
ZPRÁVY Z RADNICE

Kůrovec devastuje lesy
Kalamitní situace spojená s  expanzí lýko-
žrouta smrkového nejenomže pokračuje, ale 
dále narůstá. Vlastníci lesů čelí této kůrov-
cové kalamitě zvýšenou těžbou napadených 
stromů a jejich odvozem. Finanční náklady 
na samotnou těžbu často překračují výnosy 
z prodeje. Daří se, byť za významně nižší ceny 
než v  uplynulých letech, prodávat převážně 
kulatinu. O jiné sortimenty dřeva je malý 
zájem. V  následujícím roce by mohla vlast-
níkům výrazněji napomoci státní dotace za 
letos vytěžené dřevo. Pracovníci k provádění 
těžby chybí. Proto je  při velkých objemech 
kalamitního dřeva nutno využívat těžebních 
strojů. To s sebou nese, zvláště pak v letošním 
vlhkém létu, významnou devastaci lesních  
i dalších cest. 
Členové rady města společně s odborným les-
ním hospodářem prošli městské lesy v katastru 
Olešnice, aby se na místě přesvědčili o rozsahu 
šíření lýkožrouta smrkového. Lze konstatovat, 
že napadeny jsou všechny smrkové lesní po-
rosty, nejen městské. Zvlášť smutný pohled je 
na příměstský les „Skalky“. Z něj bude za ně-
kolik týdnů vytěžená holina. Obdobně je tomu 

raci s okolními obcemi, které jsou též majitelé 
lesů. Bohužel stovky uschlých stromů malých 
vlastníků na svoji těžbu čekají a na mnohé se 
zjevně nedostane. S ohledem na probíhající 
těžbu vyzýváme spoluobčany, aby dbali na 
svoji bezpečnost a aby do „Skalek“ či jiných 
lesů, kde probíhá těžba, nevstupovali.

 

i v lese „Chrást“ za Lamberkem. Zde na okraji 
vytěženého lesa zůstávají stát uschlé, kůrov-
cem napadené stromy patřící jiným vlastní-
kům, majitelům vedlejší louky. 
Snaha o alespoň nějaké ekonomické zhodno-
cení napadených stromů je v  případě města 
úspěšná vzhledem k  objemu těžby a koope-
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pozemkových úpravách ve východní části ka-
tastru v roce 2003. Přejezd zemědělské tech-
niky v západní části katastru byl naplánován 
především obchvatem Olešnice po polní cestě 
CP1 od Křtěnova k Lamberku pod „Závrším“ 
a dále napojením k nové polní cestě na křižo-
vatce silnice ke Kněževsi. Tato cesta byla také 
uvažována k zokruhování dopravy pro lokali-
tu „Piskačův sad“ (nezbytnou podmínku pro 
stavební povolení výstavby domů). 
Cesta však bohužel, stejně jako ostatní prv-
ky plánu společných zařízení, zůstává na pa-
píře a čeká se na jednání soudu, který bude 
rozhodovat o žalobě některých vlastníků 
pozemků proti Státním pozemkovým úřa-
dem schváleným pozemkovým úpravám za-
hájených v  roce 2013. I v  případě potvrzení 
schválených pozemkových úprav si Olešnice 
po předchozích zkušenostech s  výstavbou 
nových polních cest, případně na stavbu ob-
jízdné trasy pro zemědělskou techniku polní 
cestou CP1, určitě ještě hodně dlouho po-
čká. Naštěstí alespoň polní cesty (i ty nové) 
ve východní části katastru umožňují příjezd 
zemědělské techniky od Kněževsi, Veselky  
a Rozsíčky ke středisku živočišné výroby VSP 
Group, a. s. 
Dokud ovšem budou i nadále využívány uli-
ce města pro přesuny zemědělské techniky, je 
třeba, aby řidiči této techniky vnímali rozdíl 
mezi polem, loukou, polní cestou a frekven-
tovanou ulicí, po které se vedle ostatních 
vozidel pohybují při přecházení i chodci. 

Parkoviště u lékařského střediska
Požadavek vlastníka k zachování okrasné ze-
leně pod parkovištěm u lékařského středis-
ka v  době realizace projektu „Průtah II/362 
Olešnice“ podpořeného některými zastupiteli 
města vedl k  nedodržení projektové doku-
mentace. Ta počítala s odstraněním této zele-
ně a úpravou svahu. Svah tedy nebyl odtěžen 
a následně upraven (aby došlo k  zpevnění 
pláně pro osazení obrubníků), a proto v prů-
běhu provozu parkoviště došlo k jejich vyvrá-
cení. Provizorní úprava z  ledna tohoto roku 
nepomohla. Proto v  průběhu měsíce června 
provedla stavební firma nové zadláždění do 
betonového podkladu a ukotvení obrubníků 
do betonového lože zpevněného armovacím 
železem tak, aby se situace již neopakovala. 

INVESTIČNÍ AKCE
Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu 
 – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí
V  průběhu měsíce června byla dokončena 
stavba chodníků na ulici Moravská strana  
a na ulici Křtěnovská včetně zeleně před 
kulturním domem v  rámci projektu podpo-
řeného dotací IROP. Celkové náklady činily 
2 466 562,- Kč, z toho dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu získané 
prostřednictvím žádosti MAS Boskovicko 
Plus byla 2 343 233,- Kč. Městskou pokladnu 
tak rekonstrukce stála pouhých 123 329,- Kč
Dokončena takto byla další dopravní stavba, 
kterých se v  uplynulých letech uskutečnilo 
hned několik.

Rozhodnutí o přidělení dotace
Vláda České republiky avizovala, že s  ohle-
dem na koronavirový dopad na snížení da-
ňových příjmů obcí podpoří více dotace na 
investice obcí a měst. Větší financování Pro-
gramu rozvoje venkova z  Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR se pozitivně odrazilo také 
na počtu schválených žádostí o podporu. 
Mezi stovkami schválených žádostí o dota-

Provoz zemědělské techniky
V  minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili 
výsledky měření průjezdu a rychlosti vozidel 
na průtahu městem silnice II/362. Mezitím 
došlo ke dvěma dopravním nehodám, z nichž 
jedna byla na křižovatce náměstí Míru. Pře-
vrácená plně naložená traktorová vlečka 
naštěstí způsobila pouze škody na vozovce  
a obešla se bez zranění osob. Provoz zeměděl-
ské techniky je značný a samotná zemědělská 
technika je pak oproti dřívějším traktorům 
a vlečkám výrazně větší. 
Co s  nadměrnou zemědělskou technikou 
v ulicích?
Obecně mají provoz zemědělské techniky 
významně řešit polní cesty budované v rám-
ci plánu společných opatření pozemkových 
úprav. Zde se postupuje dle normy ČSN 
736109. Ta definuje účel polních cest mj. jako 
napojení na silnice, místní komunikace, lesní 
dopravní síť, popř. na další sítě účelových ko-
munikací. Polní cesty pak v  rámci vlastního 
provozu mají: 
- umožnit propojení zemědělských podniků 
nebo farem vzájemně mezi sebou a místem od-
bytu zemědělských výrobků,
- vyloučit nebo omezit potřebu průjezdu zasta-
věnou částí obce,
- omezit nebo vyloučit potřebu využívání silnic 
k účelové dopravě.
V  Olešnici existuji některé již realizované 
stavby polních cest (nebo starší cesty po ma-
jetkovém vyrovnání), a to po schválených 
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jako velká tělocvična využíván učni odborné-
ho učiliště výchovného ústavu v Olešnici. 

ci je tak i žádost o dotaci na rekonstrukci  
atletického areálu a víceúčelového hřiště 
základní školy nad koupalištěm. 
Snahy města o náhradu travou prorostlé pro-
sívkové běžecké dráhy za tartan a náhradu 
zvlněné asfaltové drolící se plochy za nové ví-
ceúčelové hřiště s umělým povrchem se datují 
již od roku 2004. Město od tohoto roku opa-
kovaně žádalo o poskytnutí dotace z různých 
dotačních programů. Zastupitelstvo města 
pak poslední verzi žádosti schválilo na svém 
zasedání dne 21. února 2019. Znovu pak byla 
tato žádost podána pro rok 2020.  Tato žádost 
byla, jak je výše uvedeno, úspěšná a město 
obdrží dotaci ve výši 70 % z předpokládané 
částky na stavbu za 4,3 mil. Kč. Stavba bude 
provedena v  příštím roce. 270 žáků bude 
moci využívat tento areál od jara do podzi-
mu 28 hodin týdně ve výuce tělesné výchovy, 

další využití bude v kroužcích školního klu-
bu. Společně s žáky školy bude areál obdobně 
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Počet svítidel nyní
Mění se
Nemění se
Přidává se
Ruší se
Nově celkem
Instalovaných svítidel
Demontovaných svítidel

322 ks
247 ks

75 ks
38 ks

0 ks
360 ks
285 ks
247 ks

Výměna světel veřejného osvětlení 
V měsíci červenci byla zahájena výměna svíti-
del veřejného osvětlení, dokončená na prahu 
srpna. Jedná se o opatření, jehož výsledkem 
bude jednak snížení energetické náročnos-
ti, jednak výrazné snížení nákladů na servis  
a opravy. Významně se sníží také světelný 
smog omezením osvícení pouze komunikací. 
Tento projekt se týká takřka všech světel nad 
komunikacemi, s výjimkou náměstí, které zů-
stane osvíceno sodíkovými svítidly v ozdob-
ných světlech.
Finančně hradí město pouze polovinu ná-
kladů, když rada města zajistila zbytek dotací 
z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z pro-
gramu EFEKT.
Projekt zaujal i redakci České televize. 
Pokud jste její záběry neviděli, je mož-
né reportáž shlédnout na internetu.  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
320281381990722-udalosti-v-regionech/
obsah/780042-vymena-osvetleni-v-olesnici

Pro zajímavost několik čísel a grafů:
Investiční náklady: 3 538 935,- Kč
Dotace EFEKT: 1 741 422,- Kč
Vlastní zdroje města: 1 797 513,- Kč

Režim stmívání:
Rozsvícení – 22:00 100%
22:00 – 23:00 75%
23:00 – 04:00 50%
04:00 - 05:00 75%
05:00 – zhasnutí 100%



Matrika
Narození 
Tomáš Kukla
Ondřej Horáček
Kamila Jahodová
Ať rostou ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Ludmila Šuterová
Věra Motyčková
Marta Kolářová
Božena Krejčí
Věra Lišková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a radosti!

Diamantová svatba - 60 let společného života
Hana a Ludvík Slavíčkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
Jiří Vysloužil
Eva Jílková
Štěpánka Kučírková
Miroslav Stejskal
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

KULTURA 
Filmové léto v Olešnici
Ve dnech 19. až 22. července se uskutečnila čtyři 
filmová představení kinematografu bratří Čadí-
ků. Úvodní představení zahájil hudebním vy-
stoupením herec a zpěvák Dušan Vitázek. Přes 
hodně deštivé dny se všechna filmová předsta-
vení uskutečnila za dobrého počasí a byla hoj-
ně navštívena. Velkou část diváků pak tvořili 
návštěvníci Olešnice a okolí, kteří zde tráví své 
dovolené a prázdniny. Na Konto BARIÉRY bylo 
vybráno na vstupném 21 050,- Kč.

Chovatelé informují
ZO ČSCH Olešnice pořádá ve svém chovatel-
ském areálu ve dnech 8. a 9. 8. tradiční pouťo-
vou výstavu králíků, holubů a drůbeže. Mladí 
chovatelé předvedou ukázku králičího hopu  
a v ZOO koutku odchov králíků.

POZVÁNKA NA DOŽÍNKY
Spolek přátel piva si vás dovoluje pozvat na zá-
věrečnou oslavu léta - na Olešnické  dožínky, 
které se uskuteční  v sobotu 29. srpna. Jako 
tradičně bude připraven program pro všechny 
věkové kategorie od odpoledních až do nočních 
hodin. Program zahájíme v 15:15 na náměstí 
Míru, odkud v 15:30 vyrazí dožínkový průvod. 
Od 16 hodin se můžete na zahradě kulturního 
domu těšit na vystoupení folklórního souboru 
Drahan a Drahánek a cimbálové muziky.
Pro děti je připraven bohatý program s různý-
mi aktivitami, trampolínou, skákacím hradem, 

Vstup žáků 1. stupně do ZŠ

simulátorem dojení, ukázkou zemědělské tech-
niky či hospodářských zvířat. 
Od 20 hodin následuje dožínková taneční zá-
bava se skupinou Arcus. Vstupné do 19:00 dob-
rovolné, po 19:00 70 Kč.
Výzva: Dožínky byly vždy akcí celé obce, proto 
bychom rádi vyzvali i vás, spoluobčany, k zapo-
jení. Můžete napéct koláče (suroviny dodáme)? 
Máte doma nástroje či techniku na výstavu? 
Umíte něco, co už málokdo (vázání otepí.,..)? Či 
se máte chuť libovolně zapojit? Neváhejte kon-
taktovat Spolek přátel piva na telefonním čísle 
721 807 841(David Mareček) či e-mailu  spo-
lekpratelpiva@seznam.cz. 
Oceníme každou pomoc. 
Více informací na  www.spolekpratelpiva.cz   
nebo na FB stránkách spolku  www.facebook.
com/spolekpratelpiva 

SPORT
Pozvánka
Spolek (na)moll srdečně zve všechny milov-
níky pohybu, turistické vytrvalce, chodce 
dlouhých tratí, nebo prostě každého kdo chce 
překonat sám sebe na 50 kilometrový noční 
výšlap s  názvem Nočník 2020, který odstartu-
je 14.8.2020  v 19,00 v Bílovicích nad Svitavou, 
cíl bude v Olešnici. Trasu, podmínky výšla-
pu, pravidla a další podrobnosti naleznete na  
www.spoleknamoll.cz a na facebooku Spolek 
(na)moll. 
22.8.2020 pak zveme všechny milovníky „ko-
chací“ cyklistiky na okružní Cyklovýlet se 
Spolkem (na)moll, který odstartuje v 9,00 ho-
din na náměstí v Olešnici a dále povede po trase 
Ústup – Sulíkov – Rudka – Zábludov – Letovice 
– Křetín – Jobova Lhota – Olešnice. Výlet je plá-
nován se zastávkou na oběd. Startovné 50,- Kč, 
závazné přihlášky na tel. 607 550 830

RŮZNÉ
Provozní doba městského úřadu
Úřední hodiny matričního úřadu, stavebního 
úřadu a účtárny, včetně výběru vodného stoč-
ného a dalších poplatků jsou:
pondělí: 8,00 – 17,00 hod.

středa:  8,00 – 17,00 hod.
Polední přestávka 11,00 – 12,00 hod.
Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali 
v  době úředních hodin. Mimo úřední hodiny 
je radnice uzavřena. Nezbytná jednání mimo 
úřední hodiny městského úřadu je třeba dohod-
nout telefonicky na tel. 516 463 108.
 
Poděkování
Spolku (na)Moll za zorganizování příjemného 
posezení na chovatelském areálu.
Za účastníky „Babského čochu“

Bohuslav Sedlák ZO ČSCH Olešnice

Nabídka práce
Dětský domov v Rovečném přijme od září 2020 
vychovatele na plný úvazek. Bližší informace 
na telefonu 703 877 855 či emailu ddrovecne@ 
seznam.cz

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá 
každý sudý týden v úterý, to je 4.8., 18. 8. a 1.9. 

INZERCE
Bolí Vás záda, hlava, klouby, jste unavení, 
vyčerpaní nebo si jen na chvíli potřebuje-
te odpočinout? Nabízím masáže v  atmosfé-
ře domácího prostředí. Poskytuji sportovní  
a relaxační masáž, masáž horkými lávovými ka-
meny, Breussovu a Skanidnávskou masáž, ošetře-
ní Dornovou metodou, ošetření Trigger pointů. 
Objednávky na telefonním čísle 778 114 098 
nebo na mailové adrese Ludmila-Fojtova@ 
seznam.cz. Ráda se s  vámi setkám na adrese  
Rozseč nad Kunštátem 157. V  případě zájmu  
dvou a více osob mohu dojet přímo k Vám. 

Kadeřnictví Suzan - Zuzana Kaldová, nám. 
Míru 100, Olešnice bude znovu poskyto-
vat kadeřnické služby od 1. 9. 2020. Můžete 
se již nyní objednat na telefonu 608 255 773. 
Těší se na Vás vaše kadeřnice Zuzka   

E.ON – odběr informací o plánovaných  
odstávkách elektřiny 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olešnici na Moravě
Vás srdečně zve na 

     VARHANNÍ KONCERT
        ONDŘEJE HORŇASE

ZAZNÍ HUDBA STARÝCH MISTRŮ  

NEDĚLE 2. SRPNA 15 HODIN
EVANGELICKÝ KOSTEL  

V OLEŠNICI 

Vstupné dobrovolné  

Koncert se koná za finanční podpory grantového systému 
města Olešnice na Moravě
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Vlastimila Člupka a Roberta Synka 
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