
Olešnice turistická
Počátek prázdnin je také obdobím  zvýše-
ného počtu návštěvníků na území města. 
Jednak těch, kteří mají v  mikroregionu 
Olešnicko své chaty a chalupy, jednak těch, 
kteří Olešnicí pouze projíždějí. Řada ná-
vštěvníků však do Olešnice za turistickým 
vyžitím nepřijíždí pouze v zimním období 
na ski-areál, ale i v  letní sezóně k  návště-
vě turistických aktivit. Zatímco koupaliště 
v  důsledku nestálého počasí na své ná-
vštěvníky ještě čeká, olešnická muzea stra-
šidel, historických vozidel i modrotisku si 
nemohou na návštěvnost naříkat. 
Zpestřením turistické sezóny v Olešnici byl 
v měsíci červenci také „Kinematograf bra-
tří Čadíků“, který na olešnickém náměstí 

ZPRÁVY Z RADNICE

15 let od bleskové povodně 
Titulní obrázek Boží muky i obě fotografie 
z povodně a možná i současné bouřky pa-
mětníkům připomněly 15. výročí od bles-
kové povodně na Olešnicku 15. 7. 2002. 
Přestože již mnoho z těch, kteří ji tak dra-

maticky prožívali, není mezi námi, je třeba 
ostatním připomenout úsilí samosprávy, 
správců vodních toků i Státního pozem-
kového úřadu, které vedlo k  vybudování 
protipovodňových opatření a pozemko-
vých úprav v  Olešnici. Díky tomuto úsilí 
je Olešnice na podobné události mnohem 
lépe připravena. 
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budou položeny nové podlahy. Po něko-
likadenní technologické odstávce budou 
stavební práce dokončeny instalací zařizo-
vacích předmětů, osvětlení a podhledů a od 
poloviny měsíce srpna se počítá s instalací 
nového vybavení a nábytku. 

Úspěšné zakončení cesty k získání dotací
Po dvouleté odmlce, kdy měly možnost 
různé subjekty získat finanční prostředky 
prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS, 
se po schválení strategie MAS otevírá nová 
cesta k získání dotací prostřednictvím jed-
notlivých výzev CLLD MAS Boskovicko 
PLUS. Zde bych chtěl jako předseda před-
sednictva MAS a předseda dobrovolného 
svazku obcí Olešnicko jen připomenout 
předchozí úspěšné období na Olešnicku. 
Tehdy bylo na různé projekty na Olešnic-
ku vyplaceno v  dotacích 12,431 mil. Kč 
na projekty v celkové výši 20,521 mil. Kč. 
Připomeňme, že se jednalo o šest různých 
dotačních okruhů, kde byly příjemci obce, 
spolky, zemědělci i podnikatelé v oblasti tu-
ristického ruchu. Nemalou částkou (4,654 
mil. Kč) byly podpořeny i projekty obno-
vy kulturních památek místního významu 
(mimo jiné olešnická římskokatolická fara 
a hřbitovní zdi). 
Výběrová komise MAS Boskovicko PLUS 
vybrala a valná hromada MAS aktuálně 
schválila dotace z  letos již vyhlášených 
dvou výzev podávání žádostí. V OP za-
městnanost - slaďování rodinného a pro-
fesního života - podala mnou zastoupená 
ZŠ a MŠ Olešnice žádost o dotaci na projekt 
příměstského tábora konaného v  prázd-
ninových měsících pro děti předškolního 
věku a školáky v  MŠ a ZŠ. Projekt bude 
realizován po dobu tří let se zahájením pří-
městského tábora v  příštím roce. Žádost 
byla schválena a ZŠ a MŠ obdrží dotaci 

byla schválena ve výši 1,38 mil. Kč a stav-
ba kanalizace bude zahájena na rozhraní 
srpna a září. Rada města pověřila starostu 
ještě letos znovu připravit a podat žádost 
o dotaci na chodníky na ulici gen. Čápka, 
tentokrát v jiném dotačním titulu tak, aby 
stavba mohla být realizovaná samostatně 
jako prioritní. 

Oprava komunikací 
Rozsah oprav komunikací, které probíhají 
na území naší země, objemem přesahuje 
stavební kapacity firem. Také proto se i na 
území města Olešnice posouvaly některé 
dílčí termíny plánovaných oprav komuni-
kací, tím spíše, že se při jejich provádění 
objevila řada technických změn nutných 
k  bezkoliznímu provedení staveb. V  sou-
časné době je provedena pokládka obrub 
a dlažby na jedné straně ulice Obora, při-
pravena je pokládka živice na komunika-
ci u školy (u památníku). Před uzávěrkou 
vydání tohoto zpravodaje bylo dohodnuto 
položení živice nejenom zde, ale i na ko-
munikaci na Horním Vejpustku. Tyto ko-
munikace by tedy měly být na prahu mě-
síce srpna již dokončeny. V  měsíci srpnu 
budou pokračovat práce na chodnících na 
druhé straně ulice Obora. 

Rekonstrukce mateřské školy
V  měsíci červenci se rozeběhly práce vel-
kého rozsahu v mateřské škole. Již dnes je 
položena krytina střechy mateřské školy, 
z velké části dokončeno oplocení mateřské 
školy a v  interiéru mateřské školy jsou po 
vybourání zárubní a po výstavbě některých 
nových příček provedeny nové rozvody 
kanalizace z toalet, nataženy nové rozvody 
elektrické energie jak zásuvkového tak svě-
telného okruhu, z velké části již upraveny 
stěny a provedeny nové obklady. Tyto práce 
by měly být dokončeny do konce měsíce 
července s  tím, že na prahu měsíc srpna 

promítnul čtyři filmová představení. K  25 
tisícům Kč příspěvku města přidali diváci 
dalších 18 758,- Kč dobrovolného vstupného 
na Konto Bariéry. 
Příliv prázdninových návštěvníků vyvr-
cholí jako každoročně v období Svatovavři-
necké pouti.

Investice a opravy
Opravy v kulturním domě
V posledních vydáních Olešnického zpra-
vodaje byli čtenáři pravidelně informová-
ni o jedné z dílčích etap oprav kulturního 
domu. Tou byla rekonstrukce toalet dokon-
čená v měsíci červnu a předaná na začátku 
měsíce července. Zdařilou opravu v podo-
bě komplexní rekonstrukce dokumentují 
fotografie. 

Průtah II/362
Město Olešnice a SÚS Jihomoravského kra-
je připravují projekt průtahu silnice II/362 
včetně pěších tras (chodníků). Dílčí eta-
pou byla připravená žádost o poskytnutí 
dotace SFDI na opravu chodníků na ulici 
gen. Čápka a žádost o dotaci pro Jihomo-
ravský kraj na výstavbu kanalizace v  ulici 
Rovečínská. Zatímco první žádost na SFDI 
úspěšná nebyla a pro opakování žádosti 
probíhá úprava projektové dokumentace, 
dotace na kanalizaci na ulici Rovečínské 
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ŠKOLSTVÍ

Polovina prázdnin je za námi
Žákům (a asi ani vyučujícím) se to nečte pří-
liš radostně, ale je to tak – prázdniny jsou ve 
druhé polovině. Než nám stejně rychle uteče 
i ta druhá polovina a než začne nový školní 
rok, přináším krátké ohlédnutí za poslední-
mi týdny školního roku předešlého.
V  květnu proběhlo elektronické testování 
znalostí našich deváťáků ze strany České 
školní inspekce. Testováni byli z  matema-
tiky, českého jazyka a z přírodovědné gra-
motnosti. Rád konstatuji, že výsledky ve 
všech třech oblastech byly nadprůměrné, 
že navázaly na velmi dobré výsledky tes-
tování Kalibro z  ledna a že jsou naši kon-
čící deváťáci dobře připraveni na vstup do 
středních škol a učilišť.
Na přelomu května a června absolvovaly 
třídní kolektivy se svými vyučujícími jed-
nodenní nebo dvoudenní vlastivědné zá-
jezdy (výlety).
Začátkem června se uskutečnil poznáva-
cí zájezd zájemců z řad žáků 2. stupně do 
Rakouska a Německa. Jak vyplynulo již 
z článku v minulém zpravodaji, spokojeni 
byli žáci i doprovázející paní učitelky.
Ve stejném období se některé naše žáky-
ně zúčastnily zájezdu se ZUŠ Letovice na 
chorvatský Hvar.
Před polovinou června byl druhým odvo-
zem ukončen sběr starého papíru. V prů-
běhu jara se podařilo děvčatům a chlap-
cům za přispění příbuzenstva a veřejnosti 
nasbírat více než 10 tun tříděného papíru. 
33 žáků přispělo množstvím 100 kg a více. 
Nejlepšími sběrači v soutěži tříd byli dru-
háci, nejlepším jednotlivcem byl Daniel 
Lžičař ze 4. třídy s 1 410,- kg.
Vyhodnotili jsme také sběr léčivých bylin. 
Nejlepší „sběračkou“ se stala Nikola Prud-
ká z 9.A, druhou nejlepší se stala Adéla Jíl-
ková ze 4. třídy.
Ve dnech 15. a 16. června proběhl již 18. 
ročník atletického zápolení o Pohár staros-
ty Olešnice. Při velké vyrovnanosti zvítězili 
mezi třídami čtvrťáci, mezi jednotlivci byli 
nejlepší s  maximálním ziskem 4 zlatých 
medailí Štěpán Krejčí z  2. třídy a páťačka 
Jolana Jančová.
V průběhu téměř celého druhého pololetí 
se řada našich žákyň a žáků zúčastňovala 
soutěží a olympiád v  nejrůznějších obo-
rech. Ani letos se v  silné konkurenci ne-
ztratili a svými pěknými výsledky dobře 
reprezentovali školu i město.
Zde je přehled nejlepších umístění:
Okresní kolo biologické olympiády – 2. 
místo Tereza Halvová.
Okresní kolo chemické olympiády – 6. mís-
to Karolína Křížová a následně 18. místo 
v krajském kole.

programu je již schválená dotace na zvýše-
ní kapacity a modernizaci mateřské školy, 
která právě probíhá. Tato dotace je ve výši 
11,945 mil. Kč. 
Rozpočty obcí a měst umožňují pokrytí 
běžných provozních nákladů a investice 
menšího rozsahu. Pro realizaci velkých 
projektů se však obce a města bez získání 
dotací neobejdou. Protože dotace zdaleka 
nezískají všechny obce, je dotace výsled-
kem soutěže v kvalitě i zpracování projektu. 
Již řadu roků pomáhají rozvoji území Čes-
ké republiky evropské dotace. Je jistě dob-
ré a snad si to i spoluobčané uvědomují, 
že město Olešnice a území Olešnicka bylo  
a je jako příjemce evropských dotací velmi 
úspěšné.  

PaedDr. Zdeněk Peša 

Matrika
Narození
Adam Havel

Sňatky
Lenka Smékalová a Blahoslav Lukašík
Renata Palinková a Martin Schauer

Jubilea červenec 2017
Květoslava Schusterová  - 80 let
Věra Motyčková - 87 let
Adolf Vraspír - 75 let

Smaragdová svatba
Jarmila a Josef Honsnejmanovi

Úmrtí červen a červenec 2017
Emilie Veselovská ve věku 82 let
Boleslav Bedan ve věku 67 let
Josef Švejda ve věku 84 let
Marie Nykodýmová nedožitých 65 let
Marie Broklová ve věku 92 let

ve výši 1,583 mil. Kč. Další výzvou MAS 
Boskovicko PLUS byla první výzva z Pro-
gramu rozvoje venkova. Zde byly podány 
za město Olešnice dvě žádosti na úpravu 
a rekonstrukci dvou cest – jedné polní a 
jedné lesní. Na polní cestu v plánu společ-
ných zařízení pozemkových úprav již dříve 
schválenou, která spojuje silnici na Kně-
ževes a novou polní cestu vedle nové boží 
muky byla schválena částka dotace ve výši 
998 tis. Kč, úprava lesní cesty pod Skalkami 
pak obdrží dotaci ve výši 492 tis. Kč. S po-
mocí MAS měly možnost školy v  území 
podat žádost na tzv. šablony v OP Výzkum, 
věda, vzdělávání. Také olešnická škola tak 
bude příjemcem dotace z  tohoto operač-
ního programu, který umožní financovat 
speciální pedagogy a činnost čtenářských 
klubů ve škole částkou 811 tis. Kč. Místní 
akční skupina MAS Boskovicko PLUS byla 
podpořena MMR ČR v přípravě Místního 
akčního plánu vzdělávání na území ORP 
Boskovice. Jedním z výstupů tohoto plánu 
bylo zpracování strategického rámce. Do 
něho všechny školy v regionu napsaly plá-
ny rekonstrukcí a oprav v jejich budovách. 
Tento seznam požadavků byl nezbytnou 
podmínkou k  posouzení žádostí jednotli-
vých škol či obcí a měst do integrovaného 
regionálního operačního programu. Zde 
město Olešnice v mém zastoupení podalo 
žádost v  46. výzvě a jako jeden z  prvních 
žadatelů v České republice obdrželo infor-
maci o schválení dotace. Jedná se o částku 
12,166 mil. Kč na modernizaci budovy zá-
kladní školy především v  oblasti nových 
odborných učeben  a kabinetů přírodověd-
ných předmětů, jazykových učeben a IT 
vybavení. To vše bude doplněno nákupem 
nových učebních pomůcek. Zde se hodí 
připomenout, že ze stejného operačního 

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko



Okresní soutěž v atletice pro žáky 1. stup-
ně – 5. místo v hodu kriketovým míčkem 
Štěpán Krejčí.
Zejména žákům 1. stupně se výborně da-
řilo i v mimoškolních aktivitách. Družstvo 
elévů (chlapci z 4. a 5. třídy) vyhrálo několik 
turnajů ve florbalu a i v konečném celko-
vém pořadí obsadili 1. místo.
V soutěžích ve stolním tenisu se opakovaně 
dařilo Matyáši Chybíkovi.
V soutěžích v disko tancích bývaly úspěšné 
Natálie Fialová, Karin Žílová, Eliška  
Konečná a Tereza Hanzlová.
Ve hře na klavír sbírala úspěchy Anna  
Sýkorová.
Ve čtvrtek 29. června byli starostou města  
na radnici slavnostně přijati žáci, které  
jejich třídní učitelé vybrali na základě 
prospěchu, chování a úspěchů v soutěžích  
a olympiádách. Seznam těchto žáků byl 
otištěn v minulém čísle zpravodaje.
Poslední den školního roku proběhl poně-
kud netypicky. Oproti předchozím rokům 
nemohl slavnostní závěr proběhnout v kul-
turním domě, protože v  něm probíhala 
rekonstrukce toalet. Slavnostní zakončení 
tedy proběhlo ve třídách, ale žáci nebyli 
o nic ochuzeni. Všechny diplomy, oceně-
ní a odměny, které by dostali v kulturním 
domě, jim předali jejich třídní učitelé.
Za končícími deváťáky se přišli rozloučit 
prvňáci i starosta města, který již po sedm-
nácté předal Pohár generála Zdeňka Škar-
vady určený pro nejlepšího odcházejícího 
absolventa naší školy. Tím byl vyhodnocen 
Jan Nechuta (zmíněno rovněž v  minulém 
čísle).
V prvních dvou týdnech prázdnin se opět 
konal jazykový tábor, který připravily naše 
paní učitelky cizích jazyků.
Během července a srpna probíhají ve ško-
le tradiční prázdninové práce – údržba  
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a opravy, malování a tapetování, velký 
úklid. Netradiční byl třítýdenní pobyt dětí 
z mateřské školy v přízemí základní školy. 
Jejich mateřinka totiž během prázdnin pro-
chází zásadní rekonstrukcí všech vnitřních 
prostor. Předškoláci si hráli v  obou oddě-
leních školní družiny a na školním hřišti, 
spali v jedné z prvních tříd, ve druhé měli 
šatnu, jíst chodili do školní jídelny, takže 
jim snad nic nechybělo.
Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pon-
dělí 4. září 2017 v  budově základní školy  
a jsem přesvědčen, že i v  budově zrekon-
struované a nově vybavené mateřské školy.

Vladimír Hél

KULTURA

Pozvání na pouť
Svatovavřinecká pouť, která se v  Olešnici 
opět slaví od dob působení P. Leopolda 
Benáčka, jež zařídil změnu patrona koste-
la, připadá letos na 13. srpna. Svatý Vavři-
nec, latinsky Laurentius, patron knihovní-
ků, archivářů, ale i kuchařů a koželuhů žil 
v  Římě, byl prvním správcem chrámové 
pokladny papeže Sixta, a protože nechtěl 
císaři Valerianovi vydat peníze z pokladny, 
ale předložil mu největší bohatství církve 
- prostý lid - byl 10. srpna 258 upálen na 
roštu. Tyto výjevy jsou i na oltáři v koste-
le vypodobněné mistrem Kovaříkem a vy 
si je můžete prohlédnout také při slavení 
poutních mší v  neděli 13.8. v  6:45, 8:00  
a v  11:00 nebo při svátostném novokněž-
ském požehnání Ladislava Bublána, které 
bude udělovat od 15 hodin.

Letos můžete  naposledy o olešnické pouti 
zhlédnout ve farním dvoře výstavu kočár-
ků, a to v neděli 13.8.2017 od 9 do 17hodin. 
Soňa Šašinková

FC Olešnice zve na tradiční pouťové zá-
bavy v pátek 11.8. s kapelou DODNA a v 
sobotu 12.8. s DJ Baartem. Začátky akcí ve 
21:00 hod.

Místní chovatelé zvou veřejnost do svého 
areálu v ulici Cihelna na výstavu drobné-
ho zvířectva v sobotu 12. srpna od 8:00 
do 18:00 a v neděli v době od 8:00 do 
16:00 hodin.

Mladý zahrádkář – 1. místo Karolína Kří-
žová (23. místo v celostátním kole!) a Petr 
Šašinka, 2. místo Valérie Tichá a Monika 
Hamerská, 3. místo Michaela Danzingero-
vá, 4. místo Nikola Řehůřková.
Malý technik – 2. místo družstvo třeťáků 
a stejné umístění mezi jednotlivci Matyáš 
Chybík.
Okresní kolo fyzikální olympiády – 3. mís-
to Eliška Ševčíková.
Okresní kolo zeměpisné olympiády – 3. 
místo Michaela Novotná, 6. místo Eva Ne-
chutová.
Okresní kolo matematické olympiády – 4. 
místo Alena Neumannová.
Pythagoriáda – 2. místo Jakub Batěk, Mi-
chaela Novotná a Eliška Ševčíková, 4. mís-
to Adolf Vraspír a Pavel Štěpánek, 5. mís-
to Martin Baka, 6. místo Dalibor Štěpán  
a Vladimír Chmel.
Okresní kolo olympiády v češtině – 3. mís-
to Michaela Novotná a následně 20. místo 
v krajském kole.
Okresní kolo olympiády v  němčině – 4. 
místo Michaela Danzingerová.
Okresní kolo přespolního běhu – 3. místo 
družstvo starších žákyň.
Okresní soutěž ve stolním tenise – 1. místo 
družstvo starších žákyň a 3. místo družstvo 
starších žáků.
Okresní soutěž ve skoku vysokém – 4. mís-
to Michaela Novotná, 5. místo Adéla Paříz-
ková a František Sobotka, 6. místo Viktor 
Šafařík.
Pohár Rozhlasu v  atletice – 1. místo ve 
skoku dalekém František Peterka, 4. místo 
ve skoku dalekém Anna Jílková, 4. místo 
v běhu na 60 m Adéla Pařízková, 5. místo 
ve skoku vysokém Viktor Šafařík, 5. místo 
štafeta mladších žákyň, 6. místo ve skoku 
vysokém Adéla Pařízková, 6. místo v běhu 
na 800m Eliška Buršová.



chybná. Je veřejným tajemstvím, že jsou 
v zahraničí firmy, které se specializují na 
falšování medu. Někdy je problém i pro 
laboratoř zjistit složení medu! Problém fal-
šování se zdaleka netýká jenom medu. Ne-
jen díky slevovým akcím, rok od roku klesá 
kvalita některých potravin.
V  roce 2016 byla společnosti Včelpo s.r.o. 
Obora udělena pokuta za prodej závadné-
ho medu. Tato společnost se v  naší oblasti 
zabývá nákupem a prodejem včelařských 
produktů. Provinila se tím, že míchala náš 
Český med s medem z Ukrajiny, který obsa-
hoval antibiotika. V rámci států EU je přísně 
zakázáno používat k léčení včelstev antibio-
tika. Na Ukrajině to zakázané není, včelaři 
tato léčiva používat mohou. Společnost 
Včelpo s.r.o. si vzala ponaučení a veškeré na-
kupované medy dává na rozbor. Tato kauza 
poškodila všechny poctivé včelaře.
Několik informací o medu. Med je hod-
notná potravina přírodního charakteru vy-
tvořená společenstvím včel ze sesbíraných 
sladkých šťáv květin (nektaru) či stromu 
(medovice). V  naší oblasti jsou roky, kdy 
máme medy jak květové, smíšené tak i me-
dovicové.
Med květový je lehce stravitelný obsahuje 
více pylových zrn. Jeho nevýhodou je, že 
rychle krystalizuje. Někteří včelaři připra-
vují pastovaný med. Pastování je usměr-
něná krystalizace pomocí mechanického 
míchání. Do tohoto medu se nic nepřidává!  
Medy smíšené jsou částečně květové a čás-
tečně medovicové. Smíšené medy mají pod-
manivější chuť, krystalizují až po několika 
měsících. U našich zákazníků jsou žádanější.
Medovicové medy jsou nejatraktivnější, 
mají harmonickou chuť, což je dáno vyšším 

obsahem minerálních látek a menší kyse-
lostí. Tento med je požadován nejčastěji, 
ale každý rok medovicový med včelky ne-
donesou. Rok 2017 bude patřit mezi roky 
skromnější, výnosy medu budou nižší.

U příležitosti 110. výročí organizovaného 
včelaření na Olešnicku uspořádají včelaři 
malou výstavku včelařského nářadí a pomů-
cek o olešnické pouti na tržnici. Můžete při-
jít ochutnat včelí produkty, bude připraveno 
i občerstvení. Srdečně Vás všechny zveme.
Včelařením pro radost i užitek vytváříme 
u našich členů lásku k přírodě, abychom ji 
zachovaly pro další generace. Kde budou 
chovány včely, mohou žít i spokojení lidé.
Všem včelařům, příznivcům včelaření a mi-
lovníkům přírody přejeme mnoho zdraví, 
úspěchu a trpělivosti při práci se včelkami.

Marian Filip, 
jednatel včelařů Olešnice

SPORT

OREL OLEŠNICE
Florbal – kategorie muži
Tuto sezonu 2016/2017 jsme se již po-
druhé v kategorií mužů zúčastnili soutěže 
OFL (orelská florbalová liga). Olešnice byla 
zařazena do divize západ společně s druž-
stvy z  Kunštátu, Boskovic, Nového Města 
na Moravě, Bořitova a Žďáru nad Sázavou. 
V této konkurenci jsme obsadili 5. místo (1 
výhra, 3 remízy, 6 proher). Chtěl bych touto 
cestou poděkovat hráčům za reprezentaci 
a popřát mnoho úspěchů do další sezony, 
kam jsme se již přihlásili.

Případní zájemci o vystavování se mohou 
ozvat do 8. srpna panu Dvořákovi na te-
lefonní číslo 724 089 354 nebo na e-mail: 
fdvo@atlas.cz
 
Včelaři si připomenou 110 roků od zalo-
žení včelařského spolku v Olešnici
Dnešní včelařská organizace sdružuje členy 
z Olešnice, Kněževsi, Jobovy Lhoty, Vesel-
ky, Ústupu, Rozsíčky, Rozseče, Crhova, Ta-
sovic, Hodonína, Křtěnova, Louky a Lhoty 
u Olešnice. Organizace má v současné době 
67 členů a chová cca 550 včelstev. 
Organizace se stará, aby celý region byl do-
statečně zavčelen, aby bylo zajištěno opylo-
vání hmyzosnubných rostlin a stromů, aby 
byla zachována přírodní rovnováha. Včely 
mají doletový rádius více jak 5 km. Směr 
jejich letu určuje vůně nektaru, pylu nebo 
medovice.
V  současné době je nejdůležitější úkol 
včelařů zdravotní stav včelstev. Malý roz-
toč varroa velikosti zrnka máku, parazitu-
je na včelách a včelím plodu. Tento roz-
toč se množí geometrickou řadou, proto 
je nutné přísně dodržovat protinákazová 
opatření. Tento parazit není zdaleka jedi-
nou hrozbou pro naše včelstva, je spousta 
chorob a škůdců, které ohrožují zdárný 
rozvoj včelstev.  Léčení včelstev se prová-
dí schválenými léčivy v čase po odebrání 
posledního medu až do 15. dubna násle-
dujícího roku.
Evropská unie podporuje chov včelstev 
různými programy, podporuje přednáško-
vou činnost, přispívá na nákup léčiv i na 
pořízení včelařského zařízení.
Spotřeba medu na jednoho občana EU za 
rok je 1,7 kg, v České republice je uváděná 
průměrná spotřeba 1 kg na osobu. Do EU 
se dováží medy z  Číny, Mexika, Brazílie  
a dalších států, jeho kvalita je mnohdy po-

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko



Florbal – kategorie mladší žáci 
(ročník 2004 a mladší)
I v  této kategorii jsme se zúčastnili OFL 
v  divizi západ, kam patřila také družstva 
z  Boskovic, Adamova, Nového Města na 
Moravě, Bukovinky a z Brna-Židenic. Oleš-
nice se umístila na 4. místě se sedmi body 
(2 vítězství, 1 remíza, 7 proher). Tomáš 
Nechuta zaznamenal úspěch v kanadském 
bodování. Umístil se na krásném druhém 
místě, s celkovým počtem 29 bodů (25 gólů 
a 4 přihrávky) a od vítězství jej dělil pouhý 
1 bod. Poděkování patří nejen hráčům, ale 
i rodičům, kteří pomáhali s  dopravou na 
jednotlivé turnaje.

Florbal – kategorie elévové 
(ročník 2006 a mladší)
S  touto kategorií hráčů jsme se, spolu 
s týmy Boskovice „A“, Boskovice „B“ a Bo-
řitova, zúčastnili tří turnajů Župy Krekovy 
v  Boskovicích. Všechny tři turnaje jsme 
vyhráli, a tím získali pohár pro celkové-
ho vítěze Župy Krekovy v kategorii elévů. 
K dalším úspěchům patří získání ocenění 
pro nejlepšího střelce. Na prvním turnaji 
se jím stal Václav Novotný. Na třetím tur-
naji pak na tuto cenu dosáhl také Tomáš 
Halámek. Na úspěchu se podíleli Tomáš 
Halámek, Václav Novotný, Tomáš Jurá-
nek, Daniel Mistr, Ondřej Dostál, Jaroslav 
Hloušek, Petr Knotek, Vojtěch Kovář, Ja-
roslav Dostál. Touto cestou děkuji všem 
hráčům za předvedené výkony a přeji, aby 
jim radost ze hry a zápal do florbalu vydr-
žely co nejdéle.

Za Orel Olešnice 
Ing. Miroslav Halámek 

Rybáři informují
Dne 15.7. bylo pro olešnickou veřejnost 
uspořádáno chytání ryb na rybníku Sekera.
Město Olešnice ve spolupráci s olešnickými 
rybáři umožnili od 6.00 do večerních 20.00 
hodin chytání na dobře zarybněné vodě. 
Bylo připraveno bohaté občerstvení, půj-
čovna rybářského náčiní včetně návnady 
a nástrahy. Rovněž postavený přístřešek 
a posezení pro návštěvníky našel svoje 
uplatnění, a přes nepříznivé počasí se do 
chytání zapojilo 17 vyznavačů Petrova cechu.
Úlovky kapra, amura ale i perlínů a plotic 
na sebe nenechaly dlouho čekat.
Také o diváky nebyla nouze a nás jako po-
řadatele přesvědčili o tom, že akce tohoto 
druhu mají v Olešnici svoje místo.
Další chytání pro veřejnost budeme pořádat 
v sobotu 19. 8. 2017. 
Rybník bude zpřístupněn od 7.00 do 20.00 
hodin, cena povolenky je 50,- Kč - systém 
chyť a pusť. Ulovenou rybu je možno si od-
koupit.
Občerstvení zajištěno. 

Srdečně zvou pořadatelé
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Rybářské závody 
MRS pobočný spolek Olešnice pořádá dne 
26.srpna tradiční rybářské závody na ryb-
níku Jeruzalém.
Začátek v 6.00 hodin, tohoto závodu se 
mohou zúčastnit pouze držitelé platného 
rybářského lístku.
Pro závodníky i diváky bude připraveno 
bohaté občerstvení včetně grilovaných 
pstruhů a točeného piva, také bohatá tom-
bola je již tradicí.

RŮZNÉ

Upozornění pro pěstitele květin
Od 1. srpna do 15. září roku 2017 může-
te na adresy matrika@olesnice.cz nebo 
knihovna@olesnice.cz posílat fotografie 
vašich oken a balkonů ozdobených truhlíky  
s květinami. Fotky a zprávu opatřete datem 
pořízení snímku a popisným číslem vašeho 
domu. Pokud by vám to činilo potíže, po 
domluvě vše vyfotí zaměstnanci města. 

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý sudý týden v úterý, to je 8. 
a 22. srpna.

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

KŘTĚNOV
V sobotu 19. 8. od 14 hodin se uskuteční 
19. ročník tradičních hasičských závodů 

Křtěnovská zástava. Všichni jste srdečně 
zváni ke zhlédnutí hasičského klání, v ne-
poslední řadě ke tradičnímu grilu a další-
mu výbornému občerstvení. 

 Vaši hasiči ze Křtěnova
 
OBEC ROZSÍČKA
Dětský den v obci Rozsíčka 
a prevence Policie ČR
Dne 8.7.2017 v  od-
poledních hodinách 
navštívili policisté   
z Obvodního oddě-
lení Letovice spo-
lečně s  policistou  
z prevence   Územ-
ního odboru Blansko děti v  obci Roz-
síčka, kde pořadatelé připravili pro nej-
menší dětský den. V  bohatém programu 
pod vedením dvou zkušených moderá-
torů z  Prahy, dostali průběžně prostor  
i policisté. Ukázali dětem svoji výzbroj  
a výstroj, služební vozidlo, které využí-
vají pro výkon služby. Zájemci z  řad dětí 
i dospělých si vyzkoušeli pouta a neprů-
střelnou vestu. Policisté obvodního od-
dělení předvedli ukázku zadržení nebez-
pečného pachatele. V rámci prevence byla 
rodičům i dětem předvedena ukázka na 
téma setkání dítěte s  cizí osobou. Ukáz-
ka se přítomným velmi líbila a sami ro-
diče s  policistou řešili tuto problematiku  
a svěřovali se policistům se svými osobní-
mi zkušenostmi.
Celá akce byla velmi vydařená a děti se bavily 
celé odpoledne. 


