Olešnice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Blansko

Správní obvod: Boskovice

GPS souřadnice: 49.557556N, 16.421690E

Nadmořská výška: 540 m n. m.

První pís. zmínka: 1163 (859 let)

Počet obyvatel: 1 650

PSČ: 679 74

Adresa URL: www.olesnice.cz

O obci
Olešnice je malé město ležící na Hornosvratecké vrchovině, asi 9 km severozápadně od Kunštátu, na
soutoku Hodonínky a Veselského potoka.

Historie obce
Město Olešnice stávala při Olešnickém potoku již před 1000 lety. Zachovalý písemný doklad je z roku
1163. V polovině 13. století patřilo okolí Olešnice pánům z Lomnice. Jejich původním sídlem byl hrad
Lomnice u Tišnova. Počet obyvatel Olešnice se nebývale rozrostl

Ubytování a restaurace
Ve městě je několik ubytovacích zařízení a pohostinství - hotel a restaurace Závrší, penzion U
Ševčíků, ubytování na "Na Habeši", restaurace na Koupališti a bistro na náměstí.

Okolí a příroda
Je zde relativně zachovalá příroda okolo z velké části chráněná v rámci přírodních parků je
vhodná pro přírodní turistiku přírodní park Svratecká hornatina, JV od města leží Přírodní park
Halasovo Kunštátsko,

Současnost obce
Město Olešnice má veškerou občanskou vybavenost jako je vodovod, čistička odpadních vod, plynofikaci,
poštu, zdravotní středisko, veterinární ordinaci, lékárnu, informační centrum a městskou policii. Děti ve
městě navštěvují mateřskou a základní školu.

Sportovní možnosti
Ve městě jsou turisticky značené trasy pro turistické vycházky po okolí, kde se nacházejí zajímavé
místa - hrad Aueršperk, tvrz Crhov, zámeček Lamberk, hrad Louka, zámek Křetín, letovická údolní
nádrž,

Památky a zajímavosti
Historickými dominantami obce jsou kostely. Kostel sv. Vavřince na náměstí postavený v roce 1839 na místě
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původního kostela z 15. století, kostel sv. Mikuláše z roku 1725 na Moravské straně, který byl
zmodernizován v roce 1852 a evangelický kostel postavený

Doprava
Město je po celý rok dobře dostupné automobilem a jezde pravidelná autobusová doprava.

Ocenění obce
Obec Olešnice získala v roce 1999 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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