
ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města
Přestože jsou zápisy z  jednání zastupitel-
stva zveřejňované na webových stánkách 
města, je návštěvnost odkazu z těchto strá-
nek, stejně jako on-line vysílání ze zasedání 
zastupitelstva, velmi nízká.  
S ohledem na doručování zpravodaje v tiš-
těné podobě do každé domácnosti, budou 
zde i do budoucna zveřejňována usnesení 
ze zasedání. Ta jsou jediným relevantním 
výstupem z  jednání zasedání zastupitel-
stva, o kterých zastupitelé hlasují v  rámci 
jimi schváleného programu. 

Usnesení z  16. zasedání zastupitelstva 
města Olešnice ze dne 16. září 2021
A/ Zastupitelstvo města schvaluje: 
1. Rozpočtové opatření č. 8 k 16. září 2021 
podle podkladového materiálu.
2. Darovací smlouvu předloženou Jihomo-
ravským krajem podle podkladového ma-
teriálu.
3. Dar ve výši 100.000,- Kč na transparentní 

2. S ohledem na neschválení rekonstrukce 
vyhlídkové věže starostu k zajištění vrácení 
dotace 200.000,- Kč poskytovateli Jihomo-
ravskému kraji.  

INVESTIČNÍ AKCE
Dokončení vodovodu v Olešnici
Výstavbou vodovodu v ulici Za Puchárnou 
byla v září po předchozím zokruhování 
vodovodu v  ulici Družstevní a v  ulici Zá-
stodolí dokončena vodovodní síť v  městě 
Olešnici. 
Posledních několik domů v ulici Za Puchár-
nou bude na základě žádostí vlastníků 
těchto nemovitostí napojeno přípojkami 
na prodloužený vodovodní řad. Prodlou-
žení tohoto vodovodního řadu provedla 
fi rma LB 2000 s. r. o. v měsíci září po do-
hodě s investorem bezvýkopovou metodou 
řízeného protlaku. 
Tato technologie významně zkrátila dobu 
realizace a umožnila průjezd vozidel po 
vozovce v této úzké ulici. Navíc přinesla 
úsporu 300 tis. Kč z původně nasmlouva-
né ceny. Rada města Olešnice přistoupila 
na tuto změnu technologie výstavby neje-

účet. Č. 123-4548350207/0100 obci Hrušky 
na odstranění škod po živelné pohromě – 
tornádu.
4. Statut fondu fi nancování a obnovy vo-
dohospodářského majetku města Olešnice 
podle na místě radou upraveného podkla-
dového materiálu bez článku 6.4.

B/ Zastupitelstvo města neschvaluje: 
1. Výstavbu vyhlídkové věže na kopci Ko-
paniny za cenu 812.960,- Kč vč. DPH na 
základě nejnižší nabídkové ceny při využití 
dotace 200 000,- Kč poskytnuté Jihomorav-
ským krajem na její výstavbu.

C/ Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
1. Zprávu z jednání rady města z 62. až 66. 
schůze.
2. Rozpočtová opatření č. 5 k 30. 6. 2021, č. 
6 k 31. 7. 2021 a č. 7 k 31. 8. 2021 provedená 
radou podle podkladového materiálu.

D/ Zastupitelstvo města pověřuje:
1. Starostu podpisem darovací smlouvy na 
pozemky předložené Jihomoravským kra-
jem.
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vrátit. Z  diskuze vyplynulo, že místo vy-
hlídky nad Ski-areálem si nicméně zaslouží 
nějaké jiné technické řešení v  budoucnu. 
Snad tomu napomůže obdobně jako v době 
výstavby vyhlídkové věže v  roce 2004 do-
tace cílená na podporu turistického ruchu. 

Výměna vodoměrů 
Vodohospodář města vyzývá vlastníky 
nemovitostí, kteří v  Olešnici nežijí ani ji 
pravidelně nenavštěvují, že je třeba provést 
cyklickou výměnu vodoměrů a umožnit 
zaměstnancům vstup do jejich nemovitos-
ti. Proto žádá o nahlášení telefonního čísla 
majitelů výše uvedených nemovitostí na 
Městský úřad Olešnice paní Blance Neča-
sové k dohodě termínu výměny vodoměru.

Matrika
Jubilea 
Ludmila Podlipná
(nejstarší občanka města Olešnice)
Emilie Němcová
Antonín Musil
Alena Sychrová
Květoslava Baková
František Slechan
Josef Unčovský
Věra Peterková
Jaroslav Sadílek
Karel Hájek
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Úmrtí 
Vílém Loukota
Pavel Kuda
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

KULTURA

Ohlédnutí za kulturními akcemi 
Rada města se snaží pokračovat v organiza-
ci novodobých tradičních akcí, mezi které 
patří Městské pivní slavnosti a Svatovác-
lavský jarmark. Epidemiologická situace 
loňského roku a počátku roku letošního 
organizaci velkých akcí nepřála, a tak byly 
pivní slavnosti uskutečněny v náhradním 
termínu na počátku září. Oproti pravidel-
nému termínu na počátku prázdnin chy-
běli návštěvníci z řad rekreantů, ale i takto 
zahradu kulturního domu navštívily čtyři 
stovky platících diváků. Děti vstupné ne-
platily. Protože se jedná o společnou akci 
městské samosprávy a místních spolků, je 
záruka, že se tato akce bude konat i v násle-
dujících letech. 

nom z výše uvedených důvodů, ale také na 
základě předchozí dobré zkušenosti s touto 
technologií. 

Bezvýkopovou metodou řízeného protlaku 
byla propojena síť vodovodu v  době stav-
by zkapacitnění koryta Hodonínky. Tehdy 
plastové potrubí pod Hodonínkou na ulici 
Křtěnovské a na ulici Na Špitále nahradilo 
původní litinové potrubí mělce položené 
pod dnem původního koryta.

Rozhledna letos nebude
V  minulém čísle zpravodaje byli čtenáři 
informováni o realizaci dlouhodobě při-
pravovaného projektu rekonstrukce vy-
hlídkové věže na kopci Kopaniny. Obnova 
vyhlídkové věže původního vzhledu, ten-
tokrát již s kovovými nosnými prvky, byla 
rozpočtována na 540 tis. Kč. S  touto část-
kou se počítalo i při podání žádosti o dota-
ci od Jihomoravského kraje. Jihomoravský 
kraj nám poskytl dotaci ve výši 200 tis. Kč. 
Bohužel velké zdražování stavebních ma-
teriálů (železa i dřeva) posunulo cenu na 
812 tis. Kč. Toto již byla částka, kterou po-
važovala řada zastupitelů za příliš vysokou. 
V diskuzi byla připomínkována také pouhá 
obnova původní vyhlídkové věže bez nové-
ho architektonického řešení. 
Přestože finanční zdroje v  rozpočtu by  
i pro vyšší náklady výstavby byly dostatečné, 
zastupitelstvo města výstavbu neschválilo  
a rozhodlo dotaci Jihomoravskému kraji 
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Svatováclavský jarmark se koná pravidel-
ně již řadu roků v den české státnosti. Po-
prvé se konal na počest 10. výročí určení 
Olešnice městem. Jedinou výjimkou byl 
loňský rok. Letošní ročník byl hodně po-
ptávaný ze strany prodejců a stánkařů, kte-
rých se tu nakonec sešlo více než při Sva-
tovavřinecké pouti. Také kulturní program, 
na kterém se podílely skupiny historického 
šermu, hudebníci, klaun i kouzelníci, byl 
velkým lákadlem především pro rodiny 
s dětmi. 

Nemohl chybět široký výběr občerstvení, 
mimo jiné Šuterova zabíjačka, letos do-
konce i olešnické pivo (Spolek přátel piva 
přivezl z  Olešnice v  Orlických horách) 
a burčák. Ten přivezli členové spolku (na)
Moll. Svatováclavský jarmark byl navštíven 
historicky asi největším počtem návštěvní-
ků. Tomu jistě napomohla kromě krásného 
počasí i skutečnost, že velkých kulturních 
akcí jsme si v  uplynulých měsících příliš 
neužili. 

Infocentrum po letní sezóně 
Od 1. 10. 2021 je kancelář k&m tour na ná-
městí Míru 25 v  Olešnici otevřena pouze 
ve čtvrtek od 9,00 do 16,00 hodin s pole-
dní přestávkou 12,00 - 12,30 hod. V přípa-
dě potřeby volejte 734 440 190 nebo pište 
email: ckolesnice@seznam.cz

Lampionový průvod s ohňostrojem
V úterý dne 26. října v 18,00 hod. se usku-
teční lampionový průvod s ohňostrojem 
k výročí vzniku Československa. Sraz dětí 
s rodiči je u kašny na náměstí. Pořadatelem 
průvodu je rada města ve spolupráci s ZŠ 
a MŠ města Olešnice, sponzorem ohňostro-
je je fi rma Řeznictví Šutera.

KNIHOVNA

Už jsem čtenář
Koncem září jsme se dvakrát sešli s druháč-
ky, abychom ukončili projekt Už jsem čte-
nář - Knížka pro prvňáčka. Děti se zapojily 
do projektu a začaly plnit úkoly v uplynu-
lém školním roce, ale kvůli vládním naří-
zením ohledně nemoci Covid nestihly úpl-
ně všechno. Při jedné hodině čtení každý 
druhák dokázal, že je již zdatným čtenářem 
a zvládá číst klasické české pohádky. 

Na besedu v knihovně si každý žáček do-
nesl vlastnoručně napsaný slib čtenáře 
a následně proběhlo pasování na čtenáře 
a předání diplomu. Odměnou za úspěšné 
absolvování projektu se stala původní česká 
novinka První školní výlet, napsána a ilu-
strována výhradně pro účastníky projektu 
2020-21, jejíž pořízení sponzorovalo město 
Olešnice. 

MAS Boskovicko PLUS podporuje 
čtenářskou gramotnost v regionu
Boskovická MASka, jak bývá naše „místní 
akční skupina“  často nazývána, vydala za-
čátkem září 2021 „Pověsti z Boskovicka pro 
malé čtenáře“. Jedná se o soubor 22 pověs-
tí z našeho regionu, které napsal předseda 
předsednictva MAS Boskovicko PLUS, z. s.
Zdeněk Peša a je doplněna překrásnými 
ilustracemi Lubomíra Vaňka. Kniha byla 
vydána v nákladu 2000 kusů v rámci rea-
lizace projektu MAP II rozvoje vzdělávání 
v ORP Boskovice a hlavním účelem je již 
zmíněná podpora čtenářské gramotnosti, 
stejně jako seznámení dětí a žáků s pověst-
mi z historie Boskovic a okolí. 
Jedná se o výběr pověstí z původní knihy 
„Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky“ 
z roku 2010. Nynější publikace „Pověsti 
z Boskovicka pro malé čtenáře“ je uzpůso-

11--DDEENNNNÍÍ VVÝÝLLEETT

Město Olešnice

*Přihlášky a platba předem v Infocentru Olešnice, nám. Míru 25

Termín: sobota 16. 10. 2021
Program:
Odjezd z Olešnice. První zastávkou bude kostel Nejsvětější trojice 
v Klášteře u Nové Bystřice. Další zastávkou bude hrad Landštejn. 
Prohlídka. Po prohlídce přejezd do města Slavonice, kterému se 
přezdívá renesanční perla Vysočiny. Zde si prohlédneme historické 
centrum města. Poslední zastávkou bude poutní kostel Panny Marie 
Bolestné (Montserrat), který stojí na zalesněném kopci u Mutné 
nedaleko Slavonic. Příjezd zpět do Olešnice.

CENA: 450 Kč
Cena: 100 Kč – děti do 15 let a senioři nad 65 

let věku z Olešnice*

Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce

                                                                                                      Nabídka platí od 03. 06. 2021
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Setkáváme se každý pátek v prostorách po-
bočky ZUŠ Letovice , a to v KD Olešnice. 
Mladší zpěváci (1.- 4.třída) ve 12:45, starší 
zpěváci ve 13:30.
Dále prosím všechny zpěvačky, které kdy 
prošly sborem a mají sborové šaty, aby je 
vrátily. Prosím vyprané v sáčku a podepsa-
né. (Nejlépe do KD, komukoli z vyučují-
cích.)
Předem všem děkuji!!!! Těším se na obno-
vené prozpívané pátky.                

G. Žílová

RŮZNÉ

MUDr. Nechuta informuje
I po odeznění vrcholu covidové epidemie 
přetrvává v ordinaci lékaře nepřetržité vy-
zvánění telefonů - jedné pevné linky a dvou 
mobilů. Za této situace je téměř nemožné 
- pokud bychom reagovali ihned na každý 
telefonát - věnovat se ošetřování pacientů 
přítomných v čekárně či s nimi plynule ho-
vořit.
Tedy nadále bude platit mobilní číslo léka-
ře 725 541 167. Tento mobil je vždy aktivní 
a každý hovor bude přijat. Výjimečně - po-
kud nebude personál mít volné ruce - bude 
do několika minut voláno volajícímu zpět. 
Toto číslo slouží pro vyřizování neodklad-
ných sdělení a objednávky léků po telefonu.
Pro ostatní odkladné záležitosti slouží pev-
ná linka číslo 516 463 279, na kterou se pa-
cienti nemusí dovolat napoprvé, je nutno 
zkoušet volat opakovaně.
Děkujeme za pochopení, budeme hledat 
cesty, jak nastalou situaci dále zlepšovat.

Setkávání maminek
Být maminkou na mateřské není dovolená, 
ale někdy pěkně namáhavá činnost. Během 
tohoto času se z maminky stane mana-
žerka, učitelka, pečovatelka, někdy je z ní 
průvodce, psycholog, rozhodčí nebo soud-
ce, ale v první řadě je ženou se svými po-
třebami seberealizace a sdílení. Za účelem 
vzájemného poznání a naplnění již zmí-
něných potřeb se spojily místní maminky 
a pravidelně se setkávají v dětské herně Has-
trmánek. Chceme pozvat i další maminky, 
dát i jim možnost seberealizace a také při-
jetí od žen ve stejné životní roli. Nabízíme 
různá témata jednotlivých setkání. Jedná se 
převážně o tvořivá témata, která využíva-
jí jednoduché metody tvorby, jež mnohdy 
zvládnou i samotné děti. V budoucnu jsou 
v plánu různé workshopy, přednášky, ka-
várny a taky spolupráce s jinými složkami 
naší obce. Náplň setkání si maminky určují 
samy podle svých možností a dovedností 
tak, aby docházelo k vzájemnému oboha-
cení. Děti na setkání mohou tvořit spolu 
s maminkou nebo si mohou hrát s ostatní-

mi dětmi, jde ale hlavně o to, aby si mamin-
ka mohla odpočinout od svých běžných 
starostí a měla možnost se realizovat mimo 
svou pravidelnou činnost.
Naše setkání probíhají v dětské herně Has-
trmánek v Orlovně, vždy ve čtvrtek v do-
poledních hodinách (9 -12 hod). Přicházet 
a odcházet je možné průběžně tak, jak se to 
komu hodí. V minulosti jsme měli příleži-
tost malovat na textilní tašky, zdobit svíčky 
voskovými pláty, tvořit svíčky na prodej 
pro Misijní klubko nebo jen tak být a poví-
dat si. Setkání jsou bezplatná, pokud téma 
maminku neosloví, může jen přijít a pobýt 
anebo pracovat na svém vlastním „projek-
tu“. Na pomůcky pro tvoření je dobrovolný 
příspěvek 50 Kč za každé setkání. Ovšem 
pokud někdo nemůže přispět a chce tvořit, 
tak je i tak velmi vítaný. Peníze nesmí být 
důvodem, proč nezažít společenství ostat-
ních maminek.

Všechny maminky moc zveme na setkání 
a již teď plánujeme workshop „Základy 
nošení dětí v šátku“ s možností zapůjčení 
šátku nebo „ Ekologický úklid domácnos-
ti“, práci s kůží či epoxidovou pryskyřicí. 
Aktuality a další informace se dozvíte z 
ohlášek, plakátku nebo na FB stránkách 
(Maminky farnosti Olešnice).

Jarmila Adamcová

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 14. 
a 26. října. Svoz papíru v pytlech s QR kódy 
se uskuteční 27. října.

bena nejmenším čtenářům, aby mohla být 
v základních školách využívána jako text 
mimočítankové četby pro žáky. 
V následujícím měsíci budou knihy distri-
buovány školám zapojeným do projektu 
MAP II v sadách, aby mohly být využívá-
ny v hodinách českého jazyka. Není bez 
zajímavosti, že kniha byla zpracována také 
v audioverzi a je dostupná na webových 
stránkách www.povestizboskovicka.cz. 

O audio zpracování se postaral známý br-
něnský herec a zpěvák Dušan Vitázek, kte-
rý také nazpíval úvodní znělku. Pověsti pak 
byly namluveny Pavlou Vitázkovou a Pe-
trem Halberstadtem. Ve sníženém nákladu 
byly vydány také fl ash disky s audioknihou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o neprodej-
nou publikaci, kniha bude věnována do 
Knihovny Boskovice a dalších knihoven 
regionu, aby nebyli ochuzeni ani ostatní 
čtenáři.
Jsme velmi rádi, že přestože projekt míst-
ního akčního plánu vzdělávání - „MAP II“ 
-  je realizován během 4 let, kniha tu bude 
mnohem déle a doufáme, že bude dělat 
radost malým i velkým čtenářům i do bu-
doucna.

Mgr. Lenka Dvořáčková, 
hlavní manažer 

MAP, MAS Boskovicko PLUS, z. s.

ŠKOLSTVÍ

DPS Campanela
Dětský pěvecký sbor hledá nové členy do 
svých řad. Kdo rád zpíváš, neváhej a přijď 
mezi nás. Můžeš se přijít podívat zcela ne-
závazně :). Uvidíš a hlavně uslyšíš, jak to 
krásně zní a ladí nám všem, kteří máme 
rádi hudbu a písničky. Je třeba jen vyplnit 
přihlášku a stát se tak žákem/žákyní ZUŠ 
LETOVICE. Školné je 250,-Kč za pololetí.

NEPRODEJNÉ

Zdeněk Peša
Lubomír Vaněk

Pověsti z Boskovicka
pro malé čtenáře
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www.povestizboskovicka.cz

ISBN 978-80-11-00056-1

9 788011 000561

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
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Stalo se před 80 lety
V  běhu všedních dní a v  očekávání těch 
příštích nemáme často čas ohlédnout se 
za těmi, které uběhly. Právě proto by bylo 
zajímavé zamyslet se, co by našim dnešním 
starostem asi řekli naše olešnické babičky 
a dědečkové, případně prababičky či pra-
dědečkové. Asi by si řekli: „Vaše starosti na 
naši hlavu“ a upřímně by se radovali, v ja-
kém světě dnes mohou jejich vnuci a prav-
nuci žít.  Připomeňme si zápisem v kronice 
události podzimu 1941 v Olešnici: 

Socha svatého Václava
„Prostranství u katolického kostela, které 
bylo do r. 1784 hřbitovem, předané obec-
ním zastupitelstvem do majetku koste-
la, bylo r. 1941 vydlážděno cementovými 
dlaždicemi. Podél zdi při silnici dala obec 
zříditi nákladem 16 000 K pěkný chodník 
a na zeď byla v místě, kde se tato lomí, po-
stavena jezdecká socha sv. Václava, vévody 
a dědice české země.
Z několika návrhů byl vybrán návrh An-
tonína Berky, rodáka z Leštiny u Zábřeha, 
znázorňující světce s lipovou větvičkou na 
vzpínajícím se koni.
Potřebné 4 kvádry kamene byly vyzvednuty 

v lomě fy Bílek v Podhorní Lhotě u Hořic 
a přivezeny do Olešnice dne 3. a 4. srpna. 
Byly složeny na náměstí pod věží. Zde pra-
coval mistr Berka se svým pomocníkem 
sochařem Rudolfem Hrádkem po 2 měsíce 
za velké pozornosti obecenstva. Zhruba vy-
pracovaná socha byla potom dopravena na 
určené místo a vyzvednuta na žulový pod-
stavec, přivezený od Skutče. Detailní zpra-
cování sochy trvalo do 18. října.
Slavnostní posvěcení sochy se nemohlo 
konat, protože bylo v našich zemích stanné 
právo a jakékoliv shromažďování lidu bylo 
zakázáno. Celkový náklad na sochu činil 51 
752 K. Tato částka byla sebrána dobrovol-
nými většími příspěvky několika jednot-
livců a sbírkami. Sochaři po celou tu dobu 
bydleli a stravovali se na faře.“

Poprava plukovníka Karla Čápka 
„Živelná touha českého národa nabýt opět 
svobody ztracené r. 1939 vedla na četných 
místech k tvoření tajných podzemních sku-
pin, které připravovaly ozbrojený odboj 
proti okupantům. V r. 1941 byly na všech 
stranách prováděny sabotáže nejrůznějšího 
druhu. Kruté pronásledování jednotlivců 
nepomáhalo, a proto poslal Hitler do Prahy 
jako protektora generála Reinharda Hey-

NĚCO MÁLO Z HISTORIE
dricha, aby odbojné hnutí potlačil nejos-
třejšími prostředky. Úřadu se ujal dne 27. 
září 1941 a hned vyhlásil stanné právo. Ná-
sledujícího dne začaly popravy vlastenců, 
účastníků odbojného hnutí.

Tak položil dne 30. září 1941 svůj život za 
vlast také náš slavný rodák, plukovník rus-
kých legií Karel Čápek. Tento se narodil 23. 
července 1892 v Olešnici v čp. 21. Vystu-
doval reálku v Novém Městě, absolvoval 
abiturientský kurs na obchodní akademii a 
r. 1913 přišel jako jednoroční dobrovolník 
k 14. zeměbraneckému pluku. Po vypuknu-
tí světové války odjel na ruskou frontu, ale 
ještě v prosinci t. r. přešel do ruského zajetí.

Dne 4. srpna 1916 byl dobrovolec Karel Čá-
pek zařazen jako střelec do 1. čsl. záložní 
střelecké brigády ruských legií, v kterých se 
stal tvrdým českým vojákem a neohrože-
ným velitelem. U 6. hanáckého pluku byl r. 
1917 jmenován praporčíkem a r. 1919 kapi-
tánem a velitelem plukovního dělostřelec-
tva. S tímto plukem prodělal mnoho bojů a 
konečně 19. června 1920 se vrátil do vlasti. 
Po krátké dovolené nastoupil opět u 6. ha-
náckého pluku v Olomouci. Dne 26. dubna 
1928 byl povýšen na podplukovníka a jme-
nován velitelem školy záložních důstojní-
ků. V r. 1935 v hodnosti plukovníka opustil 
Olomouc, aby nastoupil odpovědné místo 
v ministerstvu národní obrany.

V podvečer tragických událostí byl 2. ledna 
1939 jmenován velitelem pěšího pluku 43 
v Brně.
Když Čsl. armáda pod tlakem osudu slo-
žila zbraně, volil Karel Čápek znovu boj za 
osvobození národa. Vstoupil do odbojné 
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skupiny Obrana národa a odešel z Brna do 
rodné Olešnice, aby u nás organizoval od-
boj. Když první dva velitelé Obrany národa 
přišli o život, převzal velení v kraji Brno - 
venkov.

Dne 30. října 1940 byl v Olešnici zatčen, 
odvlečen do Olomouce a odtud 12. února 
1941 do Kounicových kolejí v Brně. Muka 
vězně snášel statečně, i kruté výslechy, při 
nichž nikoho nezradil.
Po jedenáctiměsíčním trápení postaven 30. 
září 1941 o 14. hod. před stanný soud a od-
souzen k smrti.

V 16 hodin 40 minut byl vyveden na popra-
viště. Odhalil svá prsa před popravčí četou 
a pevným hlasem zvolal: „Ať žije českoslo-
venská republika!“. To slovo republika ne-
doznělo. Zasaženo 10 ranami z vražedných 
germánských pušek zhroutilo se tělo jeho 
k zemi. Bylo právě 16 hodin 45 minut, když 
Karel Čápek dokonal, položiv svůj život za 
svobodu národa a vlasti.

Karel Čápek jest národním mučedníkem 
a památka jeho jest věčná!“

Vilém Tocháček 
„Dne 1. října 1941 byl v Kounicových ko-
lejích odsouzen k trestu smrti provazem 
Vilém Tocháček, mlynář ze Šitbořic u Brna, 
rodák a majitel Podhrázského mlýna pod 
Křtěnovem, který se velmi staral o zásobo-
vání moukou obyvatel svého kraje. Poprava 
vykonána ještě týž den….“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve 
dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost je v  přízemí budovy 
radnice, náměstí Míru 20.

Voličem je občan České republiky, který 
nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 
sněmovny jsou vytištěny pro každou poli-
tickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic 
musí být ve všech volebních krajích ozna-
čeny stejným vylosovaným číslem. Pokud 
některá politická strana, politické hnutí 
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu 
ve všech volebních krajích, zůstane v da-
ném volebním kraji toto číslo neobsazeno. 
Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, 
které volič obdržel, tvořit úplnou nepře-
rušenou číselnou řadu a sada hlasovacích 
lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických 
stran, politických hnutí a koalic, u kterých 
bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí 
kandidáta, zůstává pořadové číslo na hla-
sovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické 
straně nebo politickému hnutí je na hlaso-
vacím lístku vyjádřena zkratkami uvedený-
mi v přiložené informaci. Hlasovací lístky 
jsou opatřeny otiskem razítka krajského 
úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 
dny přede dnem voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o pří-
padných tiskových chybách na hlasovacím 
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, 
platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebným do-
kladem, nebude mu hlasování umožněno.

PRŮBĚH HLASOVÁNÍ
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úřed-
ním razítkem. Na požádání mu komise 
vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se 
musí volič odebrat do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu ne-
bude hlasování umožněno. Volič vloží do 
úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné 
úřední obálky, může zakroužkováním po-
řadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uve-
dených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z nich dává přednost (udělení 
preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je 
hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací líst-
ky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybra-
ným hlasovacím lístkem vloží před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu 
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo ne-
může číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrs-
kové volební komise, a hlasovací lístek za 
něho vybrat a vložit do úřední obálky, 
a popřípadě i úřední obálku vložit do vo-
lební schránky.

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ 
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů, obecní úřad a ve 
dnech voleb svoji okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-
ní místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat 
své členy s přenosnou volební schránkou 
pouze v rámci svého volebního okrsku.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR 

Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


