
ZPRÁVY Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE 
II/362 Průtah
Do závěrečné fáze pokročila stavba na 
průtahu silnice II/362. Jedná se o úsek 
z  pohledu kolize s  dopravou nejnáročněj-
ší. Zatímco rekonstrukce vozovky, výstav-
ba chodníků a položení inženýrských sítí 
na ulici Rovečínské probíhaly v  režimu 
oboustranně uzavřené komunikace, není 
možné uzavřít silnici v  úseku nám. Míru. 
Proto je zde provoz řízen semafory a prů-
jezd možný vždy jen v  jednom jízdním 
pruhu. Dopravně je situace komplikována 
tím, že zde pracuje těžká technika a mani-
puluje se s  materiálem, který je převážen 
nákladními vozidly stavby. Stavbou denně 
projíždí na 1 500 vozidel, z  části velkoto-
nážních.

v potaz, že do realizace stavby zasáhly více-
práce především z pohledu nutnosti zajistit 
výstavbu části nové kanalizace, ale hlavně 
pak výměny plynovodu v části ulice Rove-
čínské a nám. Míru.

Další realizované a připravované inves-
tiční akce
Na zasedání zastupitelstva města, které se 
uskutečnilo 19. září 2019, informoval sta-
rosta zastupitele o realizovaných a připra-
vených investičních akcích. Z ukončených 
investičních akcí uvedl dokončení výstav-
by chodníku k základní a mateřské škole 
v ulicích Hliníky a Veselské. Tato akce byla 
podpořena z  dotace IROP a bylo požádá-
no o její proplacení. V návaznosti na tuto 
akci byly provedeny další práce na obnově 
kanalizace u dešťových svodů v ulici Hliní-
ky a byla provedena rekonstrukce celé řady 
silničních vpustí a kanalizačních šachet ne-
jenom v těchto ulicích. 

Se zahájením nového školního roku byl za-
hájen provoz ve školní kuchyni mateřské 
školy, která má vedle nové vzduchotechni-
ky také nové gastrovybavení. 

Zastupitelé byli informováni o aktivitách 
rady města v přípravě nových investičních 
akcí. Byly schváleny dvě akce podpořené 
dotačně, a to projekt „Základní škola mo-
derně a komplexně II.“ a projekt „Zvýšení 
bezpečnosti chodců ulice Moravská strana, 
ulice Křtěnovská“. Oba tyto projekty budou 
realizovány v roce 2020. V případě projektu 

Tato dopravní komplikace nás bude prová-
zet až do konce měsíce října, kdy by měly 
být dokončeny asfaltové vrstvy. V průběhu 
měsíce listopadu pak budou dokončeny 
práce na chodnících v  úseku nám. Míru. 
Stavební práce probíhají intenzivně v  ce-
lodenních směnách včetně víkendů, a tak 
je předpoklad, že budou dokončeny ještě 
v klimaticky vhodnou dobu. Je  třeba vzít 
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V případě druhého projektu „Zvýšení bez-
pečnosti chodců ulice Moravská strana, uli-
ce Křtěnovská“, se jedná o výstavbu nového 
chodníku na Moravské straně od uličky 
z náměstí ke kulturnímu domu a doplnění 
chodníku před kulturním domem a částeč-
ně na ulici Křtěnovská. Výstavba chodníku 
je doplněna výsadbou doprovodné zele-
ně před kulturním domem. Zde se jedná  
o projekt ve finanční výši cca 2,3 milio-
nu Kč, kdy dotace je opět 95 %. 
Starosta města informoval zastupitele též 
o přípravě žádosti o dotaci na Revitalizaci 
zeleně, která bude podána na prahu měsí-
ce října. Tento projekt posouzený odborem 
životního prostředí Městského úřadu v Bo-
skovicích a agenturou ochrany životního 
prostředí vychází z pasportu zeleně města 
Olešnice v  řadě vytypovaných lokalit, kde 
se počítá s  údržbou vzrostlých stromů  
i s výsadbou nové zeleně. V případě úspě-
chu by realizace prací na údržbě zeleně  
a nových výsadbách proběhla v následují-
cích dvou letech. 
Neúspěšně dopadly žádosti o poskytnutí 
dotace z  podprogramu obnovy venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj České re-
publiky na rekonstrukci kulturního domu 

projekt je 100% financován z dotace EU 
(více než 2 miliony Kč), v době realizace 
po 2 roky.

PaedDr. Zdeněk Peša

KULTURA 

Plakát harmoniky

Brněnští divadelníci v Olešnici
V letošním roce si připomínáme 20. výro-
čí určení Olešnice městem a současně také 
vítězství v celostátním kole soutěže Vesnice 
roku. V  rámci nadcházejícího výročí zve 
rada města Olešnice olešnickou veřejnost  
i další návštěvníky na divadelní představení 
1 + 1 = 3. Tato komedie v podání brněn-
ských herců je důstojným kulturním poči-
nem k výše uvedenému výročí a jeho ma-
lou neformální oslavou. 

Ohlédnutí za Václavským jarmarkem
V  sobotu 28. září 2019 se uskutečnil tra-
diční Svatováclavský jarmark na náměstí 

Jiří Podlipný
Ludmila Podlipná- nejstarší občanka města
Emilie Němcová
Věra Skořapová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

KNIHOVNA

Podzim v knihovně
Vzhledem k probíhajícím pracím na silni-
ci a chodnících před knihovnou je podzim 
v knihovně velice prašný a pro čtenáře čas-
to náročný na zdolávání překážek souvise-
jících se stavbou. Pro pravidelné čtenáře se 
čtení stává vášní a mnozí i za tuto cenu do 
knihovny přichází. Moc vám za to děkuji. 
Pro ostatní, kteří si myslí, že výpůjční doba 
se v  tomto období nemusí dodržovat při-
pomínám, že tomu tak není. Stačí zavolat, 
poslat e-mail nebo si vše prodloužit v on-
-line katalogu na stránkách knihovny a tím 
předejít zasílání upomínek.
Z důvodu špatného přístupu do knihovny 
také neprobíhají žádné besedy pro malé 
čtenáře. Co se ovšem v  knihovně děje, je 
opětovné přebírání knižního fondu a vy-
řazování knih ať už zastaralých naučných 
nebo nečtené beletrie. Není důležité mít 
regály zaplněné k prasknutí, ale mít v nich 
knihy, o které je skutečně zájem. A tomuto 
heslu se snažím vyhovět.

knihovnice

ŠKOLSTVÍ

Zahájení nového školního roku
Dne 2. září byl zahájen nový školní rok 
2019/2020. Do základní školy nastoupi-
lo 258 žáků, mateřskou školu navštěvuje 
70 dětí. Pro porovnání - v loňském škol-
ním roce to bylo 262 žáků ZŠ a 77 dětí 
v MŠ. S ohledem na reformu financování 
regionálního školství od 1. 1. 2020, kdy 
jsou školy financovány ze státního roz-

počtu nikoliv podle žáků, ale podle po-
čtu odučených hodin (vyhláška upravuje 
maximální počet), bylo možno navýšit 
počet tříd. To znamená, že oproti jede-
nácti třídám v  loňském školním roce je 
v  letošním roce tříd třináct. Z  toho je 
stejně jako v  loňském roce sedm tříd na 
prvním stupni ZŠ a šest tříd na druhém 
stupni ZŠ. V  loňském roce byly na dru-
hém stupni pouze čtyři třídy. Pro finan-
cování mzdových prostředků platí pravi-
dlo, že maximální počet žáků ve třídě je 
třicet a minimální počet žáků ve třídě je 
sedmnáct. Výjimku stanovila rada města 
u prvňáčků, kterých je ve dvou třídách po 
čtrnácti. Praxe ukáže, jak bude změna fi-
nancování regionálního školství úspěšná. 
U mateřské školy došlo k poklesu počtu 
dětí v letošním školním roce ze 77 na 70. 
To znamená, že budou naplněny tři třídy. 
Maximální počet dětí ve třídě MŠ je 24. 
Pro upřesnění: zřizovatel může udělit vý-
jimku z maximálního počtu žáků ve třídě 
ZŠ a z  maximálního počtu dětí ve třídě 
MŠ o čtyři. Výjimku se rada města jako 
zřizovatel ZŠ a MŠ rozhodla pro letošní 
rok nestanovit.
Od počátku školního roku byl jak v  ZŠ, 
tak v  MŠ zahájen projekt „Šablony II“. 
Umožní vzdělávání žáků prostřednictvím 
organizace školních klubů (čtenářských, 
badatelských, logiky a deskových her), 
personálně posílí činnost speciálních pe-
dagogů v  ZŠ a asistenci pedagoga v  MŠ 
a umožní financovat projektové dny ve 
školní družině a školním klubu. Tento 

a rekonstrukci multifunkčního sportovní-
ho areálu u koupaliště. Důvodem byl něko-
likanásobný převis žádostí.

Květinová výzdoba

V roce 2003 radnice poprvé vyhlásila sou-
těž O nejpěknější květinovou výzdobu 
balkonů a oken, kterou vždy koncem léta 
vyhodnotili a zdokumentovali členové kul-
turní komise. Později byly snahy o to, aby 
občané prostřednictvím hlasování vybrali 
ty nejpěknější květiny a to již trošku váz-
lo. V době, kdy si každý hájí své soukromí, 
byli pěstitelé květin vyzváni, aby svá okna 
a balkony nafotili sami a postupem času 
docházelo k tomu, že se letos do této sou-
těže přihlásilo pouze 15 statečných, i když 
krásných oken zdobí Olešnici spousta.  
A tak si klademe otázku, zda má smysl 
v této soutěži pokračovat. Nicméně, ti kteří 
se o krásu květin zdobících okna či balkony 
chtěli podělit, by si zasloužili vyhrát všich-
ni. Pěstované květiny měli opravdu krásné 
a jen těžko se vybíral vítěz, kterým se pro 
letošní rok stala paní Jaroslava Bedanová. 
Blahopřejeme!

Matrika
Narození srpen 2019
Gabriela Slavíčková

Narození září 2019
Daniel Včelík

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea září 2019
Ludmila Benešová
Alena Sychrová

„Základní škola moderně a komplexně 
II.“ se jedná o stavební úpravy dvou uče-
ben informatiky včetně nového nábytku  
a počítačů. Dále se jedná o stavební úpravy 
a nové vybavení jedné z jazykových učeben 
a stavební úpravy dvou místností včetně 
nábytku a IT vybavení pro speciálně pe-
dagogickou intervenci a školní poradenské 
pracoviště. Doplněno též bude vybave-
ní kabinetů přírodních věd. Projekt v hod-
notě cca 7,5 milionů korun je podpořen 95 
% dotace. 
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Rada města Olešnice 
při příležitosti připomenutí 20. výročí určení Olešnice městem 

zve olešnickou veřejnost a návštěvníky města na 

Vstupné 200,- Kč        Předprodej vstupenek: Infocentrum 

DIVADELNÍ 
        PŘEDSTAVENÍ 

DO KULTURNÍHO DOMU V PÁTEK 
DNE 11. ŘÍJNA 2019 V 19.00 HOD.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

srdečně Vás zveme na   
 

XXII. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

NA POMEZÍ ČECH A MORAVY, 
 

které se bude konat v sobotu 

           9. listopadu 2019 
v kulturním domě Olešnice na Moravě 
Program: 
13:00        přehlídka harmonikářů   
do 20:00   volná zábava   

  
 

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

Jazyková učebna

Odborná učebna informatiky
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v Olešnici. Přes poměrně dramatickou do-
pravní situaci se podařilo umístit stánkový 
prodej i představení pro děti a dospělé do 
prostoru u kostela sv. Vavřince před ho-
telem. Přes toto stísněnější prostředí byl 
umožněn prodej všem trhovcům, kteří se 
dostavili. Prodej tradiční zabíjačky od pana 
Šutery byl na tržnici a farní centrum Rafael 
poskytlo zázemí pro dvě velmi pěkné vý-
stavy. Jednalo se o výstavu fotografií Fran-
tiška Novotného a o výstavu kočárků Soni 
Šašinkové. 

Divadelní představení a výstava pohád-
kových bytostí pak doplnily na dvoře fary 
program pro děti. Spoluorganizátory vedle 
římskokatolické farnosti a města byly dva 
spolky mladých – spolek na (Moll) a Spolek 
přátel piva. Svůj stánek, který reprezentoval 
Olešnici, pak měl  také Výchovný ústav pro 
mládež. Rada města děkuje všem, kdo se na 
organizaci příjemného svátečného odpole-
dne podíleli. 

KINO

Spolek přátel piva a Město Olešnice si vás 
opět dovolují pozvat do kina na pravidelně 
nepravidelné promítání. 

Pátek 18.10. ve 20.00
Na střeše
Drama/komedie, přístupno od 12 let.
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne 
dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), 
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého 
na střeše svého domu. Mohou však dva tak-
to odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, 
aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim 
v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého 
pána, rozzlobeného na celý svět, který mu 
neuchopitelně uniká a mladíka, který hle-
dá východisko ze zoufalé situace v nezná-
mém městě, přináší mnoho třecích ploch, 
tragikomických situací, ale i překvapivých 
nápadů a řešení. 

Sobota 19.10. v 16.00
Jak vycvičit draka 3
Animovaný rodinný film.
Ostrov Blp je dračí ráj obývaný Vikingy, 
nebo vikinský ráj obývaný draky, jak se 
to vezme. Bývalí odvěcí nepřátelé tu žijí  
v záviděníhodné harmonii. Vládne jim 
mladý náčelník Škyťák, který miluje létání 
s okřídleným parťákem Bezzubkou. A mi-
luje i svoji kamarádku Astrid, jen jí to ještě 
nestačil naplno říct. Paradoxně právě láska 
se stane předzvěstí mračen, která se nad Bl-
pem začnou stahovat. 

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.

SPORT

Pozvánka na Drakiádu 
Rodičovský spolek Olešnice, z.s. Vás sr-
dečně zve na tradiční Drakiádu. Akce se 
uskuteční  v  sobotu 5. 10. 2019 ve 14:00 
hodin na Závrší pod rozhlednou. Těšit se 
můžete na ukázku modelů letadel. Budete 
si také moct vyzkoušet letecký RC simu-
látor a svoji zručnost při řízení RC mode-
lu auta. Připraveno bude občerstvení pro 
děti i dospělé. Každý, kdo přinese ručně 
vyrobeného draka, bude oceněn drobnou 
odměnou.

RŮZNÉ

Plníme batůžky
Naše škola se zapojila do Batůžkového pro-
jektu, jehož cílem je naplnit batůžek škol-
ními pomůckami pro chudé děti (5- 13 let)  
v africkém Malawi. 
Konkrétní realizace je následující: Žáci 
přinesou školní batoh, který by sami třeba 
již vyhodili, ale batůžek je ještě zachovalý 
a tudíž ho lze úspěšně dále využít. Do ba-
tohu přidají předepsané pomůcky a ten se 
takto připravený předá do sběrného místa, 
odkud se potom transportuje dál do Afriky.  
Batůžkový projekt je doplňkovou činností 
Mary's Meals, což je mezinárodní organi-
zace, jejíž myšlenkou je dát dětem v nej-
chudších zemích světa jedno jídlo denně 
tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená 
zajistit jim lepší budoucnost. Náklady na 
jídlo pro jedno dítě na celý školní rok činí 
421 Kč. Iniciátorem díla Mary’s Meals je 
Skot Magnus MacFarlane-Barrow. V sou-
časnosti toto hnutí díky mnoha dobrovol-
níkům a dárcům poskytuje každý den jídlo 
pro již 1 504 471 dětí v 2 358 školách v 18 
zemích světa (údaje ke dni 30. 7. 2019). 
Chcete-li se o projektu dozvědět více, pak 
se podívejte na webové stránky: 
http://www.marysmeals.cz/
http://www.batuzkovyprojekt.cz/
Pokud vás tyto informace osloví, budeme 
rádi, když akci podpoříte a podle svých 
možností se zapojíte. Lze darovat samotný 
batůžek, nějakou předepsanou pomůcku. 
Jestliže dodáte kompletní batůžek, označte 
ho prosím průvodní kartičkou - zda je ur-
čen pro chlapce či dívku a věk 5 - 13 let. 
Batůžky ve škole plníme do 22. října. 
Děkujeme žákům a jejich rodičům, kteří se 
již do akce aktivně zapojili a darovali po-
třebné.
A věříme, že se k nám přidáte i vy ostatní  
a že se nám tímto způsobem podaří po-
moci nejen chudým školákům v Africe, ale 
také rozvíjet empatii a vzájemnou spolu-
práci nás všech.   

Za ZŠ a MŠ města Olešnice 
Mgr. Lenka Němečková

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 1., 
15. a 29. října. 


