
ZPRÁVY Z RADNICE

Investiční akce
V průběhu měsíce července byly dokonče-
ny úpravy stavenišť a jejich okolí. Jednalo 
se o dokončovací práce v okolí atletického 
areálu a víceúčelového hřiště, stejně tak 

 

jako o úpravy okolí nového vrtu a jeho na-
pojení u vodojemu. S  ohledem na velice 
frekventované okolí kašny na náměstí bylo 
třeba k nové výsadbě umístit mechanickou 
zábranu dřevěnými sloupky s  nataženým 
lanem. Je s  podivem, kolik návštěvníků  
a dětí si zkracovalo cestu ke kašně přes no-
vou výsadbu a nerespektovalo chodníky.  
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vstupu. Protože situace je obdobná i v dal-
ších lesích nejen v majetku města, je třeba 
se v nich pohybovat obezřetně a vyhýbat se 
polovyvráceným stromům. 

Odstraňování následků tornáda na jižní 
Moravě
V  minulém čísle zpravodaje jsme čtená-
ře informovali o způsobu a formách po-
moci postiženým obcím a o odstraňování 
následků škod po ničivém tornádu. Rada 
města poskytla finanční dar obci Hrušky 
a ve stejné obci pak na základě koordino-
vaného postupu Hasičského záchranného 
sboru zasahovala výjezdová jednotka SDH 
Olešnice s  technikou. Hasiči pomáhali při 
úklidu a odstraňování vyvrácených poško-
zených stromů a kropili sutiny domů při 
demoličních pracích. 

Starosta města děkuje jmenovitě níže uve-
deným hasičům za jejich práci při výjezdu 
na jižní Moravu i za zásahy při odstraňo-
vání škod vichřice na Olešnicku: Kamilu 
Holkovi, Pavlu Ježovi, Janu Soukalovi, Jaro-
slavu Škorpíkovi, Ondřeji Tomáškovi, Ros-
tislavu Šabrňákovi, Miloslavu Prudkému, 

Škody způsobené vichřicí
V noční bouřce z 10. na 11. července způ-
sobil poryv vichřice značné škody. Stalo se 
tak v okolí Olešnice i v Olešnici především 
na lesních porostech, již tak zdevastova-
ných kůrovcovou kalamitou. Náporu větru 
neodolaly ani vzrostlé stromy podél cest  
a silnic, stejně tak jako řada stromů na za-
hradách a v sadech. Obecní sad nad Skal-
kami nevyjímaje. Popadané stromy a větve 
přes silnice způsobily významné omezení 
veřejné autobusové dopravy v ranních ho-
dinách. Zde opět významně a několikrát 
zasahovala výjezdová jednotka SDH Oleš-
nice, která autobusům a dalším vozidlům 
proklestila cestu z Olešnice na Rozseč, Ro-
večné, Kněževes a Lhotu. 
Následné škody na lesních porostech a vy-
vrácených stromech budou odklízeny ještě 
řadu dnů a týdnů. Vyvrácené stromy v lese 
pod Skalkami ohrožují bezpečnost chodců. 
Proto byl vyhlášen a stále sem platí zákaz 

Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko Zpravodaj města Olešnice a mikroregionu Olešnicko

Miroslavu Broklovi, Martinu Novotnému  
a Jiřímu Prudkému.  

Ohlédnutí za akcemi měsíce července
V  minulém čísle zpravodaje byla široká 
veřejnost zvána na promítání Kinemato-
grafu bratří Čadíků. Čtyřdenní filmový fes-
tival na olešnickém náměstí byl v letošním 
roce poznamenán patrně obavami z šíření 
nemoci COVID-19, v  sobotu 17. 7. pak 
zcela jistě bouřkou s  vydatným deštěm. 
Proto byla návštěvnost filmových předsta-
vení oproti loňskému ročníku výrazně niž-
ší, nižší bylo i vybrané vstupné věnované na 
Konto Bariéry.  

Pozvání na start olešnické etapy 29. roční-
ku „Moravského UltraMaratonu“ přijalo 
jen několik návštěvníků. Ti pak především 
proto, aby podpořili olešnickou běžkyni 
Zdenu Komárkovou. 

S  účastí naopak není problém při organi-
zaci poznávacích zájezdů pro olešnickou 
veřejnost při podpoře dětí a seniorů. Usku-
tečněný zájezd i všechny avizované se těší 
pozornosti a jsou pozitivně hodnoceny. 

Boj s epidemií COVIC-19
V  průběhu měsíce července jsme zazna-
menali informaci o tom, že v rámci České 
republiky již bylo podáno 10 mil. dávek 
vakcín a že především nejohroženější sku-
piny obyvatel, kterými jsou občané staršího 
věku, jsou významně proočkovány. Očko-
váním tak chrání nejen sebe před těžkým 
průběhem onemocnění, ale i ostatní. V po-
lovině měsíce července, konkrétně k  datu 
13. 7., zveřejnil server Seznam.cz statistiku 
proočkovanosti alespoň jednou dávkou 
vakcíny v jednotlivých obcích. 
Tyto informace jsme převzali a porov-

nali čísla v  rámci mikroregionu Olešnic-
ko. K  porovnání též uvádíme data dvou 
nejbližších srovnatelných měst Kunštátu  
a Bystrého. Právě vyšší počty očkovaných 
ve městě Bystrém lze vyhodnotit tak, že se 
projevila reakce na zkušenost občanů to-
hoto města s vysokým počtem nakažených 
v jarních měsících. 

Konec stavebního úřadu v Olešnici?
Poslanecká sněmovna schválila hlasy vlád-
ních poslanců, SPD a KSČM nový stavební 
zákon. S účinností od poloviny roku 2023 
má vzniknout institucionálně nový sta-
vební úřad, který bude úřadem čisté státní 
správy obdobně jako např. finanční úřad. 
Úředníci radnic tak nebudou vykonávat 
funkce stavebního úřadu jako výkonu stát-
ní správy v přenesené působnosti. Úřední-
ci nového státního stavebního úřadu mají 
sídlit v  obcích s  rozšířenou působností, 
v  našem případě v  Boskovicích. Samotný 
problém kritizovaného dlouhého staveb-
ního řízení takto ovšem zřejmě odstraněn 
nebude. Ani nemůže být, pokud budou tr-
vat dlouhé termíny vyjádření státních orgá-
nů a dalších institucí. Zákon před schvále-
ním Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
ČR odmítl Senát Parlamentu ČR jako celek. 
Otázka zní, zda tento zákon nedojde změn 
po volbách na podzim tohoto roku. 

Matrika
Narození 
Jan Fiala 
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Jarmila Rieglová
Věra Motyčková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Sňatky
Magdaléna Pokorná a Tomáš Kozel
Novomanželům na společné cestě přejeme 
hodně štěstí a tolerance!

Smaragdová svatba - 55 let společného života

Květoslava a Stanislav Bartoňkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
Ludmila Benešová
Květoslava Schusterová
Marta Kolářová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

Poděkování
Děkujeme všem za projevy soustrasti. Naše 
zvláštní poděkování patří doktoru Nechu-
tovi za jeho ochotu, vstřícnost a laskavou 
péči o naši maminku. 

rodina Benešova a Konečných

KULTURA 

Muzeum historických vozidel a obrazů 
rodiny Hamerských
Každoročně na konci školního roku zavítá 
některá třída olešnické školy na prohlídku 
muzea. Letos to byla třída paní učitelky Ně-
mečkové a ze společné fotografie vidíte, jak 
jim to slušelo s novým exponátem - trakto-
rem Zetor15 z roku 1948.

Přejeme dětem pěkné prázdniny a lepší 
školní rok než ten letošní.

Rozloučení s létem aneb 10 let s vámi!
Ač je to k nevíře, 14. července Spolek přá-
tel piva oslavil již 10 let od svého založení. 
Abychom to společně s vámi řádně oslavi-
li rozhodli jsme se to letošní léto zakončit  
v sobotu 28.8.2021 trochu netradičním 
způsobem. Budeme se však držet dožín-

Olešnice
Crhov
Křtěnov
Louka
Kněževes
Rozsíčka
Ústup
Lhota u Olešnice
Olešnicko

Kunštát 
Bystré
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1657
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44
44
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88
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14
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80+
84
25
90
67
80
100
100
100

75
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33
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48
58

16-29
40
35
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41
54
33
20

34
37

VĚKOVÉ KATEGORIE
procenta očkovanýchOČKOVACÍ PŘEHLED ČERVENEC 2021

Ke dni 13.7. 2021 naočkováno min. 1 dávkou
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/data-podrobna-analyza-ockovani-podle-obci-a-vekovych-skupin



FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY
Na závěr tohoto vydání několik fotografií z Olešnické pouti v roce 1997 před rekonstrukcí 
náměstí a výstavy chovatelů v roce 1967.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 3., 
17. a 31. srpna. Svoz plastů v  pytlech se 
uskuteční od vašich domů v pátek 6. srpna 
a papíru ve středu 18. srpna. Nezapomeňte 
na správné označení. 
Olešnická pouť
Je možné dát pouť do kultury nebo potom 
jako jeden blok současnost a historie

FC Olešnice zve na tradiční pouťové zá-
bavy 6. a 7. 8. 2021. Začátek vždy ve 21:00 
hodin. Těšit se můžete na točené pivo a 
dobroty z udírny.
 
FC Olešnice zve na první utkání nové sezó-
ny proti mužstvu Velkých Opatovic, které 
se uskuteční na Olešnickou pouť v neděli 
8. 8. 2021 od 17:00 na hřišti Pod Horkou.  

kové tradice a náš program zahájíme v 16 
hodin programem pro děti a seniory - vy-
stoupí OLEŠNICKÁ DECHOVKA proklá-
dána doprovodným programem. Pro ty 
nejmenší bude jako tradičně připraven ská-
kací hrad, trampolína, malování na obličej, 
soutěže a různé hry. Tato část bude trvat 
do 19 hodiny, kdy vystoupí narozeninový 
host - KAPITÁN DEMO. Po jeho vystou-
pení přijde čas na tradiční taneční zábavu 
se skupinou ARCUS. 
Do 17:00 je vstupné dobrovolné, do 20:00 
pak 150 Kč a na následnou taneční zábavu 
100 Kč.

A jakých vlastně bylo 10 let s vámi? Byla to 
jízda! :) Stihli jsme 21 zábav, 7 plesů, patery 
Dožínky, jedny nedožínky a podíleli se na 
spoustě dalších všemožných akcí. Našich 
akcí se zúčastnilo celkem přes 13 tisíc osob 
a k tomu jsme v olešnickém kině přivíta-
li ještě 10 511 návštěvníků, kteří společně 
shlédli 126 filmů.

Díky za přízeň a podporu!
 

RŮZNÉ

Nabídka práce
Na prodejnu COOP v  Olešnici přijmeme 
prodavačku – pokladní
plný pracovní úvazek
nástup dle dohody
Informace : tel: 728 680 793
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Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupné 

Nabídka platí od 16. 12. 2020 

Město Olešnice 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program: 
Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst (Boskovice, Kunštát, 
Olešnice). První zastávkou bude Broumov, kde navštívíme impozantní 
barokní komplex benediktinského kláštera. Za zdmi tohoto kláštera se 
nachází mnoho vzácných unikátů světové úrovně (např. kopie Turínského 
plátna z roku 1651, vzácně dochovaná klášterní knihovna či Vamberecké 
mumie). Po prohlídce kláštera přejezd ke skalnímu městu – Adršpašské 
skály, které rovněž navštívíme. Příjezd zpět do nástupních míst ve 
večerních hodinách.  

Olešnický zpravodaj, srpen 2021, ročník XXX., číslo 8. Vychází 1x měsíčně. Vydává Město Olešnice – zastupitelstvo města pro 
potřeby města. Příspěvky a názory zveřejněné ve zpravodaji odráží stanovisko rady města Olešnice, pokud není v článku uvedeno 
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do domácností občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna Bělehrádek Letovice. Uzá-
věrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz


