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Harvestor na Skalkách

ZPRÁVY Z RADNICE
Kůrovcová kalamita
Kůrovcová kalamita je termín, který se intenzivně skloňuje v médiích zhruba poslední rok.
Už méně se veřejnost z médií dozví, že příčinou kůrovcové kalamity není kůrovec samotný, ale deficit vody v lesní půdě. Kůrovec je pak
druhotný faktor, který dorazí suchem oslabené
smrkové stromy.
Kalamitní stav se přesunuje prostorem, a to
nejenom v České republice. Zatím plošně největší a nejrychlejší rozsah odumření smrkových porostů v naší oblasti spadá do období
srpna a září 2019.
Kapacita pro zpracování dříví v lesích, odvoz
dřeva a zejména odbyt dřeva v Česku, nebyly
a nejsou dostačující pro kalamitní stav tohoto rozsahu, který historicky nemá obdoby ani
srovnání.
Firem a lesníků schopných těžit kalamitní dřevo se nedostává ani Lesům ČR, tím spíše pak
menším a drobným vlastníkům. Těžká technika, jako jsou harvestorové uzly, se přesunuje
postupně z místa na místo, kde má k dispozici řádově desetitisíce objemových jednotek
kůrovcového dříví. I dnes, kdy jsou už některé
oblasti vytěženy, není pro provozovatele této
techniky zajímavá práce do dvou tisíc metrů
kubických dřeva na místě. Dále je třeba zmínit, že ne všechny terény v naší oblasti je tato
technika schopna zvládnout, a že se také nelze
vyhnout škodám, které logicky při práci na lesních i jiných pozemcích způsobí.
V obecních lesích města Olešnice není situa-

ce jiná, než v dalších kalamitou postižených
oblastech. Velký přebytek vytěženého dřeva
znamená značné potíže se skladováním dřeva
i s odbytem zejména méně kvalitních sortimentů. Proto leží vytěžené dřevo na skládkách
dlouhé měsíce, proto se zpožďují platby od odběratelů (pokud se podaří dřevo prodat).
Možnou úlevu v odbytu a těžbě může být samovýroba a prodej dřeva v místě. Proto jsem
samovýrobu a prodej dřeva v místě navrhl
starostovi města v době 3. čtvrtletí 2019. Samovýrobu však město nemůže zadat v lokalitách, kde hrozí nebezpečí těžkých a smrtelných
úrazů. Navrhl jsem též ceny v místě, které jsou
sice pod úrovní výrobních nákladů, avšak je
lepší prodat toto dřevo lidem na palivo, než ho
dlouhodobě skladovat.
Starosta pověřil evidencí žádostí vedoucího
stavebního odboru, od kterého průběžně, jak
žádosti přicházejí, přebírám kontakty zájemců. S těmi se pak dohodnu na termínech dovozu, místech odvozu ze skládky u zájemců
s vlastní dopravou, nebo na místě, kde zájemce
bude provádět samotěžbu. Je třeba zmínit, že
ne každé dřevo má dimenze, které každý zájemce běžně zpracuje, tudíž je prováděn výběr.
Rozvoz dřeva probíhá postupně, dle možné
kapacity a logistiky. Bude probíhat dále, dokud
dřevo bude na skladech, a to bude určitě v delším horizontu.
Zde bych rád uvedl, že zveřejněné ceny jsou za
1 prostorový metr dřeva (PRM), tedy narovnaný v hráni 1m x 1m x 1m na skládce nebo na
odvozním prostředku.
Práce při těžbě dřeva budou prováděny ještě
řadu měsíců, když rozsah nutné těžby daleko

přesahuje možnosti práce těch dřevařů s pilou
a stahování dřeva koněm, kteří jsou ještě k dispozici. S větší samotěžbou zájemců o kalamitní
dřevo se nedá na základě zkušeností reálně počítat. Proto bylo nutné využít kapacitní techniku.
Do Olešnice se přesunul harvestor a velkoobjemová vyvážečka z oblastí obecních lesů, kde
touto technikou byly prováděny práce na podzim. Při svážení dřeva na Skalkách je zájem
využít mrazem ztuhlých cest k odvozu, což
však tuto zimu není plně reálné, zejména když
dojde k závažné závadě na stroji, jako právě
v současné době.
Mimořádný kalamitní stav má vliv i na časovou kapacitu a stres lesnického personálu, takže děkuji za trpělivost při postupném vyřizování dovozu dřeva a zadávání samovýroby, které
jsou jenom malým zlomkem lesnické činnosti
v této pro lesy a lesníky kritické době.
S pokračující kalamitou bude pokračovat
i těžba a pokud bude zájem, i prodej dřeva
na skládkách, s dovozem dřeva v Olešnici
i omezená možnost samotěžby. Ceny dřeva
se mohou v čase měnit. O všech případných
změnách budou zájemci na základě dohody odborného lesního hospodáře a starosty
opět operativně informováni prostřednictvím
městského rozhlasu a zpravodaje.
Ing. Milan Jakoš,
odborný lesní hospodář města Olešnice
Příprava rozpočtu
Na zasedání zastupitelstva města 13. února
bude schvalován rozpočet města na rok 2020,
který je zveřejněn na úřední desce. Financo-
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vání výdajů města se od počátku roku řídí tzv.
rozpočtovým provizoriem, které říká, které
výdaje lze financovat. Toto provizorium schválilo zastupitelstvo v prosinci loňského roku.
Institutu rozpočtového provizoria využívá
zastupitelstvo města řadu let nikoliv proto, že
by hospodářsko-správní odbor nedokázal sestavit rozpočet do konce roku, ale proto, že do
posledního dne roku dochází na účtu města
k pohybům v řádu statisíců. Právě proto, aby
rozpočet města predikoval příjmy a výdaje co
nejpřesněji, schvalovali a schvalují zastupitelé
bez ohledu na příslušnost k opozici či koalici
zmiňované rozpočtové provizorium.
Už při přípravě loňského rozpočtu byla vedena diskuze o formátu zveřejněného rozpočtu
a diskuze pokračovala i v průběhu roku. Samotný rozpočet a jeho podoba v rozklikávacím rozpočtu je tzv. konsolidovaný rozpočet.
Zastupitelstvu nikoliv ke kontrole, ale pro informaci o aktuálních pohybech v jednotlivých
kapitolách rozpočtu mezi zasedáními byl uváděn tzv. rozpočet nekonsolidovaný.
Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl?
Město zřizuje kromě základního běžného účtu
i další účty. Povinně účet u ČNB pro převod
dotací a prostředků ze státního rozpočtu a dále
úvěrové účty. Zřizuje též zaměstnanecký fond.
Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými účty, nebo na zaměstnanecký fond v průběhu roku, je každý takový
interní přesun současně výdajem jednoho účtu
a příjmem fondu nebo jiného účtu.
V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou
tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, přestože se o reálné příjmy a výdaje obce
nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či
závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy
a výdaji obce uváděny nejsou. Výše příjmů
a výdajů vykazovaná v konsolidovaném rozpočtu tak může být výrazně nižší než v nekonsolidovaném rozpočtu.
Na webu města tedy před schválením zveřejňujeme konsolidovaný rozpočet. Stejně tak
ho najdeme v rozklikávacím rozpočtu. Částky
uváděné v nekonsolidovaném rozpočtu získáte prostým navýšením příjmů nebo výdajů
o částky v tabulce "Financování“.
To proto, že součástí rozpočtu města nejsou
jen příjmy a dotace, ale právě výše zmíněné
financování. Toto financování popisuje v podstatě dvě situace. Když si město půjčí peníze
a pak je splácí, nebo když dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech
města.
Celkové financování je přitom rozdílem mezi
celkovými příjmy a celkovými výdaji. Vždy
tedy musí platit rovnice příjmy – výdaje = financování.
Pokud město rozpočtovalo, či rozpočtuje nižší příjmy než výdaje, je třeba ve financování
říci, z čeho bude schodek uhrazen. Buď sníží
stav peněžních prostředků na vlastních účtech
města, nebo přijme půjčku, kterou bude třeba
splácet v následujících letech.
Chci věřit, že výše uvedené vysvětlení přispěje
čtenářům k orientaci ve formátu schvalovaného rozpočtu. Tím spíše, že nikdy v minulosti
nebylo v rámci auditu účetnictví města shledáno pochybení při přípravě rozpočtu a jeho
zveřejnění.
PaedDr. Zdeněk Peša,
starosta
Výsledky celoplošné deratizace
Čtenáři Olešnického zpravodaje byli informováni o zahájení celoplošné deratizace

města Olešnice v listopadu loňského roku.
Nástrahy byly zavěšeny do 290 kanalizačních
objektů. Ano, tolik kanalizačních objektů se
v systému městské kanalizace nachází. V převážné většině se jedná o dešťové kanalizační
vpusti na komunikacích. Při pokládce nástrah byla likvidována mimo tyto kanalizační objekty čtyři ohniska výskytu. Jedná se
o soustavu potkaních děr, když jedna z nich
musela být vzhledem ke své velikosti ještě
jednou doplňována. Při následné kontrole
pak byla nalezena ještě další dvě ohniska výskytu. Kontrolou požeru nástrah provedenou
13. prosince byl vykázán procentuální požer
nástrah celkově v 79%. Jedná se o nadměrné
číslo, které by mělo být v rámci „ideálního“
stavu cca 30 % bez výskytu děr.
Proto deratizační firma prohlásila, že výskyt
potkanů lze považovat za stav přemnožení.
Konstatovala taktéž, že podobné hodnoty vykazovaly i jiné velikostí srovnatelné obce, kde
se ovšem daří následnou deratizací snižovat
výskyt potkanů ve střednědobém hledisku.
Z toho důvodu bude i v následujících letech
pokračovat celoplošná deratizace kanalizace
cílená též do ohnisek výskytu. Pravidelná deratizace bude od jara roku 2020 prováděna ve
stejném plošném rozsahu až do stavu cca 30
% bez děr opakovaně. Následně, při opakovaném nulovém výskytu, pak v některých lokalitách výskytu ve městě bude možné rozsah
deratizace omezit.

Z 290 deratizovaných kanalizačních objektů
byl zjištěn nulový výskyt pouze u 61 z nich.
Deratizační firma konstatovala ve své zprávě o výsledku kontroly, že požer návnad byl
rozložen prakticky po celém městě. Místem
ohnisek výskytu není kupodivu okolí potravinářských firem, ale ulice Družstevní s bytovými domy, ulice Dolní Vejpustek při křižovatce
s ulicí Generála Čápka a ohniska výskytu se
též našla na ulici Za Puchárnou a u hasičské
zbrojnice. Ohniska výskytu definovala deratizační firma jako místo, kde vzniká potkaní díra. Potkaní „rodina“ obvykle obsahuje
několik desítek kusů a ovládá teritorium do
30-50 metrů. Právě pokud je její hnízdo větší,
dochází ke vzniku potkaní díry. Likvidace potkaních děr se provádí nasypáním deratizačního materiálu přímo do díry, tedy do hnízda.
Problémem při likvidaci těchto míst v oblasti
s dostatečnou zásobou pachů a potravin je
však fakt, že se do volného teritoria postupně stahují další kusy, lze tedy očekávat, že se
problémy budou opakovat, dokud se výrazně
nezlepší celkový stav výskytu ve městě.
Výměna a doplnění svítidel veřejného
osvětlení
Koaliční zastupitelé, a tedy i rada města, se
v minulém roce intenzivně zabývali možností snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení a světelného smogu. Rada města
proto využila možnosti dotačního státního
programu EFEKT na podporu úspor energie
pro rok 2020 vypsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aby bylo možné podat žádost
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o podporu, byl starosta města pověřen zajistit
podklady nutné k administraci této žádosti.
Součástí těchto podkladů bylo mj. provedení
pasportizace veřejného osvětlení a energetický audit. Zde bylo využito dříve provedené mapové pasportizace veřejného osvětlení
se zaměřením všech stávajících světelných
bodů, které jsou součástí mapového portálu města Olešnice. Následně byla provedena
fyzická revize všech 298 světelných míst, na
kterých je umístěno 322 světelných bodů.
Soustava je napájena ze 4 zapínacích míst,
která jsou rovnoměrně rozmístěna po městě.
Zapínací místa jsou řízena pomocí světelných čidel. Přestože jsou svítidla povětšinou
staršího rázu, je konstatováno v posudku, že
jsou funkční a relativně v dobrém stavu. 292
svítidel je sodíkových, 6 potom zářivkových.
Součástí posudku byla navržena realizace
opatření ke snížení energetické náročnosti
na základě výpočtu osvětlenosti jednotlivých
komunikací.

Bylo provedeno posouzení stávajícího stavu
osvětlení a návrh úprav, totiž výměny nevyhovujících světelných bodů (svítidel) včetně
světelných zdrojů. Návrh byl proveden tak,
aby bylo sníženo množství jednotlivých instalovaných typů svítidel a jejich řada unifikována s ohledem na následnou jednotnost
náhradních dílů. Tím by mělo dojít ke snížení podružných nákladů na opravy. Stávající
svítidla byla navržena k výměně za moderní
typy s nárokem na vysokou kvalitu mechanické části svítidla a vysokou světelnou účinnost
danou použitím reflektoru svítidla a moderním zdrojem o světelném výkonu min. LED
100 lm/Watt se správnou vyřazovací charakteristikou. Vedle výměny stávajících svítidel
u komunikací bude provedeno též doplnění
38 kusů svítidel z důvodu požadované osvětlenosti těchto komunikací. Parková světla na
náměstí zůstanou zachována.
Po zajištění všech podkladů seznámil starosta s projektem stavební a investiční komisi
a radu města. Rada pak pověřila starostu podáním žádosti o dotaci ve výši 50 % nákladů. Žádost města Olešnice byla v listopadu
a prosinci posuzována a rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu schválena.
Rozpočtované náklady projektu jsou rozpočtovány včetně dotačně nezpůsobilých nákladů ve výši 3 727 000 Kč, z toho schválená
dotace činí 1 823 000 Kč. Dofinancování této
dotace do výše nákladů bude provedeno zapojením zůstatku finančních prostředků na
účtu z roku 2019. Realizace výměny a doplnění výbojkových svítidel za LED svítidla
bude v tomto roce s termínem dokončení
do 30. 11. 2020. O průběhu výměny svítidel

bude veřejnost informována. Vedle instalace
moderního typu svítidel s dlouhou životností, která jsou schopna měnit intenzitu svitu
v čase (v pozdních nočních hodinách se intenzita světla snižuje), dojde k úspoře v objemu 47,6 MWh/rok elektrické energie. Pro
orientaci spoluobčanů zveřejňujeme ortofotomapu Olešnice s vyznačením světelných
bodů, kde dojde k výměně svítidel a kde dojde k jejich doplnění.
Průtah II/362
Přestože řidiči i chodci využívají již dokončených stavebních objektů z realizovaného
projektu II/362 průtah, je třeba dokončit ještě
administraci stavebních činností kolaudací.
Proto v průběhu prosince a ledna proběhlo
geometrické zaměření skutečného stavu rozhraní mezi obrubníky komunikace a chodníky, případně dalšími pozemky v okolí. Tento
podklad bude nutný jako součást dokladů ke
kolaudaci. Následně tento podklad bude nutný k vyřízení majetkoprávních vztahů mezi
městem Olešnice jako vlastníkem chodníku
a Jihomoravským krajem jako vlastníkem komunikace. Vzhledem k tomu, že nová komunikace silnice II/362 je v některých úsecích
oproti té původní zúžena, zasahují chodníky
částečně do těchto pozemků ve vlastnictví
kraje. Protože však byla před vlastní realizací
učiněna dohoda o provedení stavby na těchto
pozemcích, budou případné směny pozemků
řešeny samosprávami města a kraje později
po kolaudaci.

Rada města v prosinci loňského roku adresovala dopis náměstku hejtmana Jihomoravského kraje s poděkováním za financování
komunikace II/362 z prostředků kraje a poděkování příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje - Správě a údržbě komunikací
- za zajištění realizace. SÚS JMK nejenže zajišťovala jako partner města činnosti generálního investora, ale i vyřízení všech nutných
povolení a to včetně všech povolení dopravních omezení. Příkladem může být i povolení
omezení dopravy jedním pruhem na semaforech na náměstí Míru v období od 1. 10. 2019
do 31. 10. 2019 vydaného dopravním úřadem
v Boskovicích.
Na stavbě, která si vyžádala desítky milionů
korun při realizaci, se jistě i do budoucna najdou dílčí vady. Těm se nelze vyhnout při realizaci žádné stavby, a také proto má jak město
Olešnice, tak SÚS JMK ve smlouvách o dílo
zakotvenu pětiletou záruku.
Nabídka prodeje nemovitostí
Prosincové zasedání zastupitelstva města

projednávalo nabídku Úřadu státu zastupujícího stát ve věcech majetkových na uplatnění
předkupního práva na nepotřebný objekt Výchovného ústavu a odborného učiliště Olešnice (tzv. Vorbachovu, čteme „Forbachovu“
vilu). Rada města s vědomím, že již v roce
1994 zastupitelstvo obce jako nepotřebný majetek vilu státu prodalo, doporučilo zastupitelstvu za nabídnutou cenu předkupní právo
z tehdejší kupní smlouvy neuplatnit.
Předválečný objekt občana německé národnosti byl po válce zkonfiskován a od roku
1955 v něm byla, jak si mnozí pamatují, mateřská škola. Po postavení nové mateřské školy na prahu 80. let zde byla umístěna knihovna. Po přemístění knihovny do kulturního
domu byl nepotřebný objekt v roce 1994 zastupitelstvem obce prodán státu a v následujících desetiletích bez zásadnějších oprav zde
byl provozován internát Výchovného ústavu
a odborného učiliště.
Toto státní školské zařízení po postavení nového internátu na ulici V Domkách objekt
využívalo sporadicky a nabídlo jej jako nepotřebný k prodeji.
Protože v kupní smlouvě z roku 1994 bylo
ustanovení o předkupním právu, obrátil se
úřad zastupující stát ve věcech majetkových,
který má prodej na starosti, na zastupitelstvo
města. Stavební a investiční komise po prohlídce objektu podpořila názor rady města, že
uplatnění předkupního práva za navrženou
cenu není účelné z důvodu ceny a zchátralosti
objektu. Tento názor pak koaliční zastupitelé
podrželi i do zasedání zastupitelstva a kupní
smlouvu neschválili.
Pivovar Černá Hora a.s. inzeroval prostřednictvím realitní kanceláře nabídku prodeje
ideální poloviny hotelu Závrší. Město Olešnice je druhým vlastníkem ideální poloviny
této nemovitosti. Má však na základě dohody z doby rekonstrukce objektu garantováno
smluvně od vlastníka druhé poloviny nemovitosti provádění oprav a údržby tohoto objektu až do roku 2036. (Povinnost přechází i
na případného kupujícího).

Tato dohoda byla dána za podmínky úhrady
rekonstrukce hotelu Pivovarem Černá Hora
s tím, že mu budou plynout po dobu 30 let
příjmy z nájmu. Město tak má od roku 2006
v polovičním vlastnictví nemovitost hotelu
a občané pak možnost využít služeb tohoto
zařízení. (Místní a pamětníci si pamatují, jak
to s hotelem postaveným brigádami občanů
v akci „Z“ dopadlo, když ho Jednota prodala).
Polovina nemovitosti hotelu Závrší je realitní
kanceláří nabízena za cenu znaleckého posudku 7,5 mil. Kč. Rada města vešla v jednání
se zástupcem realitní kanceláře s předběžnou
nabídkou koupě druhé poloviny nemovitosti
do majetku města za částku 2 mil. Kč s tím, že
do budoucnosti by město jako jediný vlastník
převzalo náklady na opravy a údržbu a příjmy z nájmu. Především ale proto, aby město
mohlo o svém majetku rozhodovat bez omezení.
Protože však nabídka realitní kanceláře více
než dvojnásobně převýšila nabídku vzešlou
z rady města, nedoporučila rada města tento
nákup zastupitelstvu a nabídku prodeje realitní kanceláří zastupitelstvo odmítlo.
Matrika
Jubilea
Marie Dlouhá
Marie Musilová
Vlastimila Bučková
František Vojta
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti a radosti!
Úmrtí
Jarmila Trávníčková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Poděkování
Děkujeme hasičům a vám všem, kteří jste se
přišli rozloučit s panem Emilem Procházkou
ze Křtěnova. Zvláštní poděkování patří paní
Marii Marečkové a Josefu Sekaninovi za velkou podporu a pomoc v posledních dnech
jeho života. Rodina Procházkova

KNIHOVNA
Uplynulý rok v knihovnické statistice
V knihovně je v současné době 14 274 titulů,
z toho naučné literatury pro dospělé 3 146,
naučné pro děti 700 a dětské beletrie 3 094.
Za 58 870 Kč bylo nakoupeno 330 nových titulů a pravidelně odebíráno 11 druhů časopisů. Knihovně bylo darováno 78 knih převáž-
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ně z projektu Česká knihovna. V uplynulém
roce bylo vyřazeno 227 knih beletrie, 192
naučné literatury a 48 titulů dětské literatury.
Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 202
čtenářů (154 žen a 47 mužů), z toho je 166
místních. Dětí do 15 let opět ubylo na počet
60. Nejpočetnější skupinu dospělých čtenářů
tvoří lidé mezi 40-49 lety, kterých je registrovaných 35. Knihovnu navštívilo celkem 2 201
návštěvníků, 58 využilo v knihovně internet.
Nejčastěji chodí čtenáři do knihovny v pátek
od 14 do 15 hodin. 32 knihovnických akcí,
převážně besed s dětmi nebo seniory, se zúčastnilo 570 návštěvníků.
Za rok bylo realizováno 3 670 výpůjček,
z toho 2 385 beletrie pro dospělé a 563 pro
děti. Dospělí si půjčili 368 titulů naučné literatury a děti 83. Knihovna má webové stránky
www.olesnice.knihovna.cz, které měly 60 243
návštěv-přístupů. Počet přístupů do on-line
elektronického katalogu z prostoru knihovny
byl 121, mimo knihovnu 2 806.
knihovnice

zákusky.
Vyhlášení Lva salónu
Na konci masopustu, v úterý, je vyvrcholení veselí spojené s popravou Bakchuse
(zhmotněná postava Masopusta - břichatá
loutka s červenými tvářemi a nosem) nebo
basy, či houslí, jako ukončení období veselí
a bálů.
B. Weisová

SPORT

KULTURA
Karnevalové odpoledne
Rodičovský spolek Olešnice, z.s. srdečně zve
všechny děti a jejich rodiče na Karnevalové
odpoledne, které se uskuteční dne 29. 2. 2020
ve 14.00 hodin v KD Olešnice. Těšit se můžete na klauna s interaktivním programem,
hudební hry, tanečky, žonglování, kouzla,
soutěže, výhry a občerstvení.
Plesová sezóna pokračuje
15. 2. Spolek přátel piva – ples legend
22. 2. Babský bál – spolek (na)Moll
29. 2. Rodičovský spolek – dětský karneval

lu, ze kterého se dělal na čele křížek na znamení pokání. Tímto dnem začínal 40 denní
půst, který trval až do Bílé soboty před Velikonoci.
Masopustní tradice
Začátkem vyvrcholení masopustního období
je Tučný čtvrtek. Jméno dostal podle mastných pokrmů, které jsou na tento den připravovány, jsou to například koblihy a šišky
smažené na másle a sádle, boží milosti, jitrnice a jelita ze zabijaček. Věřilo se, že lidé zůstanou při síle a zdraví celý rok, pokud budou
na Tučný čtvrtek hodně jíst a pít. V sobotu
před Popeleční středou se konal maškarní
bál, v neděli krojový průvod a následná kytičková zábava, která byla určena pro mladé
a svobodné.
Babský bál
V pondělí, před Popeleční středou se pak
konal Babský bál. Ráno vycházeli chlapci
s domluvenou muzikou a maskami z hospody
a chodili po jednotlivých domech, obzvlášť
tam kde žila mladá děvčata a vybírali peníze,
ze kterých se platila muzika. Při obchůzkách
tančili s děvčaty a smlouvali se sedláky, kolik
by měli přispět muzice. Babský bál byl určen
zadaným a sezdaným párům, lidem starším
a pokročilým a nesměli na něj svobodní mládenci. Postupem času se pořádání Babských
bálů, z praktických důvodů, přesunulo na sobotu a svobodným mládencům ani děvčatům
na něj není vstup zakázán.

Co víme o masopustu?
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční
středy. Výraz „popeleční” se vztahuje k pope-

Pravidla Babského bálu z dob první republiky
Bar nese název v duchu zvoleného tématu
Babského bálu příslušného roku
Babské pití
Bohatý kulturní program
Kuchyně vždycky hrála v dějinách Babských
bálů důležitou roli a nabízela vždy jak pokrmy teplé, tak výrobky ze studené kuchyně, či

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu Olešnice uspořádal
v tělocvičně Orlovny dne 21. 12. 2019 tradiční turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných
hráčů , tentokrát již 18 ročník. Turnaje se zúčastnilo 38 hráčů , z různých krajů z toho 13
hráčů mládeže a 25 dospělých. Mládež byla
rozdělena do skupin starší a mladší , dospělí
pak do skupin do 50 let a nad 50 let.
Ve skupině ml. žáci se umístil na 1. místě Martin Hřebec, Hartmanice, 2. místo - Matyáš Chybík, Olešnice, 3. místo - Tobiáš Chybík,
Olešnice.
Ve skupině st. žáci 1.místo - Martin Holčák, 2.
místo - Alex Maresch, 3. místo - Tomáš Kánský, všichni oddíl Olešnice.
Kategorie muži do 50 let 1. místo - David
Mortlock, Anglie, 2. místo – Marek Tutko,
Jedlová, 3. místo – Martin Jílek, Bystré
Kategorie muži nad 50 let 1.místo – Josef Kadlec, Rovečné, 2. místo – Jiří Bareš, Olešnice,
3 místo – František Hégr, Jedlová
Všem hráčům děkujeme za účast a nebojácnost předvést něco ze svého sportovního
umění. Zvláštní poděkování patří sponzorům, bez jejichž pomoci by se turnaj ani nemohl uskutečnit:
Orel Olešnice, město Olešnice, Řeznictví - uzenářství Šutera František, František
Hloušek, VSP Group Olešnice, Agroservis
Sedláček, Marcel Ondra, Bambas -Jiří Bareš,
Jindřich Musil, Stavebniny Baka, Modrotisk
Jiří Danzinger, Martin Baka, David Grim,
Petr Jílek.
Za oddíl stolního tenisu
Jiří Kadlec

RŮZNÉ
Tříkrálová sbírka
Charita Blansko děkuje vám všem, kteří jste
na počátku nového roku přijali tříkrálové
koledníky. V Olešnici bylo jedenácti skupinkami vybráno 48 915 korun. V letošním roce
bylo v celém okrese vykoledováno 2 475 599
korun. Záměry na využití sbírky jsou: podpora Mobilního hospice sv. Martina, charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším
v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy
a obcemi. Dále podpora rodin s dětmi
v nouzi, pomoc seniorům a zdravotně postiženým nebo rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek.
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probíhá každý sudý týden v úterý, to je 4. a 18.
února.
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