
ZPRÁVY Z RADNICE

Epidemiologická opatření
Prázdninové měsíce jsou za námi a veřejnost je 
seznamována prostřednictvím tiskových konfe-
rencí vlády ve sdělovacích prostředcích o opat-
řeních, která se chystají v  očekávání možného 
rozšíření nemoci Covid-19. Vzhledem k tomu, 
že se tato vyjádření zdají být docela nepřehledná 
a v krátkém čase se měnící, rozhodli jsme se in-
formovat občany Olešnice o aktuálních zněních 
nařízení ministerstva zdravotnictví platných od 
1. září 2020. Ta tvoří samostatnou přílohu zpra-
vodaje. Pro čtenáře, kteří by se rozsáhlým tex-
tem nechtěli zabývat, uvádíme krátký výtah těch 
nejdůležitějších opatření, kam musíme s  rouš-
kou od 1. září 2020:
- do místností úřadů určených pro kontakt s ve-
řejností v době, kdy slouží pro tento účel (např. na 
radnici v úředních hodinách),
- do místností zdravotnických zařízení určených 
pro poskytování zdravotnických služeb (např. če-
kárny a ordinace lékařů, lékárny),
- do místností zařízení sociálních služeb (např. 
domovy pro seniory apod.),
- do volebních místností (blížící se volby do kraj-
ských zastupitelstev),
- v prostředcích veřejné dopravy.
Dalším mimořádným opatřením je zákaz diva-

inkluzivního vzdělávání žáků. Více než 6 mili-
onů korun, které tento projekt město uhradí, je 
kryto z 95 % dotací EU. Konkrétně z Integrova-
ného regionálního operačního programu. Do-
taci město získalo prostřednictvím žádosti MAS 
Boskovicko Plus.

delních, hudebních, filmových a dalších před-
stavení, sportovních, náboženských, spolkových  
a dalších akcí, dále oslav veřejných či soukro-
mých přesahujících ve stejný čas 1000 osob, 
koná-li se akce převážně ve venkovních prosto-
rách, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve 
vnitřních prostorách staveb. 
V případě, že počet osob na hromadné akci ve 
vnitřních prostorách stavby přesáhne ve stej-
ný čas stovku, musí mít zúčastnění nasazeny 
ochranné prostředky dýchacích cest. 
Výjimky z těchto nařízení jsou uvedeny v přílo-
ze zpravodaje. 
Řada epidemiologických opatření se také týká 
provozu škol a školských zařízení a ministerstvo 
školství je vydalo ve své metodice pro školní rok 
2020/2021. Tento metodický pokyn obsahuje 
řadu doporučení, která podle místních podmí-
nek mají upravit ředitelé škol. Jaká bude orga-
nizace provozu základní školy a mateřské školy 
uvádí samostatný článek v rubrice školství. 

Investiční akce
Základní škola moderně a komplexně 2
V rámci realizace projektu „Základní škola mo-
derně a komplexně 2“ byly dokončeny stavební 
práce, dodávky nábytku a pomůcek a také insta-
lace výpočetní techniky. 
Žákům naší školy tak budou k  dispozici tři 
učebny s  výpočetní technikou, nově vybavená 
jazyková učebna a nová učebna pro podporu 
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hned druhý den vše zrušilo. V každém případě 
dezinfekce rukou by měla být samozřejmostí.  
O nošení roušek by měla každý týden rozho-
dovat hygienická stanice, a proto vás prosím  
o případná dodržování eventuálních nařízení. Na 
závěr si půjčím slova Járy Cimrmana: „Můžeme  
o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to 
je tak všechno, co se proti tomu dá dělat!“

knihovnice 

ŠKOLSTVÍ

Organizace provozu základní školy ve škol-
ním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid -19
- Žáci vstupují do budovy pouze hlavním vcho-
dem.
- U hlavního vchodu je umístěna dezinfekce – 
žáci ihned po vstupu použijí.
- Rodiče do budovy nevstupují – výjimkou 
může být doprovod žáků 1. ročníku v prvních 
dvou týdnech školního roku.
- Žáka prvního ročníku může doprovázet pouze 
jeden rodič, který musí mít v budově školy nasa-
zenou roušku (1. září mohou oba rodiče).
- Pro žáky a zaměstnance není používání roušky 
povinné.
- Ze šaten odcházejí žáci po přezutí přímo do 
své třídy.
- V  každé třídě je k  dispozici tekuté mýdlo 
s  dávkovačem, prostředek k  dezinfikování ru-
kou a jednorázové papírové ručníky.
- Dezinfekční prostředek je k dispozici rovněž 
na každé chodbě.
- Žáci si myjí a dezinfikují ruce v průběhu celé 
výuky, nejlépe každou přestávku.
- V průběhu celého vyučování probíhá pravidel-
né větrání všech učeben.
- V  průběhu vyučování probíhá rovněž dezin-
fekce povrchů (kliky, vypínače, lavice).
- O přestávce se žáci snaží dodržovat zásadu 
skupinové izolace, takže se kromě použití toale-
ty zdržují ve své třídě.
- V případě přesunu do jiné učebny se žáci po-
hybují ve skupině, kterou odvádí pedagogický 
pracovník.
- Žák, který vykazuje příznaky infekčního one-
mocnění, nebude do budovy vpuštěn. O této 
skutečnosti je informován zákonný zástupce.
- Objeví-li se příznaky infekčního onemocnění 
v průběhu vyučování, je žák izolován od ostat-
ních a zákonný zástupce je neprodleně infor-
mován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí 
ze školy.
- V  obou předchozích případech je zákonný 
zástupce informován o nutnosti telefonického 

kontaktování praktického lékaře, který rozhod-
ne o dalším postupu.
- Školní stravování bude organizováno tak, aby 
se pokud možno nepotkávali žáci různých roč-
níků. Žáci si nebudou sami odebírat tácy, příbo-
ry a nápoje, dostanou připravené od kuchařky.
- Činnost školní družiny je organizována tak, 
aby jednotlivá oddělení byla tvořena pokud 
možno žáky jednoho ročníku (1. a 2. ročník, 
případně doplněno 3. ročníkem).
- Ranní činnost školní družiny bude organizo-
vána způsobem obvyklým v předchozích letech 
s důrazem na zvýšenou hygienu a dezinfekci.
- Pravidelná každodenní odpolední činnost 
školního klubu bude organizována pouze jako 
3. oddělení školní družiny, tedy pouze pro žáky 
1. stupně (4. a 5. ročník).
- Ze zájmových útvarů (kroužků) budou před-
nostně otevírány ty, které slouží k  prohloube-
ní vědomostí a procvičování učiva z  hlavních 
předmětů (čeština, matematika, cizí jazyky). - 
Tyto zájmové útvary budou bezúplatné a vždy 
pro žáky z jednoho ročníku.
- Hromadné akce škola nebude organizovat (vy-
stoupení pro veřejnost, přehlídka dětských pě-
veckých sborů, zájezdy do divadla,…)
- Školní exkurze v jarních měsících budou pří-
padně organizovány podle aktuální epidemiolo-
gické situace (zahraniční exkurze, výlety).
- Třídní schůzky se může zúčastnit pouze rodič, 
který má nasazenou roušku.

Organizace provozu MŠ Olešnice ve šk. 
roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19
- u vstupu do budovy MŠ bude k dispozici pro-
středek k dezinfekci rukou v dávkovači
- do MŠ doprovází dítě pouze 1 zákonný zástup-
ce, kterému bude povolen vstup pouze s rouškou
- doprovázející osoba použije návleky na obuv, 
které použité při odchodu uloží do označené 
nádoby
- pobyt doprovodu v  šatnách bude omezen na 
nezbytně nutnou dobu 
- před příchodem do třídy si dítě důkladně 20 až 
30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem 
v dávkovači
- větrání tříd a šaten se provádí opakovaně, krát-
kodobě a intenzivně
- textilní ručníky na umývárnách budou zavě-
šeny na jednotlivých značkách dětí, odděleny 
přepážkou
- praní prádla při teplotách nad 60°C, při ma-
nipulaci se špinavým prádlem se budou požívat  
transportní obaly, prádlo se neprotřepává, jeho 
třídění se provádí ve vyčleněné místnosti (prá-
delna)

Seznámení žáků s výpočetní technikou a jejím 
využitím pro případné - nyní již povinné - dis-
tanční vzdělávání bude umožněno v  nových 
prostorách a s novou technikou. Ani dříve po-
řízená výpočetní technika nezůstane ladem  
a umožní škole v případě nutnosti distančního 
vzdělávání zajistit výpůjčku pro žáky s omeze-
ným přístupem k výpočetní technice. 

Propojení nového vrtu k vodojemu
Rozhodnutím ministra životního prostředí bylo 
vyhověno žádosti rady města o poskytnutí do-
tace na výstavbu vodovodu, který má propo-
jit v  loňském roce pořízený vrt na okraji lesa 
Chrást s vodojemem na Ostré Horce. Realizace 
stavby včetně vybavení vrtu čerpadlem a vodo-
jemu armaturami bude následovat co nejdříve 
po výběru dodavatele. Předpoklad je tedy ještě 
v tomto roce. 

Výměna svítidel veřejného osvětlení
V minulém vydání zpravodaje jsme informovali 
veřejnost o zahájení výměny svítidel veřejného 
osvětlení v  Olešnici za moderní LED svítidla. 
Tato výměna byla v průběhu srpna dokončena 
v rozsahu projektu.   

Matrika
Jubilea 
Marie Kadlecová
Marie Slechanová
Libuše Sýkorová
František Blaha
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně 
spokojenosti a radosti!

Zlatá svatba - 50 let společného života
Libuše a Pavel Marečkovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
Božena Elisová
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkujeme za účast při posledním rozloučení 
s panem Viktorem Šafaříkem a za projevenou 
soustrast. Rodina Šafaříkova.

KNIHOVNA

Oznámení z knihovny
Jak jistě všichni víte, ministerstvo zdravotnictví 
vyhlásilo povinné nošení roušek ve vnitřních ve-
řejných prostorách (tedy i knihovně) od 1. září a 
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Bylo také pořízeno vedle tábornických a spor-
tovních potřeb velké množství spotřebního 
materiálu pro tvořivé dílničky, výtvarné práce 
a podobně. Velkou výhodou pro rodiče bylo, že 
díky získanému projektu z operačního progra-
mu EU v gesci ministerstva práce a sociálních 
věcí bylo o děti personálně a materiálně posta-
ráno bezplatně. Jedinou úhradou z jejich strany 
bylo stravování. 

Bohužel, jak již bylo uvedeno v úvodu, po třech 
letech projekt končí a pokud v  dalším období 
nebude obdobná možnost dotačního financová-
ní, budou muset rodiče hledat v průběhu hlav-
ních prázdnin příští rok jinou možnost péče  
o děti. 

- je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo 
předmětů, které požívá větší počet lidí; 1x denně 
jsou dezinfikovány hračky, které byly v provozu
- vyprazdňování odpadkových košů je provádě-
no minimálně jednou denně 
- do MŠ nebudou přijímány děti s  příznaky 
infekčního onemocnění (jako je např.: teplota, 
rýma, kašel, dušnost, průjem, bolest hlavy, bo-
lest v krku)
- dítě s příznaky infekčního onemocnění bude 
umístěno s rouškou v izolaci a kontaktován zá-
konný zástupce
- při chronickém onemocnění, včetně alergické-
ho onemocnění (rýma, kašel) – bude umožněn 
vstup do MŠ pouze s lékařským potvrzením
- MŠ bude minimalizovat kontakt mezi jednot-
livými třídami (pobyt dětí na zahradě – střídání 
tříd dle domluvy pedagogických pracovníků)
- stravování: důraz na nutnost mytí rukou, není 
umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání pří-
borů, nápojů, salátů a kompotů)
- mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách 
(mycí proces min. 60°C), při ručním mytí je 
nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě 
min. 85°C 
- v  letošním roce se nebudou konat divadelní 
představení a besídky v MŠ
- kroužky se mohou konat pouze se skupinou 
dětí z jedné třídy
- rodičovské schůzky se budou konat v jednotli-
vých třídách s ochranou rouškou

V Olešnici 25. 8. 2020                                                                                          
Vladimír Hél

Ohlédnutí za příměstským táborem
V červenci a srpnu proběhlo několik týden-
ních turnusů příměstského tábora organizo-
vaného v  červenci pro žáky ZŠ a v  srpnu pro 
děti MŠ. Zakončen tak byl projekt podpořený 
z Operačního programu Zaměstnanost, určený 
pro rodiče těchto dětí, aby měli možnost dochá-
zet do zaměstnání. 
Projekt byl velmi úspěšný a využilo ho v průbě-
hu tří roků trvání o prázdninách více než 100 
rodičů, řada z nich opakovaně. Díky pedagogic-
kým pracovníkům ZŠ a MŠ byla zajištěna od-
borná péče a bohatý program. Stravování dětí 
zajišťovaly i v průběhu prázdnin kuchařky škol-
ské právnické osoby - Scolarest. Protože vedle 
tábornických dovedností a sportovních aktivit 
byl tábor zaměřen také na praktické činnosti  
a polytechnické vzdělávání, významně progra-
mově pomohl pan Jiří Danzinger v modrotisko-
vé dílně a pan Milan Synek v dílně Moraviafloru. 
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V  každém případě vedle poděkování všem  
v Olešnici, kdo zdárný průběh projektu příměst-
ského tábora zajišťovali (a to i administrativně), 
patří poděkování pracovnicím MAS Boskovic-
ko Plus a pracovníkům Operačního programu 
Zaměstnanost.    

PaedDr. Zdeněk Peša



KULTURA 

Zastavení nad letošní poutí
Nedělní ráno procházím zatím ztichlým  
a chladným sálem kulturního domu. Venku na 
pouti hřmotí chvilkové potěšení dětí a dorost-
lých vracejících se zpět do dětství. V pátek jsme 
se trošku poveselili se seskupením kolem cim-
bálu Jožky Slavíčka. Teď je tu ticho plné věcí 
dávno minulých z filmů a fotografií Vlastimila 
Člupka a zadumanosti Roberta Synka, obklope-
ných výtvory těch, kteří se nebáli vystavit svoje 
snažení. Za chvilku se síní začnou ozývat ztichlé 
hovory hostů, v  pozastavení, v setkání. Tak to 
je po léta moje, naše, Svatovavřinecká pouť, za 
kterou díky. 

Karel Věstínský 

SPORT

Pozvánka na Drakiádu
Rodičovský spolek Olešnice, z.s. Vás srdečně zve 
na tradiční Drakiádu. Akce se uskuteční v sobo-
tu 26. 9. 2020 ve 14:00 hod. na Závrší pod roz-
hlednou. Připraveno bude občerstvení pro děti  
i dospělé. Každý, kdo přinese ručně vyrobeného 
draka, bude oceněn drobnou odměnou.

RŮZNÉ
Příměstský tábor v Hastrmánku
Na přelomu července a srpna se v Olešnici usku-
tečnil příměstský tábor v MC Hastrmánku.

Letos děti vstoupily do detektivní akademie, kde 
jsme se měli učit práci detektivů, avšak průběh 
se zkomplikoval, když byli uneseni nejlepší de-
tektivové a s nimi i vzácný pohár. Děti se ale ne-
zalekly a přebraly práci detektivů, jakoby ji dě-
laly od malička, nakonec zachránily také pohár 
a uneseného detektiva. V Olešnici tedy už nic 
neskryjete, naši malí detektivové vyřeší každou 
záhadu.

Z dětí sršela energie celé dva týdny a vedoucí 
byli pořádně zaneprázdnění tvořením progra-
mu. Všichni jsme si to náramně užili a těšíme se 
na setkání příští rok.

Adéla, Eliška a Petr

Poděkování
ČSCh Olešnice děkuje všem, kteří se podíleli na 
zdárném průběhu tradiční výstavy králíků, ho-
lubů a drůbeže. Zvláště patří dík vedení města 

v čele se starostou PaedDr. Zdeňkem Pešou za 
stálou podporu, dále pak firmě Šutera a mnoha 
dalším okolním organizacím, bez kterých si ne-
dovedeme tuto akci představit. 

chovatelé Olešnice

Spolek (na)Moll s podporou Města Olešnice 
pořádá v sobotu 19. 9. 2020, v rámci celostátní 
akce Ukliďme Česko, úklidovou akci s názvem 
Nebuďme lhostejní 3. Úklid proběhne v  expo-
novaných místech města Olešnice a podle po-
čtu účastníků také podél přilehlých frekvento-
vaných silnic z města. Sraz účastníků je ve 13 
hod. u kašny na náměstí.   S  sebou si vezměte 
pracovní rukavice, reflexní prvky a do batůžku 
malé občerstvení. Upřesňující informace nalez-
nete na Facebooku Spolek (na)Moll. Nebuďme 
lhostejní a pojďme si naše okolí zase udělat  
o trochu hezčí. 

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z popelnic probí-
há každý sudý týden v úterý, to je 1., 15. a 29. 
září.

MIKROREGION 
OLEŠNICKO

Výsadba sadu Křtěnov  - Hlavatiska
Křtěnov je obec,  která vysazuje meze a remízky, 
aleje ovocných stromů, buduje systémy tůněk, 
navrací krajině její mozaiku. Její   primárním 
zájmem je obnovení stability krajiny, kterou 
lidé svým nešetrným hospodařením uvedli 
mimo rovnovážný stav. Tyto snahy bychom 
rádi podpořili, chceme ve Křtěnově vysadit 
obecní genofondový sad pro všechny občany, 
který by zároveň sloužil jako genobanka sta-
rých odrůd ovoce. Sad vysadíme s dobrovol-
níky, ale potřebujeme finanční podporu na 
stromy a materiál. Také chceme obci přispět 
na následnou péči v prvních dvou letech po 
výsadbě, protože výsadba je jen polovina prá-
ce a když se o stromky nikdo nepostará, může 
přijít všechna vynaložená energie na zmar.   
Vysazeno bude 32 stromů a 21 keřů, mezi nimiž 
budou zastoupeny staré odrůdy jabloní, hrušní, 
třešní, višní a slivoní, které doplní lísky, dříny a 
klokoče. Aby se mohla výsadba realizovat, po-
třebujeme vybrat na stromy a materiál 21 500 
Kč, následná péče na dva roky představuje část-
ku 30 300 Kč (zálivka, výchovný řez, nezbytná 
údržba výsadby). Celkem tedy do Křtěnova po-
třebujeme vybrat 51 800 Kč. 
Pokud se mezi čtenáři zpravodaje najdou ti, kdo 
chtějí projekt podpořit, najdou vše na:  
https://www.darujme.cz/projekt/1203211
Děkujeme za podporu. 

Olešnický zpravodaj, září 2020, ročník XXIX., číslo 9. 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 jinak. Inzerce dle možností vydavatele. Registrováno Ministerstvem kultury ČR Praha: MK ČR  E 11385. Náklad 
850 výtisků. Cena: do domácností občanů s trvalým pobytem ve městě zdarma, volný prodej 5,- Kč vč. DPH. Tisk: Tiskárna 
Bělehrádek Letovice. Uzávěrka čísla do 20. dne v měsíci. Tel. 516 463 108, fax 516 463 296, www.olesnice.cz
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Kdy: 1144..  99..  22002200 od 9 hodin 
Kde: HHaassttrrmmáánneekk, Olešnice 

 

 

  
  
  

 

 

Uděláme si Smoothie pro děti i Frappe pro maminky, 

Lískovo-čokoládovou pomazánku, 

Poctivou cuketovou polévku, 

Ovocnou zmrzku. 

Akce je zcela zdarma, co si uvaříme, to si také sníme. 

 

 


