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Zastupitelstvo města přeje všem občanům
příjemné prožití vánočních svátků.

Foto J. Horák

ZPRÁVY Z RADNICE
INVESTIČNÍ AKCE
Dokončení prací na průtahu II/362
V měsíci listopadu probíhaly dokončovací práce na chodnících při silnici průtahu
II/362. Na samotné silnici bylo provedeno
nové vodorovné značení. Na chodnících
bylo dokončeno dláždění a instalovány
byly stožáry osvětlení přechodů pro chodce. Prováděny byly úklidové práce. Probíhá
též instalace svislého dopravního značení
na základě projektové dokumentace a na
základě rozhodnutí DI Policie ČR.

Ke konci listopadu proběhlo předávací řízení mezi investory a dodavatelem se závěrečnou fakturací prací. Pro město pak
důležité vypořádání dotace a použití úvěru.
U konce je tak stavba, kterou lze bez nadsázky nazvat dopravní stavbou století. To
proto, že obdobná stavba komunikace na
průtahu v menším rozsahu proběhla naposledy v roce 1938.

Parkování motorových vozidel na komunikacích
V souvislosti s instalací dopravních značek na průtahu II/362 nedojde k osazení
původních značek „zákaz stání“ a „zákaz
zastavení“ s tím, že DI Policie ČR považuje
toto značení za nadbytečné. Stání je zde tak
jako tak zakázáno a zastavení omezeno zákonem č. 361/2000 Sb.
Toto omezení se týká i místních komunikací. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním
provozu) vymezuje povinnosti spojené se
zastavením a stáním. Ty jsou vymezeny v
§25 a §27. Pro vysvětlení je hlavně důležitý
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§ 25 odst. 3) zákona o silničním provozu:
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy.
Co to znamená? Jestliže tedy po stání vozidla nezůstane na pozemní komunikaci, která je obousměrná, dopravní prostor široký 3
+ 3 metry, pak kromě výjimek stanovených
úpravou provozu (parkoviště apod.) nesmí
na této komunikaci vozidlo stát(!).
V Olešnici v naprosté většině silnic II. a III.
tříd a na místních komunikacích takto široký prostor nezůstane. Proto se uvedeným
jednáním řidič dopouští přestupku. K jeho
řešení je povolána městská policie či Policie
České republiky.
Pokud jde o stání na chodnících a na silniční vegetaci, tam je také zákaz stání a zastavení. Na „obecních pozemcích" (jiných,
než pozemní komunikace) - pak může jít
o nezákonný zábor veřejného prostranství,
každopádně obec může automobily jako
vlastník pozemku vykázat.
Obecní sad za zahradou kulturního
domu
Žáci ZŠ a MŠ Olešnice, Sázíme stromy z.ú.
a dobrovolníci na základě rozhodnutí rady
města o umístění sadu vysadili 11. listopadu 22 ovocných stromů jako nový obecní
sad za zahradou kulturního domu. Symbolicky se tak stalo před oslavou 30. výročí
„Sametové revoluce“. Je třeba zmínit záslužnou činnost neziskové organizace Sázíme stromy z.ú.
Tato nezisková organizace si dala za cíl
zazeleňovat plochy všude tam, kde to má
smysl. Funguje pátým rokem a za tu dobu
se jim podařilo zasadit již 5 737 vzrostlých
stromů, 6 396 keřů a do sázení zapojili 7 470
dobrovolníků.
Peníze získávají od firem, pozemky pro
výsadbu vybírají ve spolupráci s obcemi
a na vybraných pozemcích pak zaměstnanci dané firmy nebo dobrovolníci pod
vedením jejich koordinátorů vysadí darované stromy. Obec dostane stromy zdarma, pokud se zaváže, že o vysazené stromy
v následujících letech bude pečovat. Péče
zahrnuje především zálivku, okopávku výsadbové jámy a u ovocných stromů výchovný řez.
Předmětem výsadby jsou nové aleje a stromořadí, obnovují se remízky, doplňují stromy do ovocných sadů, sází se stromy podél
polních cest, cyklostezek, kolem rybníčků,

KNIHOVNA
První besedy v novém školním roce
Díky opravám silnice a chodníků před
knihovnou jsme si museli s dětmi ze třídy
Motýlků na setkání v knihovně trošku počkat, ale kdo si počká…. :). Naše první beseda měla podzimní námět, povídali jsme
si o změnách v přírodě a o tom, co by se na
podzim dalo venku dělat.
dětských hřišť i jednotlivé stromy a keře v
okolí pomníčků nebo se jedná o rozsáhlejší
výsadbu biokoridorů.
Více o této neziskové organizaci a jejím
fungování se dozvíte na webových stránkách www.sazimestromy.cz
Rada města děkuje tímto za výborný podnět, předané stromy a práci koordinátorů
neziskovky Sázíme stromy z.ú. a žákům
školy a dobrovolníkům za výsadbu sadu.
Je třeba připomenout, že po 150 letech je
za zahradou kulturního domu, kdysi tzv.
fabriky a školy, znovu vysázen ovocný sad,
který tu tehdy býval.
Plošná deratizace
Informací městského rozhlasu byli občané
Olešnice informováni, že v průběhu několika týdnů probíhá plošná deratizace v kanalizaci města Olešnice. Přestože město
deratizační práce rozhodně nezanedbává
a deratizace je prováděna každoročně, je
tento způsob deratizace celoplošný a návnady na potkany jsou umístěny i do silničních dešťových vpustí. Cílem je zjistit
a vyhodnotit ohniska výskytu potkanů
a následnou deratizací na ně více zacílit.
Matrika
Jubilea listopad 2019
Marie Stejskalová
Radim Višinka
Josefa Blahová
Stanislav Miluška
Josef Kintr
Ladislav Stejskal
František Štaud
Jaroslav Kadla
Jaroslav Baka
Eugen Berki
Miroslav Fučík
Lenka Ježová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
Smaragdová svatba 55 let společného
života
Anna a Antonín Novotní
Diamantová svatba 60 let společného života
Eva a Miloš Moravcovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
Úmrtí listopad 2019
Ludmila Sedláková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Z úst dětí zaznělo také pouštění draků
a právě o jednom papírovém drakovi vypráví příběh Zdeňka K. Slabého, napsaný
na jaře roku 1968. Tato útlá knížka byla
z edičního plánu vrácena a vyšla až za dlouhých 48 roků. A o čem se v ní povídá? To
si musíte přečíst sami, knihovna je pro vás
otevřena a těší se na všechny čtenáře.

ŠKOLSTVÍ
Poděkování za spolupráci a podporu při
sbírkové akci „Český den proti rakovině
2019“
Vybraní žáci bývalé 9. třídy ZŠ v Olešnici
i přes nepřízeň počasí 15. 5. 2019 vybrali
prodejem kytiček krásnou částku 9 558 Kč.
Vybrané prostředky budou použity na
dlouhodobé programy ligy proti rakovině
Praha - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a přístrojové vybavenosti
onkologických pracovišť.
Ještě jednou děkujeme za pomoc a těšíme
se na další spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu
13. 5. 2020.
za ZŠ a MŠ Olešnice
Lucie Lontrasová
Burza škol
V tomto měsíci proběhla ve velké tělocvičně základní školy již tradiční Burza středních škol, na kterou letos přijeli sympatičtí
zástupci 19 středních škol z blanenského
okresu i ze tří okresů sousedních. Tímto
rozsahem se jednalo jednoznačně o největší prezentaci středních škol v našem okrese,
na které si mohli žáci osmých a devátých
ročníků a jejich rodiče na jednotlivých
stanovištích pohovořit s učiteli i řediteli
středních škol a získat tak mnoho cenných
informací, které nelze vyčíst z internetu či
letáků. Zástupci středních škol odjížděli velmi spokojeni s hojnou účastí rodičů
a žáků a s jejich zájmem o informace, se

kterými do Olešnice někdy i z velké dálky
přijeli. Chtěla bych tímto poděkovat všem
účastníkům naší burzy za jejich aktivní přístup k nabídnuté akci a za vytvoření výborné atmosféry. Zároveň přeji našim žákům
šťastnou volbu střední školy a hodně úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Jana Sýkorová,
kariérová poradkyně ZŠ a MŠ Olešnice
Batůžky pomáhají
Velké poděkování vám všem, kteří jste nezůstali lhostejní k výzvě o možnosti zapojení se do Batůžkového projektu!
Předepsanými školními pomůckami, pár
kousky oblečení a párem bot se s vaší pomocí podařilo naplnit 57 školních batůžků,
které budou předány dětem v africkém Malawi.
Děkuji vedení školy, díky jehož vstřícnosti celá činnost mohla být zahájena. Děkuji
vám vyučujícím, žákům, rodičům a ostatním dobrovolným dárcům, kteří jste se
s velkým nasazením do této akce zapojili.
O včasný odvoz batůžků na sběrné místo do Svitávky se velmi ochotně postaralo
Město Olešnice.

Mám velkou radost, že se nám spolupráce
na tomto společném díle vydařila a věřím,
že jste svým dárcovstvím udělali radost
nejen školákům v rozvojové zemi, ale také
sobě.
Vážím si vaší pomoci!
za ZŠ Olešnice
Mgr. Lenka Němečková

vislé od počtu žáků. Laicky řečeno, čím více
byla naplněna třída žáky, tím více dostala
škola peněz na financování mezd. Při malém počtu žáků ve třídách pak byla škola
podfinancovaná, platy pracovníků byly na
hraně tarifních platů, bez možnosti jejich
navýšení v nadtarifních složkách mzdy. U
malotřídních škol a škol venkovských to
často znamenalo dofinancovávat i tarifní
mzdy z rozpočtů obcí. Navíc byly krajské
normativy odlišné kraj od kraje.
Nový systém je založený na financování reálného objemu výuky a reálné výši
tarifních platů pedagogů v MŠ a ZŠ a zajistí všem školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky. Pro ZŠ
a MŠ a školní družiny je závazným právním předpisem stanoven maximální rozsah
vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.
Opět laicky řešeno: je stanoven maximální
počet odučených hodin, do kterého se škola musí vejít a je garantováno financování
tarifů.
Pro olešnickou školu to znamená, že při
snižujícím se počtu žáků bude i do budoucna garantováno financování ze státního
rozpočtu, že nebudou z důvodu financování rozhodnutím výjimky zřizovatele navyšovány počty žáků ve třídě nad 30. Počty
žáků ve třídě by naopak neměly klesnout
pod limitních 17 žáků při velikosti naší
školy. (Úhrada je až nad 17 žáků). Nebude
tedy ani nutné jednat o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města na mzdy
školských pracovníků.

ZŠ a MŠ Olešnice ve spolupráci se ZUŠ Letovice,

pobočka OlešniceVás srdečně zve na

VÁNOČNÍ BESÍDKU,

která se bude konat 

středu 18. 12. 2019 od 16:00 hod.
v Kulturnímdomě v Olešnici. 



Přijďte se vánočně naladitǤ

Změna financování regionálního školství
ze státního rozpočtu
Od 1. ledna 2020 dochází ke změně pravidel financování regionálního školství ze
státního rozpočtu. Tato změna přichází po
více než 20 letech, kdy bylo financování od-

MŠMT ČR dlouhodobě představovalo
nový systém a umožnilo ředitelům škol se
na něj připravit. V letošním školním roce
2019/2020 je v rámci přechodného období
již v Olešnické škole organizována výuka
v režimu, v jakém bude i do budoucna.
Tedy v rámci limitu počtu odučených hodin v MŠ, na 1. stupni a na druhém stupni
ZŠ tak, aby byl rozsah vzdělávání v limitu
stanoveném novým předpisem. (PHmax.)
Starostům a primátorům měst představil
nový – normativně nákladový systém ministr školství Ing. Robert Plaga Ph.D. na
Celostátní finanční konferenci Svazu měst
a obcí ČR.
PaedDr. Zdeněk Peša
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KULTURA
Letošní XXII. setkání harmonikářů
9. listopadu se opět rozezněl kulturní dům
harmonikami. Pěkné podzimní odpoledne
zahájila skupina „Pepíci z Moravy“, která
měla velký úspěch. Jako první účinkující
byla nejmladší devítiletá harmonikářka
z Náměště nad Oslavou, na které je poznat,
že harmonikou a vystupováním před diváky „žije“.

Vystřídalo se asi 50 účinkujících, někteří již
po dvaadvacáté, někteří nově. Za zmínku
stojí účast dvou skupin důchodců Poupata a Jarabinky, kteří ve svém věku opravdu rozdávají radost z lidových písniček.
K dobré atmosféře přispěl zpěv i tanec diváků, radost z výher v tombole a tím příjemně prožité odpoledne.

Beseda s Josefem Zimovčákem
V pátek 15. 11. 2019 proběhla v olešnickém
kině beseda s Josefem Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa v jízdě na historickém vysokém kole. Josef stylem sobě
vlastním povykládal publiku něco málo
o historii vysokých kol a o tom, jak se ke
kolu dostal on. Podstatnou část přednášky
vyprávěl Josef o trojici nejvýznamnějších
cyklistických závodů, jichž se účastnil právě
na vysokém kole (Tour de France, Giro d´
Italia, Vuelta a España). Josef samozřejmě
nezapomněl ani na své pády, kterých bylo
za roky jeho sportovních výkonů na vysokém kole nespočet a které končily i velmi
těžkými zraněními. Nutno podotknout,
že bylo jen málo těch, po kterých by hned,
nebo druhý den nesedl znovu na vysoké
kolo a nedokončil započatou jízdu. Příkladem uvádím pád na Tour de France, kdy
byl s naštípnutou lopatkou, zlomenou čelistí a několika zlomenými žebry, četnými odřeninami a pohmožděninami v bezvědomí
transportován vrtulníkem do nemocnice.
Hned ráno podepsal v nemocnici revers
a Tour de France dokončil.

Touto cestou také děkujeme sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly: pekárna
Benešov, pekárna Bystré, Mlékárna Olešnice, Agroservis, Modrotisk, Řeznictví Štěpánek Trpín, Pavel Krejčí, VSP, Kadeřnictví,
Infocentrum Boskovice, Město Olešnice
a CA k&m tour.

Škoda, že místních obyvatel nechodí na
tuto akci více, určitě by nelitovali.
Za Město Olešnice a CA k&m tour
Marcela Hamerská
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Během večera se svými dotazy aktivně
zapojili i diváci a jeden z nich si dokonce
vyzkoušel jízdu na vysokém kole. Pravda,
chtělo by to ještě trochu tréninku :).

V rámci besedy se diváci dozvěděli i o nadačním fondu Josefa Zimovčáka - Na kole
dětem, který se zaměřuje na pomoc onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám
poté, co tuto těžkou a zákeřnou nemoc překonají. Za vybrané peníze pořádá nadace
rekondiční pobyty, zaměřené zejména na
sportovní aktivity těchto dětí. Za dobu deseti let fungování nadačního fondu se podařilo vybrat částku převyšující deset milionů korun. K tomu nyní přibyl i výtěžek
z páteční besedy v Olešnici, kde se, kromě
příspěvku pět tisíc korun senátorky paní
Ing. Jaromíry Vítkové, která je vášnivou
cyklistkou a poskytla besedě záštitu, města
Olešnice, jež přispělo deseti tisíci korunami, a sdružení nezávislých kandidátů Občané města Olešnice, které přidalo pět tisíc
korun, sešlo ve formě dobrovolného vstupného dalších dva tisíce osm set padesát korun, což je, navzdory nevelké účasti, krásný
výsledek. Tedy dohromady se na této bese-

dě nadaci přispělo 22850,-Kč. Děkujeme
paní senátorce, městu Olešnice, sdružení
nezávislých kandidátů Občané města Olešnice a všem, kteří se zúčastnili a přispěli.
Pomáhat a přispívat lze i nadále, klidně
i z pohodlí domova. Více najdete na www.
nakoledetem.cz, kde je krom informací
o pořádaných akcích i číslo transparentního účtu, kam lze zaslat finanční příspěvek.
Hlavní akcí nadačního fondu, během kterých se sbírají finanční prostředky, je otevřená cyklotour, kdy se každý rok během
deseti etap ujede více než tisíc kilometrů
napříč Českou republikou. Přidat se může
každý a jet buď celou etapu (či více etap),
nebo se připojit jen na část etapy. Stačí
jen dodržovat základní pravidla, která lze
nalézt na zmíněných webových stránkách.
Osobnostmi této akce jsou například hrudní a břišní chirurg profesor Pavel Pafko,
přední český kardiochirurg profesor Jan
Pirk, několikanásobná mistrně světa v biatlonu Gábina Koukalová, spisovatel a publicista Jan Králík a spousta dalších, které lze
potkat v pelotonu na kole.
Vážení přátelé, ještě jednou děkujeme za
Vaši účast a přispění dobré věci. A s Josefovým zvoláním „Přátelé do sedátek“ se
budeme těšit na setkání s Vámi při některé
z etap cyklotour v roce 2020.
Kuba Slavíček

Rada města Olešnice zve v pondělí 9. prosince v době od 18.00 hodin všechny spoluobčany
při příležitosti závěru roku 2019 - roku 20. výročí města Olešnice do kina na shlédnutí dokumentárního filmu

Dvacet roků města

V dokumentu uvidíte řadu událostí ze života Olešnice.
Připomeneme si také tváře desítek obyvatel, jak je zaznamenala kamera v uplynulých dvaceti letech.
Na závěr promítání bude tombola slosovatelných vstupenek
Po promítnutí filmu a krátké přestávce bude v 19.00 hod.
následovat po velkém úspěchu divadelního představení 1+1=3
v podání herců Městského divadla Brno
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Bohatá zvěřinová tombola a letošní novinka
6 druhů degustačního zvěřinového menu
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Pořadem provází Jiří Ressler a Jakub Uličník VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

KINO
Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás
i na závěr roku dovolují pozvat do kina na
pravidelně nepravidelné promítání.
Pátek 6.12. ve 20.00
Staříci
Drama/road movie, přístupno od 12 let.
Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří
Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný na invalidní vozík a do
značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád
z protikomunistického odboje. Záhy vyjde
najevo, že Vlasta přijel do Česka uskutečnit
poslední misi svého života. Chce vypátrat
a zabít komunistického prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy
nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny
z 50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si
vypůjčí od vnuka starou obytnou dodávku
a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou.

Myslivecký spolek Olešnice
Vás srdečně zve na
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Pátek 20.12. ve 20.00
Bez věcí nad věcí
Komedie, přístupno od 12 let.
Komediální příběh o tom nedůležitém
v současném materiálním světě.
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů
vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý
den dostanou jednu ze svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.
Sobota 21.12. v 16.00
Hodinářův učeň
Pohádka
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí
tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví

o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a
nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme
ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují
se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou
a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle
svého učně do světa s úkolem hledat bájné
hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale
pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho
ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se
tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým
srdcem. Láska k milované Lauře ho žene
vpřed, zatímco v patách má své tři sudičky,
dvě pomáhají a jedna škodí.
Neděle 22.12. v 16.00
Jiří Suchý - Lehce s životem se prát
Dokumentární.
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda
české kultury, která ovlivnila několik
generací. To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila film
Olga Sommerová.
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.
Spolek přátel piva přeje všem veselé Vánoce
a šťastný nový rok. Těšíme se na vás v olešnickém kině opět v roce 2020.

SPORT
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Klub stolního tenisu Orel Olešnice ve spolupráci s městem Olešnice zve všechny

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

RŮZNÉ
Dne 23.11.2019 oslavil své 70. narozeniny
olešnický občan a dlouholetý člen našeho
chovatelského spolku Jaroslav Baka. K chovatelům se dal již v 10 letech, po vzoru svého otce začal chovat holuby české staváky,
které chová dodnes. K tomu si přibral zakrslou a vodní drůbež různých barevných
rázů. Jeho zvířata jsou ozdobou každé chovatelské výstavy, kterou obešle. A těch výstav je v posledních letech kolem 15 každý
rok. Počet vystavených zvířat za rok jde do
stovek, např. za rok 2018 to bylo přes 700.
Počet pohárů a čestných cen, které za léta
chovatelství posbíral se nedá ani spočítat.
My, olešničtí chovatelé, si Jardy vážíme
a máme ho rádi nejen pro jeho chovatelské
úspěchy, ale hlavně pro veselou a družnou
povahu, charakter, pracovitost a lásku,
se kterou zvířata chová. Do dalších let mu
přejeme pevné zdraví, vynikající chovatelské výsledky, štěstí a rodinnou pohodu.
Ing. Jiří Bareš,
předseda ZO ČSCH Olešnice
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příznivce stolního tenisu na již tradiční
Vánoční turnaj. Turnaj je určen pouze pro
hráče, kteří nejsou zaregistrovaní v žádném
oddíle stolního tenisu, tudíž pro všechny,
kteří si jen tak chtějí pinknout a zpříjemnit
si troškou sportu svátky Vánoc.
Konat se bude v budově Orlovny v sobotu
21. 12. 2019, začátek pro hráče mládeže je
v 8.00 hodin a pro dospělé v 11.30 hodin.
Startovné pouze pro dospělé hráče 60,- Kč,
ceny a občerstvení budou zajištěny, přezůvky do tělocvičny jsou nezbytné!
Těšíme se na vaši účast.
Bliží info: Jiří Kadlec, mob. 604 934 074

Poděkování
Olešničtí chovatelé děkují vedení města
Olešnice a hlavně starostovi za přípravu a
realizaci akce Průtah II/362. Od nynějška
máme v Olešnici krásné silnice, které nám
mohou okolní města a vesnice závidět.
Ing. Jiří Bareš, předseda ZO ČSCH
I takto může vypadat Hallowen

Mlékárna
Olešnice a.s.,
a.s., Tržní
Mlékárna
Olešnice
Tržní376,
376,
679 74 Olešnice
679 74 Olešnice

Jsme tradičním českým producentem mléčných výrobků od roku 1937.

Jsme
tradičnímprovoz
českým
mléčných
výrobků
od roku 1937.
Rozšiřujeme
a producentem
hledáme do svého
týmu
zaměstnance
Ž/M:

Rozšiřujeme provoz a hledáme do svého týmu zaměstnance Ž/M:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

 vzdělání: SOU elektro
 osvědčení
k činnosti
dle Vyhlášky 50/1978 Sb. ve znění
 vzdělání:
SOU
elektro
pozdějších předpisů
 osvědčení k činnosti dle Vyhlášky 50/1978 Sb. ve znění
 praxe vítána – absolventa zaučíme
pozdějších
předpisů
 technická zručnost, samostatnost, svědomitost

 praxe vítána – absolventa zaučíme
 technická zručnost, samostatnost, svědomitost

DĚLNÍK VÝROBY

 manuální zručnost

DĚLNÍK
VÝROBY
OBSLUHA BALIČEK

 manuální zručnost

 technická a manuální zručnost, samostatnost,
odpovědnost

OBSLUHA BALIČEK

OBSLUHA ZAVÍRAČKY

 technická a manuální zručnost, samostatnost,
 VHODNÉ POUZE PRO MUŽE – MANIPULACE S 25 kg
odpovědnost
BŘEMENY
 technická a manuální zručnost, samostatnost,
odpovědnost

OBSLUHA ZAVÍRAČKY

 VHODNÉ POUZE PRO MUŽE – MANIPULACE S 25 kg
NABÍZÍME:
BŘEMENY
 pracovnía poměr
 technická
manuální zručnost, samostatnost,
 dovolená: 5 týdnů
odpovědnost
 benefity: stravenky nebo závodní stravování

NABÍZÍME:
 příspěvek na životní pojištění

IHNED
NÁSTUP:
pracovní poměr
Kontakt:
dovolená: 5 týdnů
Karel Horák
736 závodní
531 904 –stravování
elektrikář
MVDr.
benefity:
stravenky nebo
Pavel Žíla
736 531 922 – výroba
 příspěvek na životní pojištění
Dagmar Slezáková

NÁSTUP: IHNED
e-mail:
Kontakt:
MVDr. Karel Horák
Pavel Žíla
Dagmar Slezáková
e-mail:

516 528 511
info@mleko.cz

736 531 904 – elektrikář
736 531 922 – výroba
516 528 511
info@mleko.cz

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 10.
prosince. Naposledy v tomto roce budou
vyvezeny popelnice v náhradním termínu
mimořádně v sobotu 21. prosince!
Olešnický zpravodaj, prosinec 2019, ročník XXVIII., číslo 12. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro potřeby
města. Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno jinak. Inzerce dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR E 11385. Náklad 850 výtisků. Cena: do domácností občanů s trvalým
pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463
108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz

