PROSINEC 2017

Zastupitelstvo města a zaměstnanci města
přejí všem spoluobčanům klidné a radostné Vánoce,
stálé zdraví, pohodu a v novém roce 2018
spoustu úspěšných dnů.

ZPRÁVY Z RADNICE
Investiční akce
Rozšíření kanalizace na ulici Rovečínská
V měsíci listopadu byly dokončeny práce na
položení kanalizace v bývalém náhonu u silnice
II/362 ulice Rovečínská. Technicky největším
problémem bylo provést protlak pro potrubí
pod silnicí k jednotlivým domům k zakončení
šachtou. Zde se vystřídala dokonce trojí technika

protlaků. Nakonec s velkými potížemi úspěšně.
Stojí za připomenutí, že domy na ulici Rovečínské byly postaveny s tím, že odpadní vody
budou vyvážet. Snaha majitelů následně se napojit na kanalizaci byla sice pochopitelná, avšak
vlastní stavba kanalizace v silnici II. třídy byla
mimo reálný rámec možností města, jak finančních, tak technických.
Přesto samospráva nechala v uplynulých letech
zpracovat projektovou dokumentaci ke stavbě kanalizace v očekávání možnosti případné
finanční podpory dotací. Dotační tituly připojení tak malého počtu domů nepodporovaly.
Následovalo zpracování další projektové dokumentace řešení odkanalizování tentokrát nikoliv výkopem v krajské silnici, ale formou přečerpávání tlakovou kanalizací. Také toto technické
řešení však nákladově přesáhlo částku 3 mil. Kč
a nebylo dotačně podporováno.
Nakonec se však díky dvěma okolnostem podařilo věc řešit. Jednak vlastník náhonu vstřícně prodal městu pozemky náhonu k realizaci
projektu kanalizace vedené souběžně s komunikací, jednak se podařilo úspěšně zajistit dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje. V pořadí již
třetí zpracování technické dokumentace umožnilo najít o bezmála milion korun ekonomičtější řešení, než obě předchozí a vysoutěžit cenu
u dodavatele, která byla samosprávou akceptovatelná a neznamenala dopad do výše stočného.
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Ukončením stavby kanalizace byl také realizován
jeden ze stavebních objektů povolené stavby –
Olešnice – Průtah II/362. Protože se zde počítá
vedle komunikace i s chodníkem, budou v budoucnu kanalizační šachty vyčnívající nad terén
obsypány k rozšíření pro chodník.

Výpis z Operačního plánu údržby místních
komunikací 2017/2018
Rada města schválila Operační plán údržby
místních komunikací 2017/2018. V něm
jsou uvedena opatření k zimní údržbě místních komunikací v Olešnici. Plán je zveřejněn na webových stránkách města. Pro tuto
zimu, stejně jako pro ty předešlé, platí některá pravidla, která je opět nutno zdůraznit:
- Organizační opatření při vzniku škody jiným
osobám:
V případě způsobené škody na zdraví či majetku jiným osobám, jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti na chodníku ve vlastnictví města,
či místní komunikaci, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, uhradí tuto škodu
město prostřednictvím pojištění. Stane se tak,
pokud město neprokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit.
Škodu takto způsobenou je povinen poškozený
nahlásit bezprostředně po jejím vzniku, nejpozději do 6 hod. a zajistit svědectví jiných
osob, aby bylo možno provést kontrolu a dokumentaci stavu místní komunikace, zda bylo postupováno v souladu s plánem údržby a zda závada vzniklá náledím či sněhem nebyla zmírněna.
- Seznam neudržovaných komunikací
Zimní údržba nebude prováděna na ostatních
pěších komunikacích a na těch výše uvedených
komunikacích, kde nebude odstavenými vozidly umožněn průjezd traktoru s radlicí (min.
3 metry šíře vozovky).

svátku, ale poslední „školní“ den týdne. Také
proto byla účast veřejnosti opět vysoká. Především pak v očekávání tradičního ohňostroje.
Položení věnce u pomníku padlých v obou světových válkách, státní hymna a vztyčení vlajek
následoval průvod ulicemi, zakončený v ulici V Lukách. Protože účast na průvodu je rok
od roku vyšší, zajistili bezpečnost průvodu na
křižovatkách olešničtí hasiči s automobilovou
technikou. Průvod více než tisíce osob byl v závěru akce odměněn krásným ohňostrojem, za
kterým se sjíždí lidé z širokého okolí. Ohňostroj
již poněkolikáté finančně zásadně podpořila
firma Řeznictví Františka Šutery. Jak jemu, tak
hasičům je třeba poděkovat za pomoc při organizaci. Poděkování patří také veřejnosti za účast
a hlavně rodičům, kteří si dali práci při přípravě
lampionů svým dětem.

Konference – Pozemkové úpravy – zkušenosti
s realizacemi
Kulturní dům v Olešnici byl 31. října místem,
kde se konala odborná konference „Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi“. Na této
konferenci spolupořádané městem vystoupili
odborníci z řad Státního pozemkového úřadu,
Českomoravské komory pro pozemkové úpravy, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy a další. Odborná veřejnost, ale též představitelé samospráv a laické veřejnosti byli seznámeni s příklady dobré praxe. Olešnice pak byla
zmiňována jako město, kde byly v rámci pozemkových úprav realizovány protipovodňové
poldry (5) a polní cesty, ty dokonce celostátně
oceněné prvním místem v soutěži. Proto výběr
Olešnice pro konání konference nebyl náhodný.
Závěr konference byl návštěvou přítomných
u dalšího realizovaného protipovodňového
opatření v regionu, totiž u právě dokončovaného poldru nad Crhovem. Také v tomto případě se potvrdilo, že dlouhodobé projednávání
a oddalování schválení pozemkových úprav
odsouvá následnou realizaci plánu společných
zařízení. V případě poldru v Crhově oproti poldrům v Olešnici, kde byly pozemkové úpravy
v povodí Veselského potoka zahájeny současně,
o celé desetiletí. Nicméně také zde si snaha pozemkového úřadu zaslouží ocenění, minimálně
od těch, kteří budou lépe chráněni před případnou další povodní.

Ohlédnutí za úspěšnými akcemi
uplynulých týdnů
Oslavy vzniku samostatného Československa
Dne 25. října se uskutečnil v Olešnici tradiční
lampionový průvod. Protože další dny měly děti
podzimní prázdniny nekonal se v den státního
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Zpíváme si pro radost
V pátek 3. listopadu se uskutečnil další, tentokrát již 22. ročník festivalu žákovských a studentských sborů pod názvem „Zpíváme si pro
radost“ organizovaný ZŠ a MŠ Olešnice, podpořený rozpočtem města. Devět sborů pod vedením sbormistrů opět předvedlo, že si skutečně
rádi zpívají pro radost. Vždyť sbory byly samy
sobě publikem. Snad příště zavítá k poslechu
i veřejnost.

XX. ročník setkání harmonikářů na pomezí
Čech a Moravy
Nebývalý zájem o setkání harmonikářů hned
další den v sobotu 4. listopadu zažil kulturní
dům, pohříchu také s nepříliš zastoupeným
olešnickým publikem. Akce se zúčastnilo na
60 vystupujících harmonikářek a harmonikářů
z řady blízkých a vzdálených míst (Pardubice,
Ostrava, Břeclav, Znojmo, Podkrkonoší). Odpoledne až do večera vystoupení sledovalo dalších
160 diváků. Zde je třeba vyzdvihnout pořádající K@M tour, která ve spolupráci s městem
udržuje mnohaletou harmonikářskou tradici,
která přispívá k vytváření obrazu Olešnice jako
kulturního místa.

Slavnostní odhalení pamětní desky brig.
generála Zdeňka Škarvady
Dne 8. listopadu se v 10,00 hod. uskutečnil před
hlavním vchodem do budovy základní školy akt
odhalení pamětní desky u příležitosti 100. výročí narození bývalého žáka školy brig. generála v.
v. Zdeňka Škarvady. Odhalením pamětní desky
za přítomnosti žáků 1. stupně školy a zástupců
veřejnosti byl připomenut významný člověk,
čestný občan Olešnice a jistě vzor mladým generacím, které budou opouštět školu v budoucnu.

Oznámení
V olešnickém infocentru jsou v prodeji knihy
Zapomenuté pohádky za 150 Kč a Olešnice –
historie města za 300 Kč. Třeba mohou tyto knihy posloužit jako vánoční dárek.

Turnaj spolků 17. listopad
Tradiční akcí organizovanou městem je v den
státního svátku setkání zástupců olešnických
spolků při konání turnaje v bowlingu. Také letos se turnaj na hotelu Závrší konal, tentokrát za
účasti deseti družstev. Vyhodnocena byla družstva i jednotlivci a zpravodaj přináší výsledky:

Ženy:
Martina Killerová
Jana Vrbasová
Michala Bednářová

Pořadí
1.
2.
3.

Pořadí
Michal Liška
David Tomášek
Petr Kříž

13,00 zahájení trhu a dílniček, výstava dravých
ptáků

Úmrtí listopad 2017
Marie Gloserová ve věku 68 let
Jaroslav Škoda ve věku 64 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.

KNIHOVNA

13,30 úvodní slovo
13,50 první krátké pásmo dudáka
14,00 – 15, 00 vystoupení dechovky ZUŠ Letovice
15,00 -15,10 písničkové pásmo dudáka
15,10 – 16,00 ukázka sokolnictví
16,00 závěrečné pásmo dudáka
16,30 rozsvícení vánočního stromu
Pozvání na křest knihy a dárek pod stromeček
Dobrovolný svazek obcí Olešnicko a autor knihy
PaedDr. Zdeněk Peša zvou širokou veřejnost
a především pak všechny absolventy základní
školy v Olešnici na křest knihy „Město Olešnice
– kapitoly z historie školství“. Tato kniha vyjde
z tiskárny v den křtu, tedy v pátek 15. prosince. Kniha formátu A4 s pevnou vazbou o 184
stranách s historickými údaji je bohatě doplněna obrázky a fotografiemi, a to i fotografiemi učitelského sboru a absolventů posledních
50 let. Přílohou jsou pak také seznamy učitelů
a absolventů školy.
Křest knihy - s možností její zvýhodněné koupě a případné výhry v tombole vstupenek - se
uskuteční v 17,00 hod. v sále digitálního kina.

Listopad v knihovně
Pravidelné setkávání v knihovně se třídou
Motýlků pokračovalo i 21. listopadu, kdy jsem
se dětí ptala, zda jsou hodné, či občas trošku
zlobivé. Samozřejmě, že všechny volaly – hodnééé! Začala jsem tedy číst pohádku O Petříkovi, který pořád lhal, jež začíná slovy: „Říká
se, že kdo lže, do pekla se klouže. A právě něco
podobného se stalo Petříkovi….“ Od toho okamžiku bylo v knihovně naprosté ticho, všechny
děti se zaujetím poslouchaly a stejně jako Petřík
se chtěly polepšit. Nakonec v bludišti hledaly, co
přinese čert dětem v mikulášské nadílce. Tak jen
doufám, že nebude nikdo při opravdové nadílce
zklamaný.

MĚSTO OLEŠNICE

Kapitoly z historie školství

Pořadí
1.
2.
3.

Program odpoledne:

Zlatá svatba
Marie a František Slechanovi

KAPITOLY
Z HISTORIE
ŠKOLSTVÍ

MĚSTO OLEŠNICE

Družstva:
TJ Sokol Olešnice
Město Olešnice
FC Olešnice
ČSCH Olešnice
Orel jednota Olešnice
Moravský rybářský svaz Olešnice
SDH Olešnice (hasiči-ženy)
SDH Olešnice (hasiči)
STP Olešnice
Rodičovské sdružení při ZŠ a MŠ

Pozvání na rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděle 3. prosince bude dnem
rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Vedle
prodejních stánků trhu zde bude zastoupení
stánků s ukázkami tradičních řemesel a jejich
výrobků. Hudební vystoupení dechovky ZUŠ
Letovice a hudební vystoupení dudáka, tradiční
výstava dravých ptáků záchranné stanice Seiferos, svařené víno a dětský punč z polní kuchyně
hasičů, domácí zabíjačka řeznictví Šutera, občerstvení hotelu Závrší a k radosti malých pak
v komunitním centru Rafael na faře vánoční
dílničky.

Jubilea listopad 2017
Stanislav Miluška – 85 let
Milada Musilová – 80 let
Josef Sekanina – 70 let

PaedDr. Zdeněk PEŠA

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Matrika
Narození 2017
Petr Jahoda
Eleanor Unčovská
Ondřej Blažek

PaedDr. Zdeněk PEŠA
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A ještě malé upozornění: od 21. 12. do 29. 12.
bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.

slovenských parašutistů sleduje film Smrtihlav
i jeho život, vzestup a kariéru, kterou ukončil
jako jeden z největších prominentů Třetí říše.
Nejnovější verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti
kterému je namířené.

Všem čtenářům přeji poklidný advent, spokojené
vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné
zdraví.
Knihovnice Ivana Kozlová

ŠKOLSTVÍ

na konkrétních školách. Rodiče ocenili přátelskou atmosféru, vstřícný přístup a poskytnutí
mnoha zajímavých informací, které se ze strohých tabulek na internetu nelze dovědět. Přejme
tedy letošním deváťákům dobrou volbu a šťastné vykročení do nového života.
Mgr.Jana Sýkorová,
poradkyně pro volbu povolání

Volba povolání
V těchto měsících čeká žáky devátých ročníků
možná nejtěžší rozhodnutí v jejich dosavadním
životě - na jaké střední škole pokračovat dále
ve studiu? Snažíme se žákům toto rozhodnutí ulehčit tím, že bereme v potaz jejich zájmy,
schopnosti a dosavadní studijní výsledky a v
případě jejich zájmu jim doporučujeme vhodné
obory. Neméně důležité je i následné uplatnění vystudované profese, neboť občas se stává,
že žák ihned po dokončení studia odchází do
evidence pracovního úřadu, případně musí
vykonávat práci s jeho kvalifikací nesouvisející. Z tohoto důvodu se žáci devátých tříd setkali s pracovnicí Úřadu práce v Blansku, která
je informovala o tom, po jakých profesích je
největší poptávka (v současnosti např. citelně
a dlouhodobě chybějí pracovníci ve strojírenství,
zdravotní sestry a řemeslníci s výučním listem)
a jaké školy je na různá povolání mohou připravit.

přijďte se i Vy svátečně naladit
na VÁNOČNÍ BESÍDKU
ve středu 20. 12. 2017 v 16:00
do sálu Kulturního domu v Olešnici.
Srdečně Vás zve
ZŠ a MŠ Olešnice ve spolupráci
se ZUŠ Letovice – pobočka Olešnice

KINO OLEŠNICE
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás dovolují pozvat na poslední promítací večery v roce
2017.

Ve středu 15.11. se potom deváťáci a jejich rodiče mohli přijít informovat do velké tělocvičny na burzu středních škol, na kterou přijeli
zástupci 18 středních škol čtyř okresů. S nimi
mohli zájemci probrat požadavky k přijetí,
uplatnění z jednotlivých oborů a výhody studia

SMRTIHLAV
pátek 8.12.2017
ve 20.00
Snímek Smrtihlav se od většiny předešlých filmových zpracování s tímto tématem liší. Z výrazné části se totiž zaměřuje také na opačnou
stranu barikády na samotného Heydricha. Ten
zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní postavou. Vedle příběhu Česko-

PO STRNIŠTI BOS
pátek 22.12.2017
ve 20.00
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe;
o pár let později, než se odehrává příběh filmu
Po strništi bos, se odvíjí jejich poválečný život
na pražském předměstí ve snímku Obecná škola. Nyní jsme však v období Protektorátu, kdy je
Edova rodina donucena vystěhovat se z Prahy
na venkov k příbuzným. Malé město, kde chlapec doposud trávil jen krátké chvíle prázdnin, se
na čas stane jeho domovem. Rozměry válečného konfliktu, který rodině obrátil život naruby,
vnímá chlapec milosrdnou dětskou optikou, jež
nabízí hlavně prostor pro tajuplná dobrodružství.
JÁ, PADOUCH 3
sobota 23.12.2017
v 16.00 a 18.30 hodin.
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty
si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, Balthazar Bratta, a tak ho vyhodili
z práce v Antipadoušské lize. A do toho všeho
se Gru dozví, že má dvojče. Když si mu ale Balthazar dovolí sáhnout na rodinu, využije všechny padoušské zkušenosti k tomu, aby své blízké
zachránil. V tom mu nadšeně sekunduje jeho
nově nalezený brácha Dru a jeho Mimoni, kteří
si až ve vězení uvědomili, co je pro ně v životě
nejdůležitější.
Pozor! Tento film hrajeme dvakrát - v 16.00
a 18.30. Prosíme, aby starší návštěvníci kina přenechali odpolední termín našim úplně nejmladším divákům.
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.
Spolek přátel piva přeje všem veselé Vánoce
a šťastný nový rok. Těšíme se na vás v olešnickém kině opět v roce 2018.

RŮZNÉ
Inzerát
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku se zahrádkou. Platba dohodou. 723479649
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý sudý týden v úterý, to je 12. a 26. prosince (i když je to svátek).
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