
ZPRÁVY Z RADNICE

Oslavy 100. výročí vzniku samostatného 
státu
28. září 2018 v Den české státnosti byl ce-
lorepublikově zahájen měsíc národních 
oslav 100. výročí vzniku ČSR. K  těmto 
oslavám se připojila také Olešnice, a to 
třídenní akcí s názvem Setkání rodáků a 

mělo v letošním ročníku program jarmar-
ku rozšířen o vystoupení divadla ve farním 
komunitním centru Rafael. 
Návštěvnost překvapila i samotné pořada-
tele, stejně jako nečekaný zájem návštěvní-
ků o den otevřených dveří v základní škole, 
který se konal v sobotu 29. září. Řada míst-
ních absolventů, ale také absolventů školy 
z okolních obcí se měla možnost seznámit 
se vším novým, co se ve škole za posled-
ních několik roků a měsíců událo. Slova 
uznání jsou jistě potěšitelná, podstatné ale 
je, že současní žáci i ti, co budou školu te-
prve navštěvovat, mají pro výuku kvalitní 
prostředí. 
Základem komunitního života v Olešnici je 
spolkový život a činnost spolků pro veřej-
nost. Právě spolkům byla věnována výstava 
v Orlovně. Také o tuto výstavu byl mimo-
řádný zájem a je třeba těm, kdo prezentaci 

absolventů školy při příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného státu. 

V  pátek 28. září se uskutečnil v  Olešnici 
již tradiční Svatováclavský historický jar-
mark. Barevná podívaná v historických 
kostýmech šermířů, střelců, kouzelníků 
a zpěváků. Václavský jarmark si za svoji 
historii získal pozornost návštěvníků, také 
trhovců a především dětského publika. To 
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byl v uplynulých měsících připraven doku-
mentární film. Tento film nese název „Oleš-
nické století“. V  kontextu s  historií naší 
země se divák dozví o řadě událostí spoje-
ných s životem předchozích pěti generací. 
Film vznikl především jako dokument ur-
čený žákům základní školy pro výuku děje-
pisu a vlastivědy, ale zcela jistě zaujme i do-
spělé diváky. O tom konečně svědčil zájem 
diváků při premiéře promítání filmu v sále 
kulturního domu. Film na DVD je možné 
zakoupit v infocentru města, jeho textovou 
a fotografickou předlohu obdrží všichni 
olešničtí čtenáři jako přílohu Olešnického 
zpravodaje. Také tato příloha nese název 
„Olešnické století“. 
Pořadatelé věří, že se Olešnice důstojně 
připojila k měsíci národních oslav ke 100. 
výročí vzniku samostatného státu a že i ob-
čané města Olešnice měli možnost si takto 
významnou událost připomenout. 

Své publikum si našly také komentované 
prohlídky v  kostele sv. Vavřince, otevřená 
muzea a vysazení dvou lip svobody. 
Vyvrcholením celého svátečního víkendu 
bylo setkání občanů, rodáků a absolventů 
ZŠ v sále kulturního domu v sobotní večer. 
Při příležitosti 100. výročí vzniku samo-
statného státu byly uděleny plakety města 
za zdravotnictví a školství, za podíl na roz-
voji města a za spolkovou činnost. S důra-
zem na výročí pak město vydalo pamětní 
medaili – minci, kterou společně s pamět-
ním listem obdrželi zástupci olešnických 
spolků, olešnických zaměstnavatelů, řím-
skokatolické církve, provozovatelů turis-
tických atraktivit města, městského úřadu, 
olešnických škol a zastupitelstva. 
Ve spolupráci s  našimi staršími spolu- 
občany při promítání historických filmů  
a při použití letos zdigitalizovaných záběrů 
z těchto filmů a stovek archivních fotografií 

připravili, poděkovat. Myslivecké sdruže-
ní, Sbor dobrovolných hasičů, rybáři a FC 
Olešnice navíc prezentovali svoji činnost  
i mimo výstavu na střelnici, hasičské zbroj-
nici, na rybníku Sekera a na fotbalovém 
hřišti. 
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Můj rok 1958, 1968 či 1978, Okupace 1968, 
Pražský chodec proti tankům, Operace lis-
topad 1989. Mezi dětskými knihami jsou 
to např. Kdo to nezná, není Čech, Ces-
ty dětí do staletí nebo Znáte naše svátky?  
A nabídka je také z řady detektivek z dob 
první republiky - Případy inspektora Rá-
dla, kuchařek - První republika u stolu či 
sportu - Fotbal v chapadlech korupce a Sto 
let sportu. Nezapomínáme ani na osob-
nosti v  dílech Neznámí hrdinové…Vědci, 
vynálezci a podnikatelé v  českých zemích 
či perzekuci - Vražda jménem republiky, 
Soukromí Milady Horákové, Jak ženy dě-
laly disent. Knihy se věnují také zájmovým 
činnostem – Příběh věcí, Auta první repub-
liky či Československé stíhací letouny.
Nelze vyjmenovat všech sto knih, však se 
přijďte sami podívat a něco zajímavého si 
prohlédnout nebo přečíst.  

KINO OLEŠNICE

Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás 
opět dovolují po letní odmlce pozvat zpět 
do kina na pravidelně nepravidelné promí-
tání.

Tátova volha
Pátek 12.10. ve 20.00
Drama/komedie, mládeži přístupno.
Eva je kostýmní výtvarnice, bonvivánka  
a manželka šarmantního Ludvíka, kte-
rý však velmi nečekaně a bez rozloučení 
umře. Tak nečekaně, že jí nestačí říct, že 
kromě jejich společné dcery Terezy měl 
ještě stejně starého nemanželského syna. 
To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá dětská 
kresba, kterou Tereza náhodou objeví. Eva 
je rozhodnutá nečekané odhalení velkoryse 
ignorovat. S Ludvíkem si vždycky všechno 
říkali, o svých milencích a milenkách měli 
vzájemně přehled, a kdyby nějaký neman-
želský syn existoval, určitě by o něm vědě-

la jako první. Tereza, které se vlastní život 
sype pod rukama, se k přízraku tajemného 
nevlastního bratra upne. Přemluví svoji 
matku, aby se společně vydaly po stopách 
Ludvíkových milenek a zjistily o jeho ta-
jemství víc. Na cestu vyrážejí Ludvíkovým 
veteránem Volha GAZ 21.

Jan Palach
Pátek 26.10. ve 20.00
Drama, přístupno od 12 let. 
Film pozoruje posledních několik měsíců 
života Jana Palacha. Pozoruje jej na zákla-
dě dostupných faktických pramenů a zá-
roveň přemýšlí, co tomu mladému muži 
táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých  
o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani ne-
naznačil, že by byl něčeho takového scho-
pen. Ve filmu prochází vztahem se svou 
přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním 
životem roku 1968, soužitím s mámou 
doma ve Všetatech, zažije studentské brigá-
dy v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, 
pozoruje a mlčí. Stejně jako se od podzimu 
68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, 
stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho 
nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci? 
Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, 
na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před 
odchodem do města se vysprchoval. Kame-
ra po celý film sleduje Janovu tvář a snaží se 
zachytit okamžiky rozhodnutí…

Králíček Petr
Sobota 27.10. v 17.00
Rebelský králíček Petr žije veselý bezsta-
rostný život spolu s ostatními zvířátky na 
farmě. Nový majitel statku se však o svůj 
životní prostor dělit nemíní - a už vůbec 
ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka  
o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.  

Na návštěvníky kina opět čeká tradiční ob-
čerstvení 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 face-
bookových stránkách  www.facebook.com/
spolekpratelpiva.

KULTURA 

Závěrečnou akcí měsíce národních oslav 
100. výročí vzniku republiky bude lampi-
onový průvod s  ohňostrojem, který bude 
uspořádán v pátek dne 26. října od 18 ho-
din z náměstí k areálu chovatelů. 

INVESTIČNÍ AKCE
II/362 – Olešnice, průtah
Dlouho připravovaná investiční akce města 
Olešnice a Správy a údržby silnic Jihomo-
ravského kraje vstupuje od 1. října 2018 
do své realizační fáze. Stavba prováděná za 
provozu uzavřením vždy jednoho jízdního 
pruhu vozovky a řízením dopravy semafo-
ry přinese zcela jistě řadu dopravních kom-
plikací. To konečně přináší každá velká 
stavba na silnicích vyšších tříd, tím spíše, 
že se jedná o stavbu v zastavěné části obce. 
Proto žádáme spoluobčany a řidiče o scho-
vívavost a trpělivost, stejně tak jako občany 
přilehlých nemovitostí. Je v  zájmu inves-
torů a hlavně dodavatele stavbu realizovat 
dle schváleného harmonogramu a termíny 
v  tomto harmonogramu stanovené nepře-
kračovat. O této nejvýznamnější dopravní 
stavbě tohoto a následujícího roku vás bu-
deme pravidelně na stránkách zpravodaje 
informovat. 

Matrika
Sňatky září 2018
Irena Peterková a Milan Peterka
Martina Vojtová a Jakub Hlaváček
Novomanželům přejeme hodně štěstí  
a vzájemné tolerance!

Jubilea září 2018
Ludmila Benešová
Eva Koblerová
Josef Petrželka
Ludmila Podlipná - nejstarší občanka Olešnice
Bohuslav Pelíšek
Blanka Fialová
Libuše Maslíková
Emilie Němcová
Miloslav Boček
František Novotný
Vladimír Prudký 
Věra Procházková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

KNIHOVNA

100 let republiky - 100 českých knih do 
knihovny
100 let od vzniku republiky si připomíná-
me také stovkou knih, které byly pořízeny 
z mimořádného daru města. Pro lepší ori-
entaci jsou označené samolepkou a umís-
těné ve zvláštním regálu. Jedná se o knihy 
týkající se vzniku republiky, kterými jsou 
např. T.G. Masaryk, České země v éře první 
republiky, Pravda o první republice. Také 
knihy zaznamenávající významné roky ja-
kými jsou Dlouhé stíny Mnichova, Protek-
torát, Druhá světová válka, Volá Londýn, 
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Farní sbor českobratrské církve evangelické v Olešnici 

Vás srdečně zve na 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
pořádaný ke 150. výročí kostela 

 

Účinkují: Libuše Kappelová  varhany, sólový zpěv - alt 

Noemi Kulíková  sólový zpěv – soprán 

 

NEDĚLE 7. ŘÍJNA 2018 VE 14 HODIN 

V EVANGELICKÉM KOSTELE V OLEŠNICI 

 

Vstupné dobrovolné 

Koncert se koná za finanční podpory grantového systému města Olešnice 
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uměním. Zvyšuje sílu a rozvíjí zdravou 
mysl a tělo, zoceluje tělo, zlepšuje pružnost 
a ucelenost koordinovaných pohybů.
Probíhat bude v malé tělocvičně, každé úte-
rý od 19:00 do 20:30 hod. Informace podá 
trenér, pan Pročka na telefonním čísle 604 
349 154.

Šachový turnaj ke 100. výročí vzniku sa-
mostatného státu
V sobotu 27. 10. 2018 pořádá město Oleš-
nice a TJ Sokol Rovečné šachový turnaj 
pro registrované i neregistrované šachisty 
a děti. Turnaj se koná v prostorách hotelu 
Závrší v Olešnici. Zahájení v 9,00 hod. Při-
nesení vlastní šachovnice šachisty je vítáno. 

RŮZNÉ

I Vaše koruna pomůže charitním služ-
bám v Olešnici
Oblastní charita Blansko spustila akci na-
zvanou „Každá koruna pomáhá“. V  Oleš-
nici v  prodejně COOP Jednoty Boskovice 
a v dalších městech regionu jsou od konce 
prázdnin umístěny pokladničky, do kte-
rých můžou lidé do ledna příštího roku 
přispívat na činnost charity. Peníze, kte-
ré darujete do pokladničky v  olešnické 
prodejně COOP a v  informačním centru 
Olešnice, použijeme na místní charitní 
pečovatelskou a ošetřovatelskou službu  
a na Chráněné bydlení v Olešnici na Mora-
vě. Dále příspěvky z pokladničky půjdou na 
Středisko vzájemné humanitární pomoci  
a na Charitní záchrannou síť, která pomáhá 
lidem v akutní krizi. Děkujeme vám všem, 
kteří na charitní práci přispějí.
Mgr. Vladěna Jarůšková PR pracovnice 
Oblastní charita Blansko

Pozvánka na přednášku
V  pátek 12.10.2018 od 18:00 proběhne 
v  salonku hotelu Závrší přednáška Mgr. 
Tomáše Hlinského-Základy stravování  
z racionálního pohledu v praxi. Přednáška 
je podložena poznatky moderní vědy a její 
snahou je předat účastníkům jednoduchá 
výživová doporučení pro podporu celkové-
ho zdraví člověka. Součástí přednášky jsou 
i doporučení pro přípravu potravin a ori-
entaci na trhu potravin. Vše s cílem propo-
jit informace s aktivním způsobem života. 
Cena: 220,- Kč

Nabídka práce
Hledáme brigádníky na různé pracovní po-
zice pro zimní sezónu 2018-19 Ski-areálu 
v Olešnici. Volejte 734 559 770.

Odpady
ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z  POPELNIC PROBÍHÁ KAŽDÝ SUDÝ 
TÝDEN V  ÚTERÝ, TO JE 2., 16. A 30. 
ŘÍJNA.

Cvičení juda pro děti
TJ Sokol zve 4 – 6 leté děti na cvičení rodi-
čů a dětí zábavnou formou. Jedná se o cit-
livou přípravu dětí na judo a další tělesné 
aktivity (využitelné i pro jiné sporty).
Probíhat bude v malé tělocvičně, každý 
čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod. Cena 40 
Kč za trénink. Informace podá trenér, pan 
Pročka na telefonním čísle 604 349 154.

TJ sokol zve na Judo pro zdraví
Při cvičení se neprovádí hody ani pády  
a není třeba kimono. Je vhodné pro mladé 
i seniory a všechny, kteří se ze zdravotních 
důvodů nemohli věnovat jiným bojovým 

SPORT 

Pozvánka na Drakiádu 
Rodičovský spolek Olešnice, z.s. Vás srdeč-
ně zve na tradiční Drakiádu. Akce se usku-
teční  v neděli 7. 10. 2018 ve 14:00 hod., na 
Závrší pod rozhlednou. Těšit se můžete na 
ukázku modelů letadel a vrtulníku. Budete 
si také moct vyzkoušet letecký RC simulá-
tor a svoji zručnost při řízení RC modelu 
auta. Připraveno bude občerstvení pro děti 
i dospělé. Každý, kdo přinese ručně vyro-
beného draka, bude oceněn drobnou od-
měnou.

Olešnický zpravodaj, říjen 2018, ročník XXVII., číslo 10. 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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

srdečně Vás zveme na   
 

XXI. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

NA POMEZÍ ČECH A MORAVY, 
 

které se bude konat v sobotu 

           3. listopadu 2018 
v kulturním domě Olešnice na Moravě 
Program: 
13:00        přehlídka harmonikářů a vystoupení 
                 známé skupiny Heligonky z Vysočiny  
do 20:00   volná zábava   

  
 

Vstupné: 60 Kč 
 
Srdečně zvou pořadatelé k&m tour a Město Olešnice 


