
ZPRÁVY Z RADNICE

Šíření onemocnění COVID-19
V průběhu měsíce září došlo na území České 
republiky k významnému šíření onemocnění 
COVID-19. Je také nazýváno druhou vlnou 
epidemie. Při masivním šíření po prázdnino-
vých měsících a po návratu žáků a studentů 
do škol bylo zřejmé, že se výskyt onemocnění 
nevyhne ani Olešnici. Tato okolnost skuteč-
ně nastala a nikoliv ojedinělý výskyt zazna-
menala i základní škola. Proto přijalo vede-
ní školy preventivní opatření chránící žáky 

a pedagogy. Jednalo se o nákup respirátorů 
pro zaměstnance školy a nařízení o používání 
roušek i ve třídách. Toto opatření konečně za 
několik dní bylo nařízeno pro žáky II. stup-
ně celorepublikově. Posledním z opatření při 
výskytu dalších onemocnění bylo omezení 
výuky pouze do kmenových tříd bez přesu-
nu žáků o přestávkách do učeben odborných 
předmětů a při výuce tělesné výchovy pouze 
ve venkovních prostorách. Všechna uvedená 
opatření byla vedena vedle omezení zdravot-
ních rizik také snahou vyloučit karanténu 
tříd, případně celé školy. O opatřeních byly 
informovány orgány hygienické služby. Ome-
zení vyplývající z nošení roušek, případně re-
spirátorů, byla většinově chápána, někdy s vý-
hradami. Smysl však mají jen za předpokladu, 
že je budou dodržovat všichni.
Turbulentní změny v názorech na šíření one-
mocnění COVID-19 nedávají ani tušit, jaká 
opatření nás v  následujících týdnech čekají. 
Proto jen jediné doporučení: chraňte sebe  
i ostatní prostředky, které máme všichni 
k dispozici a které zdravotníci nazývají opat-
řeními „3 R“ ROUŠKY, RUCE, ROZESTUPY. 

INVESTIČNÍ AKCE
Základní škola moderně a komplexně II.
Informace o realizaci projektu Základní ško-
la moderně a komplexně II. byla již v Oleš-
nickém zpravodaji dříve podána. Nyní po 
ukončení všech prací a dodání nábytku, 
výpočetní techniky a pomůcek město žádá 
o proplacení dotace, která byla schválena 
z  Integrovaného regionálního operačního 
programu. Pro seznámení veřejnosti, kte-
rá z  pochopitelných důvodů nemůže být 
pozvána na prohlídku, nabízíme fotografie 
z nových učeben.

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

RÍJEN 2020



Všechny tyto akce byly opravdu hojně navští-
veny, zdaleka ne jenom olešnickými. Právě 
prázdninoví  návštěvníci Olešnice, kteří zde 
pobývali místo na zahraničních dovolených, 

využívali s  povděkem návštěvu modrotisku, 
obou muzeí a zprovozněného koupaliště. 
Všem, kteří se na organizaci kulturních akcí 
podíleli a všem, kdo se podíleli na provozu 
turistických aktivit, patří poděkování.

Úklid prostranství za katolickým hřbitovem
Zaměstnanci města v průběhu měsíce srpna 
a září provedli úklid prostoru za katolickým 
hřbitovem u kontejneru, který spočíval v od-
stranění hlíny z výkopů náhrobků a depono-
vané dlažby ze stavebních prací při odvodně-
ní základů kostela sv. Mikuláše. Prostor byl 
urovnán a zatravněn. Stále platí, že nesmí být 

za hřbitov ukládána ani hlína ani náhrobky 
či jejich části po provedených opravách. Po 
definitivním dokončení pozemkových úprav 
se s touto plochou počítá jako s plochou pro 
parkování vozidel návštěvníků hřbitova s  le-
gitimním přístupem cestou. 

Ohlédnutí za tím, co přineslo letošní léto
Prázdninové měsíce byly ve znamení uvol-
nění různých epidemiologických omezení,  
a proto příležitostí ke konání kulturních akcí 
ve venkovních prostorách zahrady kulturní-
ho domu. Vedle dvou pouťových tanečních 
zábav pořádaných FC Olešnice to bylo také 
Oldies party, „Půlení léta“ a již tradiční oleš-
nické dožínky pořádané Spolkem přátel piva. 
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Díky cenné spolupráci města Olešnice byl 
k  dispozici dostatek pytlů na odpadky, ale 
také svoz shromážděného odpadu na sběrný 
dvůr.
Patří dík všem zúčastněným, kteří svým dí-
lem opět přispěli k alespoň částečnému úkli-
du okolí Olešnice a nabízí se velká výzva do 
dalších let – NEBUĎTE LHOSTEJNÍ! Neza-
nechávejte za sebou odpad, a pokud jen tro-
chu můžete, podpořte naše úsilí nejen „palci“ 
na sociálních sítích, ale také svou pomocí. 
Čím více nás bude, tím více toho zvládneme 
a budeme žít v čistějším prostředí – děláme to 
pro sebe a pro naše děti! 

Tereza Dřevová, Barbora Weisová

Září ve znamení výjezdů hasičů
Více než kdy jindy byli povoláváni naši hasiči 
k výjezdům k různým zásahům. Jistě s obdi-
vem mohli olešničtí občané sledovat rychlost 
výjezdu techniky jen několik minut po vyhlá-
šení sirénou. Jednalo se vedle poměrně časté 
technické pomoci odstranění na komunika-
ce spadených stromů, k  výjezdu k  lesnímu 
požáru a k dopravním nehodám. Hasiči byli 
též vysláni k použití defibrilátoru při záchra-
ně osob. Od začátku roku se jedná v případě 
výjezdové jednotky SDH Olešnice o bezmá-
la 50 výjezdů. To, že vždy byli včas na místě  
a připraveni pomoci, svědčí o vysoké morál-
ce, výcviku a připravenosti této jednotky. 

Úklid okolí silnic
Nejenom pracovníci města, ale i dobrovolní-
ci v průběhu měsíce září uklízeli. Spolek (na)
Moll uspořádal již poněkolikáté ve spoluprá-
ci s  městem úklid v  okolí silnic v  katastru 
Olešnice. Jednalo se o úklid kolem krajských 
silnic, který není vlastník komunikace scho-
pen svými silami a prostředky zajistit. Úklid 
odpadků vyházených motoristy a dokonce 
černých skládek zaplnil díky dobrovolníkům 
několik desítek pytlů. Očekávání účasti větší-
ho počtu dobrovolníků se bohužel nenaplni-
lo, o to větší ocenění a poděkování si zaslouží 
ti, kteří přišli. Průběh akce přiblíží čtenářům 
článek organizátorů: 

Nebuďme lhostejní – úklidová akce v Olešnici
Sobota 19. září byla po odkladu z jara vybrá-
na jako hlavní úklidový den v rámci iniciati-
vy Ukliďme svět, Ukliďme Česko. I my jako 
Spolek (na)Moll v Olešnici jsme se rozhodli 
tuto akci podpořit a uspořádali jsme úklido-
vou akci pod názvem „Nebuďme lhostejní 3“. 
Tímto heslem se nám nakonec podařilo vy-
zvat celkem 13 účastníků, kteří si navlékli ru-
kavice, „ozdobili se“ reflexními prvky a vydali 
se podél frekventovaných silnic směrem na 
Rovečné, Trpín a Crhov. 

Za příjemného sobotního počasí dobrovolní-
ci podél zmíněných cest naplnili 38 pytlů, kte-
ré dohromady vážily odhadem 500 kilogra-
mů. Nemalá část tohoto množství pocházela 
z 3 odhalených černých skládek, na kterých 
nechyběl elektroodpad, pneumatiky, matrace, 
kovové rámy postele a skleněné lahve od al-
koholu. Mezi odpadky svůj podíl měl i běžný 
odpad v podobě PET lahví, plechovek, kelím-
ků od kávy a obalů od sladkostí. 
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Matrika
Narození 
Adam Hempfinger  

Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Ludmila Podlipná - nejstarší občanka Olešnice
Ludmila Benešová
Emilie Němcová 
Alena Sychrová
Miroslav Šutera
Jiří Bedan
Eva Pokorná
Milan Člupek
Josef Kroupa
Josef Jakubů
Jitka Pavelková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hod-
ně spokojenosti a radosti!

Sňatky 
Jana Valachová a Jiří Bareš 
Helena Žaludová a Michal Havlíček

Novomanželům na společné cestě přejeme 
hodně štěstí a tolerance!

Zlatá svatba - 50 let společného života
Marie a Oldřich Pešovi

Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!



OLEŠNICKÁ 
KYTKA

T.O. ZMIJÁCI a OLEŠNICE NA MORAVĚ

17. 10. 2020 od 16 h na 35. ročník festivalu
VÁS ZVOU

MĚSTO OLEŠNICE

SPOLEKTIV
ALEŠ PETRŽELA

F.T. PRIM, POUTNÍCI

WWW.OLESNICKAKYTKA.CZWWW.OLESNICKAKYTKA.CZ

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTEPRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE
NÁŠ FACEBOOK „ZMIJÁCI“NÁŠ FACEBOOK „ZMIJÁCI“

NEBO NAŠE WEBOVKYNEBO NAŠE WEBOVKY

LETOS
ON-LINE

UVÁDÍ: Kuba Slavíček

ZAL. 1298

35. ročník Olešnické Kytky
Kamarádky a kamarádi, příznivci dob-
ré muziky a Olešnické Kytky. Dne 6. 6. 
2020 měl proběhnout 35. ročník tradič-
ního festivalu trampské, folk a country 
hudby. V  tomto termínu jsme však muse-
li, bohužel, kvůli restrikcím vlády v  sou-
vislosti s  koronavirem, festival zrušit  
a nezbylo, než hledat náhradní řešení. 
V době, kdy se nedal předpokládat další vývoj  
a docházelo k masivnímu přesouvání kultur-
ních akcí v  celé republice, jsme se rozhodli 
Olešnickou Kytku přesunout na 17. 10. 2020, 
ovšem v trošku omezenější formě. Tedy pou-
ze jako koncert čtyř hostí, kterými jsou bla-
nenský písničkář Aleš Petržela, českobudě-
jovický Spolektiv, který se před několika lety 
vrátil (po cca 18 leté pauze, kdy vychovávali 
potomstvo) na scénu, brněnský F.T. Prim, 
jenž na Olešnické Kytce vystoupil naposledy 
v  devadesátých letech a na závěr Poutníci, 
kteří v letošním roce slaví 50 let na scéně.
Bohužel, podzimní vývoj pandemie není 
nikterak příznivý. Ovšem naše rozhodnutí, 
uspořádat Olešnickou Kytku stále trvá. Ne-
chceme jen tak nečinně sedět, ale zase ne-
chceme ohrožovat zdraví diváků a účinkují-
cích. Nehledě na to, že nelze předpokládat, 
jaká budou či nebudou přijata opatření. Proto 

bude letošní Olešnická Kytka jiná a po 35 le-
tech premiérová. 17. 10. 2020 totiž proběhne 
ON-LINE. Tedy vystoupení kapel budeme 
zdarma živě streamovat na internetu a naši 
diváci a příznivci dobré muziky tak budou 
mít možnost, se zúčastnit historicky první 
ON-LINE Olešnické Kytky. Živé, tleskající 
publikum kapelám vytvoří pořadatelé. Pokud 
by se situace výrazně zlepšila, umožníme sa-
mozřejmě vstup i dalším divákům. Proto pro 
aktuální informace sledujte náš facebookový 
profil „Zmijáci“ nebo naše webové stránky 
www.zmijaci.cz. 
Tedy 35. ročník Olešnické Kytky vypukne 17. 
10. 2020 v 16 hodin on-line. Odkaz na stream 
bude na našich webových www.olesnickakyt-
ka.cz a také na našem facebookovém profilu 
„Zmijáci“.
Děkujeme všem partnerům letošního roč-
níku, bez jejichž finanční podpory by bylo 
uspořádání tohoto projektu velice náročné.
Těšíme se na Vás na všechny. Přijďte na ON-
-LINE OLEŠNICKOU KYTKU 2020. Pevně 
věříme, že 36. ročník již proběhne v obvyk-
lém termínu, na obvyklém místě a v obvyk-
lém módu. 

Děkujeme Vám za přízeň.
Vaši Zmijáci

RŮZNÉ

IT kroužek K-net v Olešnici
Začíná další školní rok v  IT kroužku K-net 
v  Olešnici, bude stejně zajímavý a úspěšný 
jako předchozí?
Již pátým rokem pořádáme pro žáky základ-
ních škol v  Olešnici, Kunštátě a z  blízkého 
okolí počítačový kroužek. Naším cílem je 
umožnit dětem poznat svět informačních 
technologií, na který ve školních hodinách 
nezbývá čas. Díky pečlivé přípravě v  hodi-
nách kroužku a chuti našich žáků jsme v loň-
ském školním roce mohli slavit jejich skvělá 
umístění v  IT soutěžích. Celostátní Office 
Arena dává vyniknout dětem ve znalostech 
z balíku programů Microsoft Office, dnes již 
nepostradatelných nástrojů v  kancelářích a 
mnoha profesích. Mladí soutěžící mají lepší 
znalosti než leckterý dospělý. Konkurence 
z celé republiky byla vysoká, proto dva krajské 
postupy a finálová účast Matěje Valenty nás 
velmi potěšily. Ani v  další celostátní soutěži 
Minecraft cup žáci nezaháleli. Populární hra 
Minecraft je oblíbeným školním nástrojem 
různých vyučovacích předmětů (fyziky, pří-
rodopisu, češtiny, angličtiny a dalších). V této 
soutěži měly děti za úkol postavit český ra-
ketoplán s  použitím programovacích prvků. 
Naši žáci se do zadání pustili s vervou. I zde 
jsme slavili finálovou účast Dalibora Štěpána.
Také náš kroužek poznamenala opatření pro-
ti COVID-19. Zmíněných úspěchů bychom 
se nedočkali bez zapůjčení notebooků žákům 
a včasného přechodu na společnou on-line 
výuku pomocí aplikace Microsoft Teams. 
Tím jsme také pomohli našim žákům, neboť 
jsme je naučili Teams používat dříve, než je to 
potkalo ve škole.

Těšíme se na další společná dobrodružství 
v našem IT kroužku a těšíme se také na nové 
zájemce. Hlásit se můžete na tel.: 734 686 055, 
e-mail: jana.hejtmankova@k-net.cz.

Nabídka práce
Firma Maso Klouda hledá pracovníka na 
úklid výrobních prostor v Olešnici. 120 Kč/h. 
Pondělí až pátek od 14 h. Dohoda o pracovní 
činnosti. Kontakt: 602 703 924.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic pro-
bíhá každý sudý týden v úterý, to je 13. a 27. 
října. 
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