
ZPRÁVY Z RADNICE

Ohlédnutí za létem
Na začátku měsíce září je možné se vrátit 
k  uplynulým letním měsícům - měsícům, 
kdy velká část spoluobčanů trávila zaslou-
ženou dovolenou a děti si užívaly prázdnin. 
Počasí letošního léta neudělalo radost vy-
znavačům koupání ani našim zemědělcům. 
Jako vždy vzorně připravené koupaliště pro 
letní sezonu vítalo své návštěvníky pouze 
několik dní, kdy to teplé a slunečné počasí 
dovolilo. Letošní žně se protáhly o několik 
týdnů a deštivé počasí se také negativně 
podepsalo na úrodě. Naopak prázdninový 
provoz všech muzeí byl turisty a návštěv-
níky často využívanou olešnickou atrakti-
vitou. Zejména pak na návštěvnosti oleš-
nického modrotisku se projevil velký zájem 
v souvislosti s účastí našich „krojovaných“ 
sportovců na letní olympiádě v Tokiu.  
Řada turistů byla nemile překvapena při 
návštěvě olešnického Závrší uzavřenou roz-
hlednou. Přestože bylo její uzavření z dů-
vodů bezpečnosti avizováno na webových 
stránkách i jinde, řada cyklistů, motorkářů 
i pěších turistů se na Závrší vypravila a ná-

 

Během prázdninových měsíců došlo k za-
pojení trávníků v okolí nové atletické dráhy 
a víceúčelového hřiště na rekonstruovaném 
sportovišti základní školy u koupaliště. To 
bude využito se začátkem školního roku 
především jejími žáky. Konečně takové je 
i doporučení ministerstva školství s  ohle-
dem na epidemickou situaci. Na základě 
provozního řádu tohoto sportoviště bude 
mít v  době od 15 do 19 hodin volný pří-
stup na sportoviště sportující veřejnost, a to 
bezúplatně, avšak pouze za tímto účelem. 
Od 19 do 21 hodin je rezervován čas orga-
nizovanému sportování za úplatu. Všichni 
sportující jsou povinni dodržovat provoz-
ní řád. K zajištění bezpečnosti sportujících  
a pořádku na sportovišti bude prostor mo-
nitorován kamerou se záznamem u měst-
ské policie. 

sledně byla zklamána. Další turistická sezo-
na však již bude s obnovenou vyhlídkovou 
věží. Na její obnovu (tentokrát s kovovými 
nosnými prvky) opět přispěl dotací Jiho-
moravský kraj. Demolici vyhlídkové věže 
provedli členové SDH Olešnice a na výstav-
bu nové byli poptáni dodavatelé z regionu 
zabývající se kovovýrobou. S  ohledem na 
stále se zvyšující cenu železa by bylo neeko-
nomické s výstavbou dále otálet.
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VÁCLAVSKÝ JARMARK



Investiční akce
V  průběhu měsíce srpna přes všeobec-
ně známý nedostatek různého materiálu  
a kapacit dodavatelských firem bylo využito 
nepřítomnosti žáků v budově základní ško-
ly a byla provedena rekonstrukce osvětlení 
některých chodeb školy s  využitím LED 
svítidel, jejich automatického zapínání  
a pohybových čidel. Současně byly zahá-
jeny práce na výměně kotlů v přístavbě 
základní školy, které budou dokončeny 
v některém víkendu v měsíci září tak, aby 
nová topná sezona (která je, jak se zdá, na 
dohled) byla již s využitím nové kotelny při 
očekávané úspoře plynu.
Především nedostatečné kapacity dodava-
telských firem opožďují některé plánované 
opravy v hotelu Závrší. Město jako vlastník 
hotelu připravilo plán oprav a přistoupilo 
k jeho realizaci. Prioritně se jedná o úpravu 
odvodnění střech, opravy elektroinstala-

cí a výměnu podlahové krytiny v  salonku 
hotelu, kde se koná celá řada spolkových  
i rodinných setkání. 

Rozvolnění protiepidemických opatření 
umožnilo pořadatelům zorganizovat ně-
které velmi dobře navštívené akce. Nejdří-
ve je třeba zmínit olešnickou pouť, která 
se mohla odehrát bez všech omezení včet-
ně tradiční výstavy výtvarníků regionu  
a okresní výstavy drobného zvířectva. Vel-
kému zájmu především mladé generace se 
těšily taneční zábavy v nedávno upraveném 
a loni bezmála nevyužitém venkovním are-
álu zahrady kulturního domu. Spokojeni 
s návštěvností mohli být i přes nepřízeň po-
časí pořadatelé z FC Olešnice při organizaci 
pouťových zábav. Pouť pro fotbalový klub 
znamenala také zahájení podzimní sezony, 
když olešničtí fotbalisté odměnili na hřišti 
Pod Horkou své příznivce výhrou v prvním 
utkání „nekovidové“ soutěže. 
Invence a preciznost přípravy kulturních 
akcí se vyplatila i Spolku přátel piva při 
organizaci „půlení léta“ a „rozloučení s lé-
tem“, kdy návštěvnost překonala všechna 
očekávání. 
Také olešničtí hasiči předvedli svoji zdat-
nost přihlížejícím při organizaci soutěže 
TFA. Jen málokdo z  přihlížejících by byl 
asi schopen zvládnout fyzicky náročné dis-
ciplíny soutěže. O to větší obdiv a potlesk 
patřil soutěžícím, mezi kterými nechyběly 
ani ženy! 
Všem, kdo se podíleli na zpestření kul-
turního a sportovního života našich spo-
luobčanů a těm, kdo se postarali o vyžití 
návštěvníků a turistů, chci jménem zastu-
pitelstva města poděkovat. 

PaedDr. Zdeněk Peša 
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Matrika
Narození 
Michal Kříž
Filip Blažek
Elen Včelíková
Ať roste ve zdraví k radosti rodičů!

Jubilea 
Marie Kadlecová
Marie Sedláková
Marie Krušinová
Zdeněk Koukol
Helena Novotná
Helena Kudová
František Blaha
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, 
hodně spokojenosti a radosti!

Sňatky
Andrea Báčová a Marek Klečka
Terezie Novotná a Petr Sojka
Novomanželům na společné cestě přejeme 
hodně štěstí a tolerance!

Smaragdová svatba - 55 let společného života
Věra a Helmut Hofmannovi
Ať i další roky prožijí ve zdraví a pohodě!

Úmrtí 
Vlastimila Bučková
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou sou-
strast.

KULTURA 

Václavský jarmark 
Po celé odpoledne nebude chybět dobré 
jídlo a pití ani obvyklí trhovci. Pro děti je 
připravené divadelní představení na řím-
skokatolické faře.

ŠKOLSTVÍ

Začíná nový školní rok
Tak se naši žáčci dočkali – od 1. září mo-
hou opět zasednout do lavic základní školy. 
Vzhledem k aktuální epidemiologické situ-
aci  a vzhledem k  souvisejícím opatřením 
však není ani tentokrát návrat po prázdni-
nách standardní.
Zpřísněná hygienická pravidla ukládají 
žákům, rodičům i zaměstnancům školy 
povinnosti, které je třeba dodržovat. Jed-
ná se o pravidla týkající se nošení ochrany 
dýchacích cest, pravidla dezinfekce rukou 
i povrchů, organizace každodenního pro-
vozu školy a v  neposlední řadě se jedná  

Pivní slavn��

Všichni jste místními spolky 
a městem Olešnice, 

sice v nezvyklém termínu, 
ale o to srdečněji zváni

Těšit se můžete na výběr piva z několika pivovarů, 
nealkoholické nápoje i bohatou nabídku chutné stravy. 

Tradiční dílničky pro děti a soutěže pro dospělé. 
Slosovatelné vstupenky za 20,- Kč, děti zdarma. 
K tanci a poslechu hraje DJ od 15 do 24 hod. 

OLEŠNICE

Žonglování, výuka kejklů a možnost projížďky na atypických kolech a koloběžkách.
Dobové středověké ležení se zbraněmi 

« na požádání lze podat výklad, zvěčnit se fotkou se zbraní »
U kata si můžete vyzkoušet mučidla.

Můžete se mnoho dozvědět také o hadech a kouzlech a možná si hada i pohladit.

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM

Svatováclavský
TÍMTO VÁS ZVEME NA 

Olešnice na Moravě 
Úterý 28. 9. 2021  

v době od 13:00 do 18:00
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

13:00
ZAHÁJENÍ

dobový průvod městem a uvítací 
slovo, zahájení jarmarku 
výstřely z dobových děl, 
představení účinkujících

v programu
                   

13:30
FLAMBERG SHŠ 

Žďár nad Sázavou
divadelní, šermířské vystoupení

14:00
Klaun a žongléř Pepa
interaktivní divadelní 
představení pro děti

14.30
KATOVNA

lapkové neujdou trestu, výklad 
a divadelní vystoupení. 
TAS SHŠ Velké Meziříčí

15:00
ČARODĚJ CAVE 

kouzelník, iluzionista, šermíř 
a krotitel ohňů, též cvičitel 

obřích hadů a především mág 
neopakovatelných zážitků

15:30
FLAMBERG SHŠ 

Žďár nad Sázavou

16:00
Klaun a žongléř Pepa

16:30
KATOVNA

lapkové neujdou trestu, výklad 
a divadelní vystoupení. 
TAS SHŠ Velké Meziříčí

17:00
THE CEOL FLIES 

hudební vystoupení 
irish, folk, country

Skutečná tradiční hudba, ze 
které máte pocit příjemného

zážitku pozitivní energie, prostě 
hudba jako víno ,,nebo,, jako 

pravá whisky

17:30
FLAMBERG SHŠ 

Žďár nad Sázavou

18:00
Ukončení jarmarku

výstřely z dobových děl
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Zpřísněná opatření se týkají i mateřské 
školy, zde jde ale především o standard 
úklidu a hygieny ploch a pravidla vstupu 
rodičů do budovy.
Závěrem ještě krátké ohlédnutí za ukonče-
ním loňského školního roku – nejlepším 
absolventem opouštějícím naši školu byl 
30. června vyhodnocen Jakub Trmač. Jaku-
bovi všichni dodatečně ještě jednou blaho-
přejeme.

Vladimír Hél

Po roční nucené přestávce se v neděli 
22.08.2021 uskutečnil 6. ročník závodu 
TFA Olešnice (nejtvrdší hasič přežije). 
Tentokrát díky novému partnerovi Žele-
zárny Štěpánov, a hlavně díky spolupráci 
s Alčou Zemánkovou, pod novým názvem 
TFA Olešnický Železňák. Závod proběhl  
v příjemném, na srpen chladnějším, počasí. 
Zúčastnilo se jej celkem 12 žen, 27 mužů ve 
věku do 35 let a 10 mužů ve věku nad 35 let. 
Nový sponzor nám dodal krásné nové pu-
tovní poháry v podobě železných palic, kdy 
každá váží asi 20 kg. Dvě palice nakonec 
putovaly pouze přes kopec do Trpína, kdy 
kategorii žen ovládla Martina Švábová před 
Editou Šuterovou ze Sebranic a třetí mís-
to brala Míša Honsová z Petrůvek. K Míši 
musíme ještě dodat, že o týden později se 
stala také mistrní ČR v TFA dobrovolných 

hasičů. V kategorii mužů do 35 let zvítě-
zil v Olešnici poprvé Zdeněk Král z Trpí-
na před Michalem Skřivánkem z  Rohatce  
a třetí byl opět zástupce Trpína Martin 
Břenek. Michal Skřivánek se později stejně 
jako Míša stal mistrem ČR v TFA. Třetí ka-
tegorii ovládl šampion Tomáš Máca z Brna 
Slatiny, druhé místo vybojoval Marek Víšek 
z HZS Pardubického kraje a bronz si odvezl 
Petr Slouka ze Sokolnic. I ve třetí kategorii 
na MČR v TFA se stal vítězem účastník ze 
závodu v Olešnici, a to Tomáš Máca. Tyto 
výsledky hovoří o vysoké kvalitě olešnické-
ho závodu.
Všichni závodníci podali skvělé výkony  
a výborní byli i všichni olešničtí fanoušci, 
kteří na závod dorazili. Všem patří velký 
dík. Obrovské poděkování patří všem na-
šim partnerům a podporovatelům, díky 

kterým můžeme závod pořádat na stále 
vyšší úrovni. Mezi ně patří již zmíněné Že-
lezárny Štěpánov, dále pak Řeznictví pana 
Šutery, společnosti Agrobed Tomáš Bednář 
a velký dík za krásné ceny pro závodníky 
patří také Papačkám od Lůcy 😊. Poděkovat
musíme také městu Olešnice a panu sta-
rostovi, za jeho účast při závodě.
Na závěr chci poděkovat ještě všem členům 
SDH a JSDH Olešnice, kteří se na šestém 
ročníku podíleli, bez nich by to prostě ne-
šlo. Těším se zase za rok, snad ve standart-
ním květnovém termínu.
Dva dny po soutěži TFA byli olešničtí hasiči 
společně s hasiči z Podolí u Brna, Doubra-
vice nad Svitavou a Velatic, jako zástupci 
Moravské ligy TFA navštívit dětský tábor, 
který pořádá Nadační fond dětské onkolo-
gie Krtek. 

o testování žáků antigenními testy v  prv-
ních dvou týdnech školního roku. Žáci se 
budou zatím testovat ve třech termínech a 
výsledky testů rozhodnou o režimu, ve kte-
rém budou školy  pokračovat  od 13. září.
Nejdůležitější zásady a pravidla testování a 
další hygienická opatření jsou zveřejněna na 
školních webových stránkách. Žádám rodi-
če, aby se s nimi seznámili a aby je oni i žáci 
dodržovali. Jen tak se totiž můžeme přiblížit 
návratu k co nejběžnějšímu chodu školy.

SRPEN OLEŠNICKÝCH HASIČŮ
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V loňském roce jsme se (Moravská liga 
TFA) stali oficiálním partnerem Nadační-
ho fondu dětské onkologie Krtek a když 
jsme letos v květnu Krtkovi předávali šek 
na 20 300,-, dozvěděli jsme se, že Krtek po-
řádá pro děti letní tábor. Trvalo to jen pár 
vteřin, kdy jsme se na sebe s paní Kroupo-
vou, ředitelkou Krtka, podívali a bylo jasné, 
že myslíme na to stejné. Měli jsme společný 
nápad, že děti na táboře navštívíme, a to  
v plné polní i s hasičskou technikou. Stalo 
se v úterý 24.08.2021, kdy jsme s dvěma cis-
ternami a jedním dopravním automobilem 
vyrazili na Vysočinu do krásné obce Milo-
vy, kde právě probíhal výše uvedený tábor. 
Z celého týdne nám vyšlo vůbec to nejhorší 
počasí a skoro celý den pršelo. Přesto nás 
čekalo úžasné přivítání od téměř 80 dětí  

a jejich instruktorů, děti byly na počasí 
skvěle připravené a natěšené na nové zážit-
ky. Na čtyřech stanovištích jsme jim před-
vedli techniku, výstroj hasiče při požáru, 
děti si také vyzkoušely požár hasit a zkusily 
si i jednu disciplínu z TFA, a sice přemísťo-
vání figuríny. Děti byly moc pozorné a zví-
davé, měly spoustu dotazů, a ne na všechny 
bylo lehké odpovědět . 
Překvapivý byl dotaz na to, jestli jsme byli 
zasahovat na Moravě po tornádu. Všechny 
děti poté s velkým zaujetím posloucha-
li Martina Sedláka z Velatic, který byl na 
místě se svojí jednotkou hned ráno po této 
katastrofě a svůj silný zážitek dětem vylíčil. 
Náš dopolední program jsme zakončili tím, 
že si mohli malí táborníci vyzkoušet hašení 
z lafetové proudnice na tatře JSDH Podolí. 
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MAS Boskovicko PLUS, z. s.  

ve spolupráci s městem Boskovice 

v rámci rodinné politiky  

pořádá

HERNA PLNÁ VZDĚLÁVACÍCH HER A HRAČEK

Čtvrtek až pátek od 14 do 18 hodin

ČT - PÁ od 8 do 14 h rezervováno pro školy

Sobota od 10 do 18 hodinSokolovna Boskovice, Sokolská 221/13

VSTUP ZDARMA

30. 9. - 2. 10. 2021

Akce je podpořena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP 
Boskovice, r.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629.

Cílem akce je podpořit rozvoj manuální 

zručnosti a logického myšlení u dětí.

Přihlašování pro školy  

a bližší informace:  

Ing. Žaneta Habancová 

info@masboskovickoplus.cz 

tel.: 736 519 712

Drobné občerstvení  

zajištěno.

Dopolední  program  (9-13 h)  je  určen  pro  ZŠ ,  odpolední  program  (13-18 h)  pro  veřejnost .

Cílem  akce  je  přiblížit  žákům  základních  škol  možnosti  dalšího  studia  v  nejbližším  okolí .  Tak  neváhejte

a  přijďte!  Vstup  na  akci  je  zdarma.

 

Bližší  informace  pro          ZŠ :  Žaneta  Habancová  - 736 519 712,  info@masboskovickoplus .cz

     SŠ  a  obecné  informace :  Adam  Klement  - 775 265 125,  vedeni@majalesboskovice .cz

Boskovický Majáles pořádá ve spolupráci s Místní akční skupinou Boskovicko PLUS, z.s.,

Kulturním zařízením města Boskovice, p.o., Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice,

p.o. a Gymnáziem Boskovice, p.o.

VELETRH
VZDĚLÁVÁNÍ

Změna programu vyhrazena. Akce je podpořena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, r.č.

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629.

B

O

S

K

O

V

I

C

E

CO  VÁŠ  ČEKÁ  ?

p

řed

staven

í ško

l z reg

io

n

u

v

ý

b

o

rn

é

 o

b

č

e

rs

tv

e

n

í

studentské kapely, např. Pružiny, MissMofet, MoL, Flying South, NELL aj.

zají

m

avé p

řed

n

ášky a

 w

o

rksh

o

p

y

s

p

e

c

iá

ln

í h

o

s

t: P

e

v

n

o

s

t p

o

zn

á

n

í O

lo

m

o

u

c

účastníci budou zařazeni do slosování o tablet, školní pomůcky a další zajímavé ceny

a další bohatý doprovodný program!

17. 9. 2021, 9 - 18 hodin

Sokolovna Boskovice a altánek Gymnázia Boskovice

11--DDEENNNNÍÍ  VVÝÝLLEETT 

Město Olešnice 

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

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: sobota 16. 10. 2021 
Program: 
Odjezd z Olešnice. První zastávkou bude kostel Nejsvětější trojice 
v Klášteře u Nové Bystřice. Další zastávkou bude hrad Landštejn. 
Prohlídka. Po prohlídce přejezd do města Slavonice, kterému se 
přezdívá renesanční perla Vysočiny. Zde si prohlédneme historické 
centrum města. Poslední zastávkou bude poutní kostel Panny Marie 
Bolestné (Montserrat), který stojí na zalesněném kopci u Mutné 
nedaleko Slavonic. Příjezd zpět do Olešnice. 
 
 

CENA: 450 Kč  
Cena: 100 Kč – děti do 15 let a senioři nad 65 

let věku z Olešnice* 
 

Cena zahrnuje: autobusová doprava, služby průvodce 
 

                                                                                                      Nabídka platí od 03. 06. 2021 
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Rozzářené oči dětí, když lezly po žebříku na 
tatru, pro nás byly tou největší odměnou.
Táboru se zúčastnily jak děti, které prošly 
onkologickou léčbou, tak i ty, které tento 
těžký boj aktuálně svádí a také jejich souro-
zenci. Děti celá naše návštěva moc bavila, 
tudíž nic nebrání tomu, abychom je v roce 
2022 přijeli opět navštívit, už teď se těšíme .

Na závěr celého článku můžeme ještě uvést, 
že oproti měsícům červen a červenec byl 
pro olešnické hasiče alespoň srpen klidněj-
ší, co se výjezdů týče. V srpnu jsme zazna-
menali pouze jednu událost, a to spadený 
strom do elektrického vedení v Rozseči nad 
Kunštátem.

Za JSDH a SDH Olešnice 
Martin Novotný

RŮZNÉ

IT kroužek K-net v Olešnici
Od října opět začne další ročník našeho 
olešnického IT kroužku pro žáky 5. - 9. tříd 
okolních škol. Moc se těšíme a už jsme vel-
mi zvědavi, s kým strávíme jedno týdenní 
odpoledne tento rok. 
Covid-19 i nám vloni mírně zkomplikoval 
naši výuku, takže jsme většinu hodin trávili 
online. To nám ale z hlediska stylu výuky 
zase až tak moc neuškodilo. Dětem jsme 
zapůjčili naše notebooky, aby mohly praco-
vat s programy nutnými pro výuku. 

Opět si rozšířily znalosti v  programech 
Microsoft Office a v programování v  Mi-
necraftu ve školní verzi Education Edition, 
takže nás potěšila snaha kluků, která byla 
odměněna účastí ve finále celostátních sou-
těžích Office Arena (Microsoft) a Minecraft 
cup. Vloni se naučili tvořit webové stránky 

a na rozlučkové hodině se seznámili s pro-
gramováním robotů iRobot Root a SAM 
Labs.
Také letos se těšíme se na nové společné zá-
žitky. Přihlášky do kroužku přijímáme na 
adrese: jana.hejtmankova@k-net.cz, nebo 
telefonicky 734 686 055.

Odpady
Odvoz komunálního odpadu z  popelnic 
probíhá každý lichý týden v úterý, to je 14. 
a 28. září.
Odvoz plastů v pytlech se uskuteční 3. září 
a 1. října.


