti i do-
spělí, kteří se přišli podívat na divadélko Zví-
řátka a loupežníci. To již tradičně hraje pan Jan 
Hrubec. O spokojenosti diváků svědčil smích 
během představení i úsměvy na tvářích všech 
domů odcházejících. Pro letošní rok to bylo již 
poslední představení, ovšem příští rok se mů-
žete těšit na další bohatý kulturní program.

V sobotu 3.12 od 14:00 do 17:00 se uskuteční 
v Hastrmánku Olešnice VÁNOČNÍ DÍLNIČ-
KY, doplněné o prodej vánočních dekorací. 
Přijďte si něco pěkného vyrobit a načerpat 
inspirace. Na Vás všechny se těší pořadatelky!

KINO 

Spolek přátel piva a město Olešnice zvou do 
olešnického kina na poslední promítací večery 
v roce 2016.

Jak básníci čekají na zázrak 
pátek 9. 12. 2016, 20:00
česká komedie 
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti 
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kama-
rádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor 
i schopností sebeironie, i když už s lehkým 
nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. 
Dospívají, ale svým typicky básnickým sty-
lem. Je jim padesát a cítí, že by měli dát svým ži-
votům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. 
Oblíbená série Básníků režiséra Dušana Kleina 
se dočkala dalšího pokračování, ve kterém se 
opět setkáváme se známými postavami. V hlav-
ních rolí se představí Pavel Kříž, David Matásek, 
Eva Jeníková a další.

Doba ledová: mamutí drcnutí 
sobota 10. 12. 2016, 16:00
animovaná komedie
V pátém díle jedné z nejpopulárnějších animo-
vaných filmových sérií opět potkáváme všechny 
staré známé hrdiny a pár úplně nových. Při-
chází doba ledová a s ní mamuti Manny, Ellie 
a Broskvička, něco jako lenochod jménem 
Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. 
Nezapomněli jsme na někoho? Samozřejmě – 
na toho nejdůležitějšího, veverčáka, kterého hon 
za žaludem katapultuje do vesmíru. A tam, díky 
třaskavé směsi své pověstné nešikovnosti a ne-
končící smůly, náhodně spustí sérii kosmických 

Dusitany
Dusičnany
Chlor volný
Tvrdost vody
         
Oznámení 
Městský úřad bude od 23. do 30. prosince uza-
vřen. Zaměstnanci čerpají dovolenou. Posled-
ní úřední den letošního roku bude středa 21. 
prosince.

Rada města schválila plán zimní údržby míst-
ních komunikací pro zimní období 2016/2017. 
Jeho součástí je i poučení o nutnosti zajištění 
svědků a fotodokumentace a bezodkladného 
nahlášení úrazu z  důvodu případného pro-
kázání špatné údržby sjízdnosti a schůdnosti 
místní komunikace. 
Protože údržba místních komunikací se pro-
vádí převážně plužením, je nezbytné zajistit 
průjezdnost komunikací pro traktor s pluhem. 
Proto městská policie bude postihovat všech-
ny řidiče, kteří budou blokovat komunikace 
nepovoleným stáním.

Domovník - kulturní dům
Město Olešnice přijme do pracovního pomě-
ru domovníka (domovnici) kulturního domu. 
Pracovní úvazek 0,5 - 0,6. Platové zařazení: 4. 
platová třída. Nástup od 1. 1. 2017. Zájemci 
předají přihlášku s životopisem na Městský 
úřad Olešnice do 15. prosince 2016.

Matrika
Narození říjen 2016
Milan Machát

Smaragdová svatba - 55 let
Františka a František Vojtovi

Diamantová svatba - 60 let
Libuše a Karel Holkovi

Jubilea listopad 2016
František Polák - 75 let
Jarmila Šuterová - 70 let
Marie Kuklová - 75 let
Rudolf Kinc - 75 let

Úmrtí říjen, listopad 2016
Anna Bílková ve věku 81 let
Miloš Srstka ve věku 66 let

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Listopadové setkání se třídou Motýlků bylo 
opravdu ve znamení padajícího listí. Legendy 
o stromech a květinách - Proměny Jana Vladi-
slava - byly krásným uvedením a navozením 
správné atmosféry. Poté, co jsme si přečetli 
Proč už stromy nedovedou mluvit a taky Proč 
stromy na podzim žloutnou, děti vytrhaly pa-
pírové listí a společně jsme ozdobili nástěnku 
v chodbě.
Čtenáře dopředu upozorňuji, že si v  letošním 
roce mohou knihy půjčit naposledy v úterý 20. 
prosince. 

Knihovnice Ivana Kozlová

Nová videa 
Součástí webových stránek města Olešnice jsou 
odkazy na videa, která v minulosti byla o Oleš-
nici a dění v Olešnici natočena. V  současnosti 
byla tato videa doplněna o nové videosnímky 
z  letošního roku. Nenechte si proto ujít videa 
z  domu chráněného bydlení, žehnání křížové 
cesty, zoo koutku a předání čestného občanství 
P. Lazárkovi. Videa můžete shlédnout také na 
youtube např:

https://www.youtube.com/watch?v=l7Ka0KFULLY        
Turistický pochod na Hraběcí stolek
https://www.youtube.com/watch?v=nKO5H94ZcQY     
ZOO koutek naší babíčky
https://www.youtube.com/watch?v=n6T7yfTiV1k        
17. ročník Memoriálu prof. Benáčka 
https://www.youtube.com/watch?v=fwTIWd8INXA     
Dům chráněného bydlení 
https://www.youtube.com/watch?v=WzMJUX9XoLA    
Křížová cesta bolestí Olešnicka

Aplikace „Mobilní rozhlas“
V souvislosti se zlepšováním informovanosti ob-
čanů, zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas. 
Nově Vás budeme informovat o dění ve městě 
pomocí různých komunikačních kanálů. Více in-
formací na samostatné příloze tohoto zpravodaje.

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovodní 
síti města
Vodohospodářská laboratoř pracoviště Bosko-
vice odebrala dne 31.10.2016 v  mateřské škole 
- ulice Veselská - vzorky pitné vody: 

CHSK manganistanem
Železo
Amonné ionty

Bowlingový turnaj spolků
Na státní svátek dne 17. listopadu se uskutečnilo 
tradiční setkání zástupců olešnických spolků při 
příležitosti bowlingového turnaje. Do soutěže se 
přihlásilo 12 družstev, což svědčí o velkém zá-
jmu o tuto tradiční akci. Soutěž proběhla dvou-
kolově při započtení součtu výsledků obou kol, 
jak u čtyřčlenných družstev, tak i u jednotlivců. 
V případě soutěže družstev se opět ukázalo, že 
dobrý výsledek je dán vyrovnanými výsledky 
jednotlivců v  kolektivu družstva. Výborných 
výsledků individuálně dosáhla řada soutěžících 
z různých spolků. Výsledky přinášíme v tabulce. 
Rada města děkuje všem, kdo se na této soutěži 
jakkoliv podíleli. To se týká samozřejmě i vedení 
a zaměstnanců hotelu Závrší. 

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Pořadí
1.
2.
3.

Pořadí
1.
2.
3.

Družstva (čtyřčlenná):
TJ Sokol Olešnice

FC Olešnice
Město Olešnice

Moravský rybářský svaz Olešnice
Myslivecký spolek Olešnice

Orel jednota Olešnice
T.O. Zmijáci Olešnice
SDH Olešnice (hasiči)

SDH Olešnice (hasiči-ženy)
ČSCH Olešnice (chovatelé)

Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ
STP Olešnice (tělesně postižení)

Ženy:
Killerová Martina/TJ Sokol 
Vrbasová Jana/Orel jednota
Gregorová Dagmar/ČSCH 

Muži:
Cveček Pavel/Moravský rybářský svaz

Žíla Dalibor/FC Olešnice
Halámek Miroslav/Orel jednota

Body:
1065
1031
894
867
843
808
757
720
668
663
660
582

Body:
264
224
204

Body:
301
297
294

pohádkové knihy Zapomenuté pohádky, které 
na motivy moravských pohádek okolí olešnic-
kého z  roku 1892 sesbíraných v  polovině 19. 
století farářem Pleskačem převyprávěl PaedDr. 
Zdeněk Peša. Kniha byla vydána nákladem 600 
kusů za podpory Jihomoravského kraje. Přítom-
ní návštěvníci kina pozorně vyslechli v  rámci 
autorského čtení jednu z  pohádek, poté násle-
dovala improvizovaná autogramiáda. Zapome-
nuté pohádky lze zakoupit v  infocentru města 
za 150,- Kč. 
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rovým řízením se podařilo snížit náklady na 1,7 
mil. Kč. Po započtení dotace pak výstavba této 
opěrné zdi stála rozpočet města 700 tis. Kč, což 
byla částka, kterou bylo možné z rozpočtu uvol-
nit. Proto právě dokončená výstavba opěrné zdi 
je úspěšným projektem realizovaným v  letoš-
ním roce, byť ne veřejnosti tak viditelným jako 
například nová fasáda lékařského střediska.

Výměna mantinelů kluziště 
Když byly nedávno původní dřevěné mantinely 
kluziště vyměněny za plastové v kovových rá-
mech, očekávalo město, že takto mantinely vy-
drží bez oprav výrazně déle. Dodané plastové 
desky mantinelů byly deklarovány výrobcem 
jako materiál vhodný pro venkovní prostředí 
a na mantinely s tím, že je dodáván i do jiných 
profesionálních zimních stadionů. Bohužel 
však již první sezona ukázala, že plast v mra-
zu zkřehne a při nárazu praská. Po reklamaci 
a výměně několika polí v další sezoně se však 
ukázalo, že tato „vada“ materiálu je ve všech 
instalovaných polích mantinelů. Z  tohoto dů-
vodu byla uznána reklamace města, plastové 
mantinely byly demontovány a před novou se-
zonou byly instalovány mantinely nové. 

Slavnostní předání čestného občanství a křest 
knihy
Následující řádky jsou ohlédnutím za milým 
setkáním olešnické veřejnosti s  bývalým fará-
řem PaedDr. Pavlem Lazárkem. Toto setkání 
se uskutečnilo dne 30. října v přeplněném sále 
olešnického kina. Zde bylo slavnostně předá-
no z rukou starosty města osvědčení o udělení 
čestného občanství zastupitelstva města Paed-
Dr. Pavlu Lazárkovi. Slova poděkování z  úst 
oceněného byla odměněna dlouhotrvajícím 
potleskem ve stoje všech přítomných v sále. Pan 
farář Lazárek se následně stal „kmotrem“ nové 

mg/l
mg/l
mg/l

1,6
0,07
0,03

mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l

<0,005
mg/l21,7
0,05 mg/l
2,25mmol/l



zů se budou konat vždy ve čtvrtek od 16 hod. 
na pobočce firmy K-net (na ulici Rovečínská 16 
v Olešnici).

Začínáme s počítačem a internetem (leden)
Práce s  klávesnicí a myší, USB zařízením, se 
soubory a složkami, vyhledávání informací na 
internetu, elektronická pošta, nakupování na 
internetu,… 

Pracujeme s programem Microsoft Word 
(únor)
Psaní a základní úpravy textu, odrážky a číslo-
vání, styly dokumentu, obrázky, tabulky, revize, 
komentáře,…

Pracujeme s programem Microsoft Excel 
(březen)
Práce s  tabulkami, formátování buněk, vzorce, 
funkce, grafy, práce s daty,…

Upravujeme digitální fotografie (duben)
Základní pojmy z  oblasti grafiky, kompoziční 
pravidla, úpravy fotografií, tvorba fotoknihy,…

Cena jednoho měsíčního kurzu (4 dvouhodino-
vých lekcí) je 1600 Kč s DPH. 
Speciální vánoční akce – sleva 25 %
Cena jednoho kurzu po slevě je 1200 Kč s DPH 
(platí při zakoupení do 21. 12. 2016). Rádi Vám 
vystavíme dárkový poukaz!
Tak neváhejte a přihlaste se na kurz, rádi Vám 
vše vysvětlíme a se vším pomůžeme. Těšíme se 
na Vás!
Více informací získáte na www.k-net.cz, e-mailu 
vzdelavani@k-net.cz nebo od úterý do pátku 
v čase 8:00-15:30 osobně na pobočce firmy 
(Rovečínská 16, Olešnice) nebo na telefonu 
511 447 055.

Nabídka práce
Hospůdka u Caesara (ski areál Olešnice) hledá 
kuchaře, obsluhu baru a brigádníky na výpo-
moc. Brigáda je vhodná pro studenty, maminky 
na MD i aktivní důchodce. Požadujeme spoleh-
livost, pečlivost a slušné vystupování. 
Zájemci posílejte svůj životopis na email:
hospudkaucaesara@seznam.cz

Právnické služby
JUDr. Kamila Vránová bude poskytovat právní 
služby v Olešnici naposledy v tomto roce 19. 12. 
2016 a potom  až 9. 1. 2017

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic každý 
sudý týden v úterý, to je 13. a 27. prosince. 

mladší žáci. Poté už kluci a holky ze starší pří-
pravky nastupovali v  utkáních mladších žáků. 
Družstvo mladších žáků hraje okresní soutěž 
prvním rokem a se soutěží se seznamuje. Kluci 
a holky si oproti utkáním v přípravkách zvykají 
na větší hřiště, důraz a rychlost soupeřů. Tohle 
všechno se projevuje na výsledcích družstva, kdy 
se nacházíme na chvostu tabulky okresní soutěže. 
V  našem případě však až tak nejde o výsledky, 
ale především o zlepšení se v  herních činnos-
tech jednotlivců a celkovém projevu předvedené 
hry. Důležité je, že to kluky a holky stále baví 
a chtějí se stále zlepšovat. Výsledky se určitě 
v brzké době dostaví. Všechna naše mládežnic-
ká družstva plynule přešla na zimní část sezóny, 
kdy se mladší přípravka zúčastnila i dvou tur-
najů v kunštátské hale. K tréninkům se schází-
me v tělocvičně VÚ, a to každé úterý od 18:00 
(mladší žáci, st. přípravka) a ve středu od 17:00 
(mladší přípravka). Případní noví mladí fotba-
listé mohou v  těchto termínech přijít a zapojit 
se do tréninku. 
Muži vstoupili do podzimní části okresního pře-
boru velice slibně a začátek soutěže se vydařil jak 
výsledkově tak i předváděnou hrou. Tedy až na 
dohrávku se Šošůvkou, která se mužstvu vůbec 
nepovedla. V  dalším průběhu sezóny mužstvo 
i vinou zranění a pracovních povinností stří-
dalo dobré výkony s těmi horšími. V domácím 
prostředí až na dvě utkání předvedlo mužstvu 
velice atraktivní hru s  velkým počtem vstřele-
ných branek do sítě hostů. V zápasech na hřiš-
tích soupeřů se mužstvu tolik nedařilo. Podzim 
muži ukončili po zlepšení ve druhé půli výhrou 
nad Doubravicí 5:3 a do jarních bojů tak vstoupí 
ze třetího místa s 25 body. Nejlepším střelcem 
mužstva je s 8 brankami Michal Kubíček. 
V zimní pauze se naše mužstva budou připra-
vovat na jarní boje ve svých soutěžích. Příprava 
bude zpříjemněna turnaji a přípravnými zápasy. 
A rovněž i tradičním plesem, který se tentokrát 
uskuteční až 25. 2. 2017. Přijďte nás podpořit, 
jste srdečně zváni.
Závěrem tohoto ohlédnuti bychom chtěli po-
děkovat Městu Olešnice, firmě Farao (p. Kintr), 
firmě VM IZOLACE (p. Vilím), firmě Keloc 
(p. Bednář) a dalším sponzorům a dárcům za 
podporu a spolupráci. Rovněž poděkování patří 
všem trenérům a hráčům za předváděné výko-
ny a reprezentaci oddílu a města a v neposlední 
řádě fanouškům a rodičům za podporu a přízeň.
FC Olešnice přeje všem šťastné prožití vánoč-
ních svátků a do roku 2017 všechno nejlepší. 
Na jaře se na Vás opět těšíme.

Za výkonný výbor FC Olešnice
Ing. Jan Šafařík – předseda FC 

RŮZNÉ

IT kurzy pro veřejnost 
Chcete se od základů naučit pracovat s počí-
tačem a internetem, používat textový editor 
Microsoft Word, vytvářet tabulky v  programu 
Microsoft Excel či umět upravovat fotografie? 
Pokud je alespoň v jednom případě vaše odpo-
věď kladná, pak přijďte a přihlaste se na jeden 
z  našich měsíčních kurzů, který jsme pro Vás 
připravili na základě zájmu občanů. Série kur-

katastrof. Což vede i k zcela zásadnímu ohrože-
ní naší planety, na kterou rázem míří asteroid 
jako hrom a ohrožuje ledový svět i s jeho obyva-
teli...Poradí si zvířátka ze čtvrtohor i tentokrát?

Na návštěvníky kina opět čeká bohaté občer-
stvení 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/spolekpratel-
piva.

Spolek přátel piva přeje všem veselé Vánoce 
a šťastný nový rok. 

Těšíme se na vás v olešnickém kině opět 
v roce 2017.

SPORT

Orel Olešnice
KST Orel Olešnice pořádá dne 4. 12. 2016   
v budově Orlovny Okresní přebor mládeže ve 
stolním tenise. Turnaj je zpřístupněn i neregis-
trovaným mladým hráčům. Každý, kdo přijde si 
zahraje! Občerstvení zajištěno.
  
KST Orel Olešnice pořádá dne 17. 12. 2016 
v budově Orlovny již 15. ročník Vánočního tur-
naje neregistrovaných hráček, hráčů a mládeže.
Program 8.00 - 11.30 mládež
                11.30 -18.00 dospělí hráči
Turnaj je otevřen pouze hráčům, kteří nejsou 
registrovaní v žádném oddíle stolního tenisu. 
Mládež má přístup bez omezení. Vstup hráčů 
do tělocvičny je povolen pouze v přezůvkách 
(sálové obuvi) bez černé podrážky.
Probuďte v sobě trošku odvahy a přijďte se odre-
agovat od vánočního shonu.
Občerstvení a ocenění pro hráče bude zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé.
  

  Pro obě akce bližší informace podá Jiří Kadlec 
tel:.604 934 074, mail: jkadlec@mujmail.cz

Ohlédnutí FC Olešnice za podzimní částí 
sezony 2016/2017
V neděli 6. listopadu byla na olešnickém hřišti 
sehrána poslední utkání podzimu a podzimní 
část je již minulostí. Během podzimu jste na 
olešnickém hřišti mohli vídat družstva mladší 
a starší přípravky, mladších žáků a mužů FC 
Olešnice a dále v  několika utkáních i mladší 
a starší žáky  „Žijeme Hrou“, za něž nastupují 
i olešnické děti. Bohužel již na jaře minulé se-
zóny jsme museli odhlásit družstvo dorostu pro 
malý počet hráčů. Klukům, kteří chtěli pokra-
čovat, byl umožněn přestup do Kunštátu. Druž-
stvo mladší přípravky se opět jako v  minulé 
sezóně zúčastnilo turnajů „Žijeme Hrou“, které 
se hrály modelem jednou za 14 dní. Na těchto 
turnajích se naši nejmladší utkávali s týmy Dr-
novic, Kunštátu, Lysic a Bořitova. V  průběhu 
podzimu bylo na našich hráčích a hráčkách vi-
dět turnaj od turnaje, jak se zlepšují. Souběžně 
s turnaji mladší přípravky se hrál i turnaj starší 
přípravky, kterého jsme se zúčastnili pouze na 
začátku podzimu, kdy ještě svou soutěž nehráli 
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