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ZPRÁVY Z RADNICE
Adventní zamyšlení
Posledním měsícem se nachýlil rok 2021 ke
konci. Další rok, který bude zřejmě v historii zapsán jako rok pokračující pandemie
Covid - 19. Po kulminující vlně z počátku
roku a po období zavřených škol přišlo letní oddechnutí a zjevné oživení ekonomiky. Otevřená očkovací centra zvládla bez
větších potíží nápor zájemců o očkování.
Očkována byla převážná většina nejohroženějších osob, totiž seniorů. Očkování
jako jediný nám známý způsob ochrany
obyvatel neproběhlo ovšem tak, jak si epidemiologové představovali. Do 80% proočkované populace má naše země doposud
daleko. Na prahu podzimu upozorňovali
odborníci, že může přijít a že přijde další
vlna epidemie. Tak, jak v minulém roce
před krajskými volbami, tak i v letošním
roce před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se politická reprezentace
opatřeními, která by vedla k omezení života obyvatel, příliš nezabývala. Zůstalo často

u proklamací a přenášení odpovědnosti za
řešení nastupující další vlny epidemie na
jiné (neočkovanou veřejnost mají omezovat sami provozovatelé služeb – restaurace,
kadeřnictví apod.).
Proto tedy na prahu adventu máme od počátku epidemie nejvyšší čísla nemocných,
nejvyšší čísla pacientů v přeplněných nemocnicích, opětovné omezení operací, přetížený a demotivovaný zdravotnický personál. Přibývají bohužel i počty těch, kteří se

už z nemocnic nevrátí.
Je opravdu na nás všech, abychom se snažili
známá a účinná protiepidemická opatření
dodržovat. Je na odpovědnosti všech těch,
kteří to doposud nevnímají, že jedině vysoká proočkovanost populace může být východiskem ze současné tíživé situace a že
může omezit pravděpodobnost šíření viru
v dalších vlnách epidemie.
V minulých letech jsme společně vítali advent rozsvícením vánočního stromu, naku-
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povali drobné dárky na vánočním jarmarku a setkávali se v dílničkách pro děti ve
farním centru Rafael. Již podruhé se tak ze
zřejmých důvodů nestane. Přesto nám ozdobený vánoční strom na náměstí adventní
čas připomene. Nám nezbývá nic jiného,
než doufat, a také se osobně přičinit o to,
aby příští rok rozsvícení vánočního stromu
bylo už za účasti široké veřejnosti a hlavně
našich dětí a vnuků.
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

komunikaci. Současně s položením asfaltu
na této komunikaci provedla dodavatelská
firma opravu asfaltové vrstvy komunikace
nad výkopem po opravě vodovodu na ulici
Obora.

Oprava prvků dětských hřišť
Každoročně zjara provádí odborná firma
posouzení bezpečnosti prvků dětských
hřišť. Na základě této zprávy jsou objednávány opravy. Opět z důvodů nedostatečné
personální kapacity a velkého množství
objednávek opravila dodavatelská firma po
urgencích prvky hřišť až v měsíci listopadu.

INVESTIČNÍ AKCE
Chodník v uličce u hotelu
Čtenáři byli v minulém čísle zpravodaje
informováni o zadláždění uličky u hotelu
mezi náměstím Míru a Dolním Vejpustkem. Po vyklizení staveniště již tato poslední nevzhledná místní komunikace v centru
Olešnice slouží veřejnosti.

Rekonstrukce přístřešků dvora radnice
Dům číslo popisné 21 (bývalý Čápkův
dům) je součástí městského úřadu a jeho
dvorní trakt slouží jako zázemí pro uložení
materiálu strojů a zařízení při výkonu technických činností a činností provozování
Opravy byly výměnou celých částí, a tak se
opraveným prvkům dětských hřišť výrazně
prodloužila životnost.

Rekonstrukce kanalizace na ulici Družstevní
Patrně poslední opravou kanalizačního
řadu v letošním roce byla oprava přípojky výměnou za nové potrubí u bytového
domu na ulici Družstevní. Součástí této
opravy bylo i zapravení výkopu v místní

vodovodu a kanalizace. Dvůr byl historicky částečně zastřešen přístřešky, které bylo
třeba obnovit. S ohledem na trvalý nedostatek kapacit firem i stavebního materiálu
tak k výměně přístřešků došlo až v měsíci
listopadu. Práce budou dokončeny na prahu měsíce prosince.
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Dopad zvýšení cen elektrické energie
a plynu
Město Olešnice díky své dlouhodobé politice energetických úspor investovalo
v minulých letech velké finanční částky za
podpory řady dotačních titulů do zateplení
městských budov, výměny kotelen a rekonstrukcí topných systémů, do výměn otvorových prvků a do výměny svítidel veřejného
osvětlení. Současně také několik let město soutěžilo dodavatele plynu a elektrické energie ve spolupráci s mnoha dalšími
obcemi na burze. Díky těmto okolnostem
řadu roků profitovalo z nízkých nákladů
spotřeby elektrické energie a plynu. Uspořené peníze tak mohla samospráva města
využít na investice, opravy a rekonstrukce
městského majetku.
Skutečnou pohromou pro řadu spoluobčanů bylo ukončení činnosti jednoho z čelních dodavatelů elektrické energie a plynu.
Důvodem bylo mimo jiné skokové zdražení plynu a elektrické energie na burze. Ke
zdražení plynu a elektrické energie přistupují další dodavatelé a zdražení se tak nevyhne ani městu Olešnice jako odběrateli.
Nejnižší aktuálně vysoutěžená cena pro
rok 2022 je výrazně a násobně vyšší, než
kolik město za elektrickou energii a plyn
platí v tomto roce. Největší spotřebu plynu
a elektrické energie má pochopitelně provoz v budovách základní školy a mateřské
školy. Zde lze předpokládat navýšení nákladů na plyn o půl milionu korun, u elektrické energie o 300 tis. Kč. Největší spotřeba
elektrické energie u města je při provozování vodovodu a čistírny odpadních vod. Jedná se o vysokou spotřebu elektrické energie
při čerpání vody do systému a velký odběr
elektrické energie při provozu dmýchadel
čistírny odpadních vod. U čerpání vody se
navýší náklady o 160 tis. Kč, u provozu čistírny odpadních vod o 675 tis. Kč. Z toho je
zřejmé, že při zvýšení nákladů na provozování vodovodu a kanalizace musí také dojít
k navýšení vodného a stočného. Dopad navýšení cen energií v roce 2022 je výrazný a
náklady na úhradu ceny plynu a elektrické
energie budou o 2,5 mil. Kč vyšší (!) než
v roce 2021.
Doufejme, že toto skokové navýšení cen
energií v závěru letošního roku nebude
trendem do příštích let, protože by do budoucna mělo město Olešnice výrazně omezenou možnost investic.

Výše vodného a stočného od 1. ledna 2022
Rada města Olešnice na své 71. schůzi na
základě propočtu nákladů a odběru stanovila výši vodného a stočného od 1. 1. 2022
následovně: vodné 37 Kč/m3 bez DPH,
40,7 Kč/m3 s DPH a stočné 40,27 Kč/m3
bez DPH, 44,3 Kč/m3 s DPH. Celková výše
vodného a stočného činí 85 Kč/m3 vč.
DPH.
Deratizace
Město Olešnice pokračuje v celoplošné
deratizaci kanalizačního systému ve snaze omezit výskyt potkanů. V pořadí pátá
celoplošná deratizace města Olešnice byla
provedena 14. 9. 2021. Opět byly použity
nástrahy metodou zavěšením s 40g Hubex.
Celkem bylo deratizováno 313 kanalizačních objektů. Při pokládce byla likvidována
4 ohniska výskytu, z nichž 3 musela být doplněna i při kontrole (červená hvězda bez
ohraničení).

Výsledky kontroly
Podzim 2019 - 79% + 6 ohnisek výskytu;
jaro 2020 - 77% + 1 ohnisko výskytu;
podzim 2020 - 70% bez děr;
jaro 2021 - 52% + 4 ohniska výskytu;
podzim 2021 - 31% + 4 ohniska výskytu.
(Kontrola byla provedena 18. 10. 2021).
Výsledky podzimní deratizace vykázaly až
překvapivě pozitivní výsledky. Negativem
je pouze opakovaný výskyt potkaních děr
v okolí ulice Družstevní. Vzhledem k dlouhodobé statistice vývoje výskytu se pravděpodobně jedná částečně o výjimku, ukazují
však na zlepšující se tendenci vývoje.
Nižší požer nástrah také vedl k postupné
koncentraci výskytu, především v severní
části města. Větší koncentrace byla zjištěna
ve 3 oblastech (ul. Nová - Moravská strana,
V Lukách, Veselská), především ale v oblasti od ulice Na Špitále po ulici Trpínskou.
Po období „klidu“ došlo k návratu výskytu
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v okolí ulice Družstevní. Deratizační firma poukazuje na možnou vnější příčinu
výskytu a doporučila pokusit se ji nalézt a
odstranit, aby po vyřešení problému opět
nedošlo k jeho návratu. Domnívá se, že někde v okolí musí být buď silný „povrchový“
výskyt, či velké množství dostupné potravy.
Příčina nemusí být jen u daných ulic, ale
také mezi nimi. V nalezení příčiny mohou
pomoci obyvatelé v této lokalitě a svá podezření nahlásit na městský úřad.
V jižní části města je výskyt roztroušen relativně rovnoměrně, což poukazuje stále
ještě na pozůstatky dlouhodobého rozšíření potkaní populace. Velice dobrá situace
pak byla zjištěna v okolí mlékárny s prakticky nulovým výskytem (dříve zde byl jak
výskyt, tak potkaní díry).

děti to nebyl úplně snadný úkol, protože
moc dobře neznají klasické pohádky a ani
večerníčky. Nakonec jsme se společnými silami ke správným odpovědím dobrali a odměnou za vyplněný kvíz se stala Pohádka
o lvu, který ztratil hlas z knížky Pohádková
mateřídouška.

vokými prasaty dojde k usnadnění přístupu také další spárkaté zvěře k zasázeným
stromkům. Záležitost byla konzultována
s myslivci a doufejme, že se jim bude dařit
v maximální míře odlovit divoká prasata.

Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných šachet
313
Nulový výskyt 217
Zelený bod
Vysoký výskyt
96 (31%) Červený bod
Stav lesů města Olešnice v roce 2021
V roce 2021 byly prováděny v lesích města
Olešnice hlavně práce v pěstebních činnostech. V těžební činnosti proběhlo zpracování kůrovcových souší a zejména zpracování
polomů po ničivém větru, který likvidoval
zbytky porostů, které by pravděpodobně
měly jinak šanci na přežití.

V rámci pěstebních prací, které probíhaly od jara do podzimu, byl největší objem
činnosti soustředěn na zalesňování ploch
a oplocování zalesněných lesních kultur.
Bylo vysázeno téměř 34 000 kusů sazenic
a zřízeno 4 300 m oplocenek. Před zalesňováním byly provedeny přípravy ploch
ručně, nebo mechanizovaně. V rámci této
činnosti byla provedena i příprava drtící
frézou na ploše o výměře 1,5 ha.

Po kůrovci se projevuje v lesích další škodící faktor, a to je zvěř. Zejména divoká prasata působí škody na lesních oplocenkách
a sazenicích. Poškozením oplocenky di-

Bylo by také maximálně prospěšné, kdyby
kdokoli z veřejnosti upozornil na zjištěné
poškození oplocenek a v případě přítomnosti zvěře v oplocence kontaktoval i myslivce, kteří mají v tomto kvalifikaci ve věci
chování takové zvěře.
Ing. Milan Jakoš,
odborný lesní hospodář

O den později poznávali v knihovně třeťáci
protiklady. Pomocnicí nám byla knížka Z.
Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička, která
vypráví o této povedené komické dvojici. V kvízu se dětem vedlo vcelku dobře,
ale při psaní protikladných pohádkových
postav zazníval nejčastěji Harry Potter
a Lord Voldemort. Většina z dětí tuto obsáhlou sérii určitě nečetla, ale viděla filmové zpracování. To už jsou třeťáci moc velcí
na Sněhurku a macechu, Smolíčka a Jezinky? A čtou vůbec? Doporučovala jsem jim
přečíst si o nejznámějších třeťácích, tak
jsem zvědavá, jestli si někdo přijde knížku
o „žácích z třetí Bé“ půjčit.
Ivana Kozlová,
knihovnice

Matrika
Jubilea
Stanislav Miluška
Jiřina Hlaváčková
Jarmila Šuterová
Marie Kuklová
Rudolf Kinc
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
Diamantová svatba - 60 let společného života
Františka a František Vojtovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!
Úmrtí
Zdeňka Pešová
Jaroslav Kadla
František Novotný
Ladislav Jílek
Věra Peterková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

KNIHOVNA
Listopad v knihovně
3. listopadu jsme s druháčky hledali zvířátka v českých pohádkách a pro některé
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dagogičtí pracovníci naší školy také některé
volnočasové aktivity – dlouhodobé pravidelné, nepravidelné i jednorázové.
Hlavní záštitu nad volnočasovými aktivitami má školní klub. Ten kromě každodenních spontánních činností zajišťuje chod
zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření
( v 1. pololetí tohoto školního roku je to
13 kroužků ).
Mimo to školní klub organizuje pro děti
celoroční hru „Svět zvířat“, uspořádal sportovní odpoledne v novém atletickém areálu nebo se zapojil do Česko – Slovenského
projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.
Školní klub při základní škole je rovněž
tradičním spolupořadatelem akcí pro veřejnost – zajišťuje pro děti i jejich rodiče
dílničky v rámci pivních slavností nebo adventních trhů.
Druhou součástí naší organizace zaměřenou na volnočasové aktivity je školní
družina. Ta celoročně připravuje pro děti
tematické projekty nebo pomáhá s organizací akcí školy nebo školního klubu.
Školní družina se zapojila do výše zmíněného sportovního odpoledne. Stejně tak
se podílí na dílničkách v rámci akcí pro
veřejnost. Pro děti letos vychovatelky připravily celoroční projekt „Rok s českou pohádkou“, v jehož rámci využívají klasickou
dětskou literaturu a (v případě příznivější
epidemiologické situace ) uspořádají besedu s jedním z autorů pohádek.
Dalšími sezonními nebo krátkodobými
projekty dětí ze školní družiny byly například „Moře“, „Podzimní vítr“ nebo
„Hallowen“.

V neposlední řadě bylo pro školní družinu
v rámci dlouhodobého projektu MAS Boskovicko PLUS (tzv. šablon) zorganizováno
několik exkurzí v rámci regionu (zámek
v Lysicích, Punkevní jeskyně, Moravský
kras, Muzeum Boskovicka ).

Jak je vidět, nabídka volnočasových aktivit
školního klubu a školní družiny je široká
a pestrá.
Vladimír Hél

COVID VE ŠKOLÁCH
COVID VE ŠKOLÁCH
KDO O ČEM ROZHODUJE?
KDO
O ČEM
ROZHODUJE?
Nošení roušek
a další protiepidemická
povinná
opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž
Nošení roušek a další protiepidemická povinná
mimořádné
opatření ministerstva
zdravotnictví.
opatření
nenařizuje
ředitel ani MŠMT,
nýbrž
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají
nebo
mít nemusí,
v ostatních
Pokudcvičí,
žáciroušky
při výuce
sedí naale
místě,
zpívají
případech
nebo
cvičí,ano.
roušky mít nemusí, ale v ostatních
případech ano.

ŠKOLSTVÍ
Volnočasové aktivity v základní škole
Kromě hlavního předmětu činnosti, kterým je poskytování vzdělávání, zajišťují pe-

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola
nemá žádnou
pravomoc
nařídit
a není
Jediný,
kdo může
naříditkaranténu
karanténu,
je KHS.
Škola
jejím
rodiče
a o karanténě
nemáúkolem
žádnouobvolávat
pravomoc
karanténu
nařídit a není
je informovat.
jejím
úkolem obvolávat rodiče a o karanténě
je informovat.
Za ukončení karantény, ať již PCR testem
nebo
uplynutím
lhůty 14 dnů,
je zodpovědný
Za
ukončení
karantény,
ať již
PCR testem
děti
rodič -uplynutím
nikoli škola,
ta při
návratu
nebo
lhůty
14 dnů,
je zodpovědný
nekontroluje.
rodič - nikoli škola, ta při návratu děti

nekontroluje.
V případě, že je dítěti nařízena karanténa,
potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.
V případě, že je dítěti nařízena karanténa,
potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.
Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena
karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně.
Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena
Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola
karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně.
jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není
Ostatní
žáci mají právo na prezenční výuku a škola
uzavřena škola nebo její část.
jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není
uzavřena škola nebo její část.

https://www.edu.cz/covid-19/

https://www.edu.cz/covid-19/

KULTURA
Lampiónový průvod
Byl krásný říjnový podvečer a s velkým
zájmem veřejnosti se na náměstí města
Olešnice sešla spousta spoluobčanů, které
pozvala rada města Olešnice ve spolupráci

se ZŠ a MŠ. Všichni ti, co přišli, si připomněli vznik Československa. Vyslechli si
pár slov z úst pana starosty a posléze se vydali společně s dětmi na večerní procházku
s lucerničkami, které jim svítily na cestu.
Na chvilku se všichni zastavili u Památníku
obětem olešnických občanů ve světových
válkách a vyslechli státní hymnu. Každý,
kdo šel v průvodu, se vrátil do dětských let
a s lampiónem v ruce zapomněl na každodenní starosti. Děti i rodiče měli překrásné lampióny a večerní procházka městem,
která byla naprosto úchvatná, byla zakončena překvapením. A co napsat na závěr,
překrásný ohňostroj, který všechny jistě
pohladil u srdce, za což rádi poděkujeme
firmě Řeznictví Šutera.
Mgr. Alena Koktavá,
učitelka ZŠ Olešnice

SPORT
Bowlingový turnaj spolků
Město Olešnice jako vlastník hotelu Závrší převzalo do svého majetku jako součást
hotelu také prostory suterénu s bowling-barem. Samotné zařízení bowlingu bylo
řadu měsíců odstaveno z provozu s tím, že
je třeba zařízení opravit. Po převzetí hotelu
odkupem druhé poloviny objektu rozhodnutím zastupitelstva města v tomto roce už
nestálo nic v cestě nenáročné opravě.
Opravené zařízení bowlingu umožnilo navázat na tradici radou města vyhlášeného
turnaje spolků v bowlingu organizovaného
ke dni státního svátku 17. listopadu. Proto
rada města uspořádala při zajištění všech
protiepidemických opatření vyplývajících
z opatření ministerstva zdravotnictví dne
17. 11. 2021 turnaj spolků.
Přihlášeno bylo sedm družstev po třech
soutěžících. Turnaj byl dvoukolový s výsledným součtem bodů pak v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sokol Olešnice
FC Olešnice
Myslivecký spolek
Městský úřad
SDH Olešnice
Český svaz chovatelů
Spolek (na) Moll

744 bodů
734 bodů
709 bodů
581 bodů
575 bodů
506 bodů
492 bodů
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Jan Kubíček

Petr Kříž

Součástí turnaje pak bylo i vyhodnocení
nejlepších jednotlivců:
1. Jan Kubíček (Sokol Olešnice)
2. Petr Kříž (Myslivecký spolek)
3. Ondřej Homolka (Myslivecký spolek)
Poděkování patří všem zúčastněným, blahopřání úspěšným.
Dobrá zpráva pro další zájemce o bowling: Veřejnost už může využívat bowling
po objednání. Bohužel zatím se to týká jen
těch osob, které nemají omezení vyplývající
z opatření ministerstva zdravotnictví.

Ondřej Homolka

RŮZNÉ
Speciální výstava klubu chovatelů holandských králíků spojená s XV. Setkáním příznivců holandského králíka
6. listopadu se po dvouleté pauze, která
byla vynucena covidovými opatřeními,
uskutečnila výstava holandských králíků.
Oproti předchozím ročníkům přijelo pouze devět chovatelů a byla vystavována polovina zvířat. Svůj podíl na tomto malém
počtu měla i letošní neutěšená nákazová
situace v chovech, které decimovala myxomatóza. Věřme, že je to stav přechodný
a že se v příštím roce dočkáme většího počtu
jak vystavovatelů, tak i vystavených zvířat.
Králíci byli hodnoceni stolním bodováním,
aby se méně zkušení mohli od posuzovatelů přiučit. Pro ostatní byla výstava příležitostí ke srovnávání kvality chovů, k výměně
a nákupu nových chovných zvířat a v neposlední řadě byla místem setkávání.
Poděkování patří všem organizátorům
i těm, kteří tuto výstavu obeslali svými
králíky, jimiž jsou jmenovitě : V. Andrlík,
V. Bradna, M. Bruchtil, D. Fiřt, O. Kabeláč,
J. Pecka, P. Sirotek, V Zuvač a G. Rácz až
z Dunajské Stredy, který měl nejlepší kolekci.
Výzva
Jsem majitelkou velké části luk podél asfaltové cesty na Závrší pod „salaší“(par-

cely č. 1707/8,1741/2). V současnosti jsou
tyto pozemky využívány ke skladování
a zpracování vytěženého kůrovcového dříví. V průběhu kůrovcové kalamity se zde
nahromadilo množství zbytků neodvezeného dříví, opadané kůry a větví různě roztroušených podél cesty, ale jednotlivě zasahující i dál do travních porostů a některé už
zde leží 2 roky! Tím je znemožněno nejen
zemědělské využívání, ale i další skladování
vytěženého dříví a skládka se tak zbytečně
rozšiřuje.
Vyzývám proto vlastníky lesů i ty, kteří svoje dříví prodali nastojato, kteří tuto skládku
nebo jejich obchodní partneři využívali, ať
zajistí její uklizení, zejména odvoz zbytků
dříví do konce letošního roku! Je to slušnost a morální povinnost těch, kteří využívají cizí pozemek.
Ing. Jarmila Barešová

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 7.
a 21. prosince. Sběr pytlovaného plastu od
vašich domů se bude konat 10. a sběr papíru 22. prosince.

Příjemné a klidné prožití
vánočních svátků
přeje svým spoluobčanům
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA OLEŠNICE
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