ZÁRÍ 2017

Prázdniny končí, škola začíná
Město Olešnice přeje všem předškolákům, školákům i pedagogům šťastné vykročení do nového školního roku 2017/2018.
Tento školní rok začne pro předškolní děti v novém.

ZPRÁVY Z RADNICE
Investiční akce
Prázdninové měsíce v žádném případě
nebyly prázdninami pro stavební firmy,
které pro město Olešnice stavěly neje
nom silnice a chodníky, ale také připra
vovaly pro děti mateřskou školu.

Komunikace Horní Vejpustek
Obdiv a ocenění, možná také trochu
politování, si v parném letním dni,
kdy teplota dosahovala 32°C, zaslou
žili zaměstnanci firmy Silnice Litomy
šl při pokládce horkého asfaltobetonu
na ulici Horní Vejpustek. Úzká ulička
prověřila schopnosti řidičů finišeru
i řidičů těžkých nákladních automo
bilů s asfaltovou směsí, kteří do ulice

museli couvat. Výsledek ovšem předčil
všechna očekávání a dlouho opomíjená
komunikace patří nyní k těm s nejlep
ším povrchem. Je dobré připomenout,
že tyto práce byly vyvolány a plochou
rozšířeny poté, co s pomocí dotace Ji
homoravského kraje město v loňském
roce rekonstruovalo zborcenou opěr
nou zeď u této cesty.
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Ulice Obora
Na ulici Obora rozhodlo zastupitelstvo
provést rekonstrukci chodníků jako
vyvolanou investici po rekonstrukci
rozvodů elektrické energie a s tím sou
visející výměny veřejného osvětlení.
Dodatečně bylo rozhodnuto o souběž
né rekonstrukci povrchů komunikace
a chodníků u památníku u školy, aby
celá akce byla komplexní. Úpravou
chodníků v okolí památníku došlo
k propojení pěší zóny, kterou využíva
jí zejména děti s oběma přechody pro
chodce, které se v místě nacházejí. Vý
stavbu chodníků na této nejfrekvento
vanější místní komunikaci významně

komplikoval provoz těžkých mecha
nizmů, ať už cisteren obsluhujících
provoz Mlékárny RMD nebo země
dělských strojů. Řidiči těchto vozidel
se nikterak nerozpakovali jezdit po
nových chodnících, dvakrát dokonce
poničili nově zabetonované obrubní
ky. Již tato zkušenost je důvodem proč
umístit po ukončení realizace stavby
na chodnících betonové zábrany, které
znemožní na chodníky najíždět.
Křižovatka ulic Krátká a Nová
Přítomnost techniky k pokládce živic
využilo město ke komplexnímu řešení
opravy povrchu vozovky na křižovatce
ulic Krátká a Nová, kde se všechny do
savadní opravy ukázaly jako neúčinné.
Tento nejhorší úsek místní komunika vybourání zárubní, nových otvorů pro
ce na území města je tedy již opraven.
dveře a některých příček. Následovala
kompletní rekonstrukce elektrických
Mateřská škola
rozvodů dodatečně doplněná o vý
Největší investiční akcí letošních prázd měnu elektrických rozvaděčů a nové
nin je rekonstrukce mateřské školy. instalace slaboproudých rozvodů – in
Tento projekt financovaný z Integrova ternetu, telefonů a elektronického za
ného regionálního operačního progra bezpečení budovy. Po stržení linolea ve
mu pod názvem „Rozšíření kapacity třídách byly zjištěny na podkladových
a modernizace mateřské školy“ měl na betonech praskliny, které bylo nutno
stavební úpravy jen několik týdnů. To opravit. Demontovány byly všechny
si vyžádalo od dodavatele – firmy Le staré radiátory a spolu s termostatic
tostav kvalitní logistiku subdodavatelů kými hlavicemi byly instalovány nové.
tak, aby na sebe práce jednotlivých ře Největších změn se dočkaly dětské to
meslníků dobře navazovaly. Práce o so alety a umývárny společně s kuchyň
botách a nedělích byla samozřejmostí. kami na přípravu jídel v jednotlivých
Na samém počátku pracovních aktivit třídách. Novými příčkami byl objekt
v budově i okolí byla kompletní vý rozčleněn na šest tříd, když vždy dvě
měna oplocení, vystěhování vybavení, třídy od sebe odděluje stahovací stěna.
Šest tříd však bude využito za předpo
kladu naplnění nové kapacity mateřské
školy, to je 96 dětí. Stavební práce byly
v polovině srpna dokončeny instalace
mi nového osvětlení, stropních pod
hledů, výmalbou, osazením zásuvek
a vypínačů a pokládkou nových pod
lah. Na toaletách a umývárnách byly
osazeny nové zařizovací předměty. Od
poloviny srpna pak nastoupila firma
MYDVA s instalací nového vybavení
nábytkem, ale též interaktivních tabulí,
zatemnění oken pro promítání apod.
V posledních dnech měsíce srpna byly
objednány nové pomůcky a hračky
a v hektickém posledním týdnu prázd
nin došlo ke stěhování původního vy
bavení mateřské školy deponovaného
v tělocvičně základní školy.
Pro personál mateřské školy bude za
hájení nového školního roku ve zna
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mení nejenom vlastní práce s dětmi, ale
též práce s uložením pomůcek a hraček
v novém nábytku, než si celá nová ma
teřská škola „trochu sedne“.
Mateřská škola v Olešnici po zvýšení
její kapacity a po kompletní rekonstruk
ci bude schopná zajistit pro rodiče dětí
mikroregionu a pro děti samotné pěkné
zázemí pro předškolní vzdělávání.
Na závěr tohoto článku je nutné po
děkovat všem těm, kdo se o rozšíření
kapacity a modernizaci mateřské školy
jakkoli zasloužili.

Výsledky rozborů pitné vody ve vodovodní síti města
Vodohospodářská laboratoř Boskovice
odebrala dne 31. 7. 2017 vzorky pitné
vody ve zdravotním středisku na ulici
Rovečínské:
CHSK manganistanem

mg/l

0,4

Železo			

mg/l

0,13

Amonné ionty

mg/l <0,060

Dusitany

mg/l <0,004

Dusičnany

mg/l

22,8

Chlor volný

mg/l

<0,05

Matrika
Narození srpen
Alois Synek
Josef Čípek
Jubilea srpen 2017
Marie Kadlecová - 92 let
Květoslava Doskočilová - 75 let
Poděkování
Děkujeme za projevy soustrasti a za
účast na posledním rozloučením s panem
Boleslavem Bedanem.
Rodina Bedanova
Kanalizace na Rovečínské ulici
V závěru měsíce srpna bylo předáno
staveniště pro výstavbu nové kanaliza
ce na ulici Rovečínské, která umožní
připojení majitelům domů na této ulici
na kanalizační systém a čistírnu od
padních vod. Práce zde budou probíhat
v průběhu měsíce září a října. Krátko
době si vyžádají uzávěru ulice Na Špi
tále, kde bude kanalizace napojena na
stávající řad.
Úklid komunikací
Město Olešnice pořídilo před časem
zametací vůz, který zajišťuje úklid ko
munikací na území města. Úklid se
provádí každý měsíc vždy několik dní,
v měsíci srpnu to bylo před olešnic
kou poutí. Práce zemědělců spojená se
sklizní obilovin a úklidem slámy zna
mená v podstatě každodenní výrazné
znečištění komunikací. Z tohoto důvo
du bylo rozhodnuto počkat na ukonče
ní úklidu slámy a vícedenní zametení
komunikací provést až po něm.

dovodu, obnovu Boží muky u Ústupu,
křížků u koupaliště a nad mlékárnou.
Vydal dodatek ke kancionálu, postaral se
o opravu fary i generální opravu kos
tela, vymalování „Českého nebe“ od
Petra Pištělky, pořízení nových oltářů
podle návrhu Klaudia Madlmayera, vy
dláždění nádvoří u kostela a zbudování
sochy sv. Václava Antonínem Berkou.
Sochy světců v kostele zhotovili bratři
Kotrbové z Brna, obrazy na hlavním ol
táři namaloval mistr Kovařík. Na přání
farníků požádal sv. Otce o změnu pa
troncia. Hlavním patronem byl opět sv.
Vavřinec, jako před velkým ohněm v r.
1827. Od r. 1947 byl jmenován bystřic
kým děkanem se sídlem v Olešnici.
Pana děkana odvezla tajná policie 12.
září 1950 do internačního tábora v Že
livi, potom do Hájku u Prahy, věznice
v Kutné Hoře a do statku Andělka u Frý
dlantu v Čechách, kde poklízel prasata.
Olešnici a celý tehdejší okres Boskovice
nesměl navštívit. Byla mu zakázána veš
kerá kněžská i občanská činnost. Pra
coval jako skladník v obchodním domě
Petrov v Brně, později jako průvodčí
v tramvaji. Až v roce 1963 se mohl vrá
tit ke kněžské službě, a to jako admini
strátor bez platu v Nosislavi. Zemřel 19.
7. 1977 a podle přání byl uložen mezi
farníky na olešnickém hřbitově.
Josefa Blahová

Děkujeme všem, kdo se přišli 22. čer
vence naposledy rozloučit s naší ma
Pozvánka na Svatováclavský jarmark
minkou paní Marií Broklovou.
Děti s rodinami. Město Olešnice zve všechny spoluobča
ny na 9. Svatováclavský jarmark, který
se uskuteční na náměstí o svátku sva
KULTURA
tého Václava, to je ve čtvrtek 28. září
od 13 do 18 hodin. Sváteční odpoled
Vzpomínka
ne zahájí společnost historického šer
Letos uplynulo 40 let od úmrtí kněze, mu Flamberg výstřely z dobových děl.
který se významně zapsal do historie Dále vystoupí šermíři, kašpaři, kejklíři
celé Olešnice. P. Leopold Benáček se
i hudebníci. Podrobné informace s pro
narodil 14. listopadu 1901 v Martínko
gramem budou následně doručeny do
vě u Moravských Budějovic. Roku 1924
každé domácnosti.
byl vysvěcen na kněze a od 1.1.1925
Těšíme se na vás.
nastoupil jako kaplan v Olešnici. Ihned
se zapojil do práce v Orlu. Pod jeho
vedením byla v rekordním čase (od
dubna do září 1926) postavena nová
Orlovna, využívaná jak na cvičení, tak
hraní divadel, duchovní cvičení, před
nášky, besídky, akademie, plesy a jinou
kulturní a vzdělávací činnost. Byl čle
nem obecního i okresního zastupitel
stva. Zasloužil se o zbourání zchátralé
budovy divadla, výstavbu silnice, vo
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konalo slavnostní vyhlášení a ocenění
všech táborníků, kteří poctivě a úspěš
ně splnili pohádkové úkoly.
Pozvánka na Bleší trh
Hastrmánek Olešnice pořádá dne 9. 9.
2017 na zahradě místního kulturního
domu tradiční BLEŠÍ TRH. Otevřeno
od 13.00 pro prodávající (cena 20,-Kč).
Celtu nebo jiné podložky na prodávané
zboží s sebou.
Od 14.00 hodin bude zahrada otevřena pro
širokou veřejnost, jež má vstup zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé

Pozvání na divadlo
Ochotnický divadelní spolek Vířina
uvede dne 29. září v kulturním domě v
Olešnici komedii autorů: Kazimír Lu
pinec & Sonya Štemberová ROZPAKY
ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA.
Začátek je v 19.30 hodin, vstupné dob
rovolné, všichni jste srdečně zváni!

SPORT
Olešnický Everest
I letos si běžci na Olešnicku vyběhnou
sjezdovku a poznají krásy místních
lesů. Olešnice bude 10. září již podruhé
ve znamení běhu. Na programu je dru
hý ročník Olešnického Everestu, který
navazuje na ročník 2016 s účastí více
než stovky běžců z Olešnice i širšího
okolí. Na účastníky čeká nejen výběh
sjezdovky v Olešnici, ale také samotný
běh po krásných lesích a loukách regi
onu včetně oblíbeného doplňkového
sprintu po sjezdovce.
Organizátoři z brněnského sdružení
Naboso si stanovili za cíl přilákat do
Olešnice přibližně 200 běžců a věří, že
běžce naláká právě netradiční zahájení
závodu – výběh po sjezdovce s více než
100 m převýšením.
Organizátoři připravují dvě délky tratí
a to Olešnický Everest – více než 8000
metrů a pro silnější jedince Everest
a Mt.Blanc s délkou převyšující 13000
metrů.
Více informací včetně registrace na
www.naboso.org

link na facebook:
https://www.facebook.com/event
s/1884076745147130/?ref=ts&fref=t
s&sw_fnr_id=3098993644&fnr_t=0

RŮZNÉ
Z pohádky do pohádky
Letos opět trávily některé děti prázdni
ny na příměstském táboře, který probí
hal od 31. července do 11. srpna v ma
teřském centru Hastrmánek. Tentokrát
byl tábor zaměřen na pohádky. O malé
táborníky se po celou dobu staraly tety
Zuzka, Dominika a Adélka, které pro
děti přichystaly zábavné hry s putová
ním do pohádek. Děti si během deseti
dnů vyzkoušely mnoho pohybových,
výtvarných a vědomostních aktivit.
Také plnily pohádkové úkoly, které pro
ně byly v každé pohádce nachystány.
Děti se ocitly například v pohádce
O perníkové chaloupce a jejich hlavním
úkolem bylo uloupit perníček. V po
hádce O červené karkulce se vypravily
do hlubokého lesa, kde musely hledat a
zapamatovat si, co nesla Karkulka v ko
šíčku, když šla k babičce. Jednou z po
hádek byla i Jak pejsek a kočička vařili
dort, kde si vyzkoušely své kulinářské
dovednosti. Jelikož se počasí po dobu
tábora vydařilo, šly děti v pohádce
O žabím princi i na koupaliště v Oleš
nici. Druhý týden absolvovaly celoden
ní výlet na zámek v Lysicích, součástí
byla také netradiční prohlídka zámec
kou zahradou. Poslední den tábora se

Sbírka v chráněném bydlení
Oblastní charita Blansko oznamuje, že
bude ve středu 20. září vybírat použité
oblečení v Chráněném bydlení na ulici
Cihelna č. p. 620 v Olešnici v době od
10.00 do 17.00 hodin. Sbírá se: oděvy,
boty, povlečení, přikrývky, spacáky,
nádobí, kuchyňské potřeby, hračky, ga
lanterii – látky, korálky, knoflíky, nitě,
vyšívané stuhy, výplňový materiál (mo
litan, vatelín, duté vlákno).
Připomenutí pěstitelům květin
Ještě do 15. září můžete na adresy mat
rika@olesnice.cz nebo knihovna@oles
nice.cz posílat fotografie vašich oken
a balkonů ozdobených truhlíky s kvě
tinami, a tím se přihlásit do soutěže
o nejlepší květinovou výzdobu. Fotky
pokud možno opatřete datem pořízení
snímku a do zprávy popisným číslem
vašeho domu nebo jménem. Vyfotit
můžete okno, celý dům, balkón, pergo
lu… Pokud by vám to činilo potíže, po
domluvě vše vyfotí zaměstnanci města.
Tak neváhejte a zapojte se!
Připomínka pacientům
MUDr. Nechuta oznamuje: ordinační
doba v úterý zůstává v době od 12 do
17 hodin. V této době ordinuje lékař
v ordinaci na zdravotním středisku.
Pokud je nutná návštěva u pacienta,
je třeba volat již v ranních hodinách –
dopolední doba je vyhrazena právě pro
návštěvní službu!
Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popel
nic probíhá každý sudý týden v úterý,
to je 5. a 19. září.
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