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ZPRAVODAJ MĚSTA OLEŠNICE

ZPRÁVY Z RADNICE

Deštivé léto? I Foto. K. Kubíček

Po povodních a tornádu kroupy…

Ve čtvrtek 16. června v pozdních 
večerních hodinách se na několik 
minut nad Olešnicí zastavil bouřkový 
mrak.  Snad proto, že měl ve větru jen  
málo času, spustil nejen průtrž 
mračen, ale i hromady ledových krup. 
Ty společně s utrhaným listím ucpaly 
kanalizační vpusti na silnicích. Ulice se 
tak změnily v potoky a v nich plavaly 
"ledové" kry. Na nejnižších místech 
kroupy vytvořily několik decimetrů 
vysokou vrstvu pokrývající křižovatky 
a silnice. Během několika minut byly 
neprůjezdné křižovatky ulice Křtěnov-
ské a Generála Čápka, dále Generála 
Čápka a Dolní Vejpustek, ulice Tržní u 
mlékárny a koupaliště. Zásahem 
těžké mechanizace a hasičů se poda-

řilo komunikace v krátké době zprů-
jezdnit.

Škody jsou hlášeny především 
na vegetaci, poničeny byly zahrádky 
a některá pole. Protože kroupy 
neměly větší průměr než 1 cm, 
nedošlo k poškození střech a auto-
mobilů. Bohužel bláto nateklo i do 
čerstvě napuštěného bazénu kou-
paliště. Proto bylo nutné vodu 
vypustit, bazén vyčistit a znovu 
napustit. Provozovatel pan Machát 
však v následujících dnech  prázdni-
novou sezónu koupal iště st ihl 
připravit.

Bouřka nám dala připomenout 
hrůznou bleskovou povodeň z 15. čer-
vence roku 2002, naštěstí tentokrát 
stál mrak nad Olešnicí ne 40 minut, 

ale jen sedm... Díky hasičům za 
pomoc! Opět prokázali, že v krizových 
situacích jsou nezastupitelní.

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

Dvacet let od bleskové povodně

15. července roku 2002 postihla 
Olešnici, vedlejší Crhov a níže po toku 
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Hodonínky i obec Hodonín blesková 
povodeň. Právě v obou vedlejších 
obcích si vyžádala dva lidské životy. 
Materiální škody šly do desítek 
milionů korun.

Následné povodně v Čechách, které 
prošly i Prahou, znamenaly význam-
nou dotační podporu státu postiže-

ným oblastem. Takto se v Olešnici 
s pomocí mnoha dobrovolníků, 
sbírkami a dotacemi podařilo škody 
brzy opravit a také pomoci posti-
ženým občanům. 

O těchto událostech vypráví doku-
mentární film na webových stránkách 
města:

https://www.olesnice.cz/videa/setka
ni-s-velkou-vodou-aneb-olesnicky-
zazrak-obnovy-2002

O deset let později, v roce 2012, byla 
postavena nová Boží muka při nové 
polní cestě mezi Olešnicí a Kněževsí. 
Boží muka vyprojektoval pan Ing. 
Josef Kánský a při příležitosti desá-
tého výročí povodně byla 17. 7. 2012 
slavnostně vysvěcena.

Také tuto událost zaznamenala 
kamera a  dokument můžete shlé-
dnout na webových stránkách města:

 https://www.olesnice.cz/videa/10-
v y r o c i - b l e s k o v e - p o v o d n e - n a -
olesnicku-2013

Počasí posledních let v letních mě-
sících je ve znamení změn klimatu, 
když v naší zemi je sice celkový roční 
úhrn srážek přibližně stejný jako 
dříve, ale čím dál častěji jsou srážky 
extrémní a nerovnoměrné. 

Ochrana Olešnice před povodněmi 
byla prioritou samosprávy a ve 
spolupráci se správci vodních toků 
a s podporou kraje a rezortních 
ministerstev se podařilo nejenom 
ochránit povodí Veselského potoka 
poldry, ale zkapacitněním vodního 
toku Hodonínky i tuto část obce.

Střecha provozní budovy 
koupaliště

Firma MK Izolstav Crhov dokončila 
opravy střechy provozní budovy 
koupaliště ještě před plánovaným 
dokončením akce a umožnila tak 

Poldr nad ulicí v Lukách po bouřce

30. června 2022 

 INVESTIČNÍ AKCE
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i přípravu bazénu k letnímu provozu. 
Po výměně částí krovů a desek byla na 
folii položena nová střešní krytina. 

Oprava střechy kulturního domu

Město Olešnice vlastní celou řadu 
budov využívaných ve veřejném 
zájmu. Do jejich obnovy a moderni-
zace samospráva vkládala desítky 
milionů korun, z velké části z dotací. 
Daňové příjmy stačí pokrýt manda-
torní výdaje (provozní výdaje města) a 
umožňují  dofinancovat vlastními 
zdroji (10-15%) náklady investic 
podpořených dotacemi. S většími 
investicemi jsme jako ostatní obce 
odkázáni na dotační podporu státu 
a fondů EU.

Bohužel kulturní dům, jako jediná 
budova města, nebyl v minulosti 
dotačně  podpořen. Ne proto, že by 
nebyly  do jediného dotačního 
programu MMR ČR žádosti podány, 
ale proto, že požadavky stovek obcí 
vlastnících kulturní domy mnoho-
násobně převyšují možnosti rozpočtu 
ministerstva.  Stejně tak dopadla 
i letošní žádost, kdy město znovu 
žádalo o dotaci na vnitřní opravy KD. 
Žádosti nebylo vyhověno, a tak, 
podobně jako tomu bylo v minulých 
letech (např. kotelna a vytápění, 
sociální zařízení, výměna oken), 
budou letošní opravy střechy a části 
oken a vstupních dveří KD hrazeny 
z rozpočtu města. Výměna střešní 
krytiny sokolovny po 96 létech bude 

poslední opravou střechy u budov v 
majetku města. Všechny ostatní již 
rekonstrukcí prošly.

POKROK V BYTOVÉ VÝSTAVBĚ 
A JEJÍ PŘÍPRAVĚ:

Výstavba dvou podkrovních bytů

Město Olešnice zveřejnilo záměr 
prodeje dvou podkrovních bytů 2+kk 
ve výstavbě v bytovém domě Skalky. 
Byty staví firma EKOTERM a budou 
dokončeny do tří měsíců.

Zastupitelstvo města  na svém 21. 
zasedání schválilo jejich prodej 
uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní se dvěma budoucími 
vlastníky. 

Prodej pozemku pro výstavbu by-
tového domu v Cihelně

Nad domem Chráněného bydlení 
v ulici Cihelna je pozemek určený 
k výstavbě dalšího bytového domu. 
Přes veškeré pokusy zajistit dotacemi 
jeho výstavbu do majetku města tak, 
jak tomu bylo u domu chráněného 
bydlení, není dotační titul, který by 
tuto snahu financovat umožnil.

Proto přistoupilo zastupitelstvo 
města k nabídce prodeje tohoto 
pozemku developerovi, který by dům 
postavil na své náklady a byty 
zájemcům následně prodal. Zastupi-
telstvo města na svém 21. zasedání 
rozhodlo o prodeji  pozemku a 
pověřilo starostu podpisem smlouvy 
s D.A. Bydlení EU, s.r.o. 

Do roku by zde měla začít výstavba 
domu s minimálně 8 bytovými 
jednotkami. Budoucí vlastníci se 
stanou občany s trvalým pobytem ve 
městě Olešnici.

Výstavba inženýrských sítí

Piskačův sad

Zastupitelstvo města na svém 21. 
zasedání také schválilo dodavatele 
stavebních prací ZTI Piskačův sad. 
který vzešel z výběrového řízení. Je jím 
KORA-VODOSTAVING s.r.o., která 
nabídla cenu díla za 23. 348 tis. Kč vč. 
DPH. Po podpisu smlouvy a předání 
staveniště bude mít tato firma 12 
měsíců k dokončení díla. Jsou to: 
vodovod a kanalizace (dešťová 

a splašková), silnice bez svrchní vrstvy 
a veřejné osvětlení. V souběhu těchto 
prací bude provedena výstavba sítě 
elektrické energie s trafostanicí. 

Po létech příprav bude mít samo-
správa města přibližně za rok k dispo-
zici 18 zasíťovaných stavebních parcel 
k prodeji. Stavby domů budou podle 
zastupitelstvem schválené zastavo-
vací studie, vlastníky budoucích domů 
určených k trvalému bydlení budou 
občané přihlášení k trvalému pobytu 
v Olešnici. Předběžný zájem o koupi 
již projevilo 12 osob.  

MATRIKA

Naši jubilanti 

(70, 75, 80, 85, 86, 87 roků a více)

Alois Synek

Marie Adamcová

Ladislav Dufek

Marie Bódisová

Marie Filipová

Anna Mrázková

Jaroslav Bartoň

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, hodně spokojenosti a radosti!

Sňatky

Michaela Sedláčková a Jan Mareček

Růžena Kotasová a Vladislav Tichý

Novomanželům na společné cestě 
přejeme hodně štěstí a tolerance!

Úmrtí 

Marie Kadlecová nedožitých 97 let

Alois Synek, 89 let

Naděžda Petrželková, 83 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Pasování prvňáčků na čtenáře 

V úterý 7. června nastal den, kdy měly 
být děti z prvních tříd pasovány na 
čtenáře. Dětem jsem četla ukázku 
z knížky Co víme rytířích, aby věděly, 
co si představit pod pojmem paso-
vání. Povídali jsme si o různých 
způsobech pasování a také o tom, že 
pasovaná osoba musí před vlastním 
aktem prokázat nějaké umění, mít 
nějaké zásluhy… Děti dokázaly, že po 
celoroční práci umí prvňáček číst, 
počítat a vlastnoručně přepsat slib 
čtenáře. V něm každý slibuje, že se 
bude snažit hodně číst, aby se z něj 
stal moudrý člověk. Každý mi ho 
osobně odevzdal, převzal si diplom 

Střecha kulturního domu

KNIHOVNA
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a knížku o Dubáncích. Věřím, že to 
bude první a zároveň ne poslední 
knížka, kterou děti přečtou. Tak 
spoustu krásných chvil s knížkou 
v ruce! 

Z Motýlků budou školáci

Naše poslední beseda se třídou 
Motýlků byla ve znamení loučení se se 
školkou a těšení se na školu. To samé 
prožívaly i děti z knížky Příhody 
veselých prvňáčků. A jako bonus se 
každý předškolák naučil nakreslit 
králíka Karlíka a spoustu motýlků. 
Přijďte se na ně o prázdninách do 
knihovny podívat.

Večerníčkové dopoledne se Vče-
ličkami

V tomto školním roce přišly do 
knihovny jako poslední děti ze třídy 
Včeliček. Se zaujetím si všechno 
prohlížely, protože kromě tří zde byly 
ostatní poprvé. Shodli jsme se na tom, 
že děti mají nejraději pohádky 
a Večerníčky. Děti hned vzpomínaly 
na jejich názvy a tak jsme si na 
Večerníčka zahráli. Skládání čepic 

zvládl s větší či menší pomocí každý, 
potom si děti poslechly příběh 
z knížky Včelka Meduška a nakonec si 
mohly prohlížet knížky, to bylo 
brebtání a ukazování.  

Pozvánka na taneční zábavu

Spolek přátel piva zve všechny 
příznivce letních zábav na taneční 
zábavu u příležitosti oslav PŮLENÍ 
L É T A .  Z á b a v a  s e  u s k u t e č n í 
v sobotu, 30. července od 21:00 
hodin na zahradě kulturního domu. 
K poslechu a tanci zahraje hudební 
skupina Highfour. Těšit se můžete na 
v ý b ě r o v ý  a l k o h o l ,  d v a  d r u h y 
čepovaného piva či vodku, rum 
a zelenou do 22h za polovinu. 
Vstupné do 21:30 za 50 Kč, následně 
z a  1 0 0  K č .  V í c e  i n f o r m a c í  n a 
www.spolekpratelpiva.cz  

SPORT

Olešničtí florbalisté

Po dvouroční pauze způsobené 
COVIDEM se naplno rozjela OFL 
(orelská florbalová liga). V sezoně 
2021/2022 jsme se přihlásili do 
kategorie dorostenci (roč. 2005 
a mladší) a byli jsme zařazeni do divize 
Západ. V této divizi jsme skončili na 
krásném 2. místě za Vyškovem a za 
sebou jsme nechali družstva z Nové-

ho Města na Moravě, Bořitova 
a Blanska. Díky tomuto umístění jsme 
postoupili do finále OFL.

Šest nejlepších družstev z divizí 
západ, jih a východ (Orel Vyškov, Orel 
Olešnice, Pitbulls Ivančice, SK Sivice, 
FBC Slovácko, ŠSK Očov Hodonín) se 
sešlo 23. 4. 2022 ve Vyškově k finá-

lovému turnaji dorostenců. Na finá-
lovém turnaji se utkal každý s každým.

Titul mistra OFL pro rok 2021/2022 si 
v posledním zápase turnaje proti SK 
Sivice vybojovalo výhrou 4:1 FBC 
Slovácko (12 bodů). Jediná prohra se 
Slováckem znamenala pro SK Sivice 
zisk 10 bodů a druhého místa. O třetí 
se „rvaly“ orelské jednoty Vyškova 
a Olešnice. Obě družstva získala 
9 bodů, ale výhra Olešnice nad 
Vyškovem 3:2 brankou čtyři vteřiny 
před koncem přisoudila bronz Orlu 
Olešnice. Orel Vyškov i přes výhru nad 
mistry ze Slovácka bral pouze čtvrté 
mís to .  Pátý  skonč i l  ŠSK  Očov 
Hodonín, šestý Pitbulls Ivančice.

Chtěl bych poděkovat především za 
finanční podporu Orlu Olešnice 
a městu Olešnice. Poděkování patří 
také hráčům, kteří vybojovali 3. místo 
– jmenovitě: Martin Toman, Martin 
Hřebec, Tomáš a Šimon Nechutovi, 
Petr Knotek, Tomáš Halámek, Vojtěch 
Šutera, Josef Žila, Václav Novotný 
a Tomáš Neděla.

Miroslav Halámek

RŮZNÉ

Poděkování

Touto cestou děkujeme všem 
hasičským jednotkám a všem 
hasičům, kteří pomáhali  při 
zdolávání požáru ve Křtěnově.

 Rodina Kozlova

Odpady

Odvoz komunálního odpadu 
z popelnic probíhá každý lichý 
týden v úterý, to je 5. a 19. 
července. Sběr pytlovaného 
plastu od vašich domů se bude 
konat v pátek 8. července. 

KULTURA
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