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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Radost začíná právě v tom okamžiku, kdy ses vzdal pokusu hledat štěstí a snažíš se ho
darovat druhým.“
Michel Quoist
JEDNÁNÍ S PRACOVNÍKY ODBORU
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ

Dne 18. 4. 2018 jsme se se starostkou obce zúčastnily již 4. jednání s vedoucími odboru kultury
a památkové péče na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.
Paní starostka se snažila prosadit vyjmutí části obce doplňující a určující charakter z památkové zóny
a opakovaně jí byl požadavek zamítnut, že toto nelze.
Po zamítnutí tohoto požadavku paní starostka vznesla další návrh na zjednodušení legislativy
a povolovacích řízení před opravami a přestavbami nemovitostí pro naše občany, popř. snížení sankcí za
nedodržení podmínek památkové péče. U tohoto bodu nám bylo řečeno, že je to otázka pro legislativu ČR,
a ne kraje. Náš návrh byl údajně spolu s dalšími požadavky od ostatních přítomných postoupen k projednání
změny památkového zákona.
Paní starostka také apelovala na možnost získání dotací na obnovu nemovitostí pro všechny objekty, které
se v památkové zóně nachází, nejen pro ty, které jsou památkově chráněné. Bylo přislíbeno, že bude
vytvořen nový program, ale Krajský úřad bude upřednostňovat kulturní památky, které budou využívány
pro širokou veřejnost - např. občanské spolky, vernisáže, výstavy apod. Starostka trvala na zajištění
individuální pomoci občanům při jednání na MěÚ Hořovice, který by naší obci vyčlenil alespoň jeden
konzultační den v měsíci pro naše občany.
Za naše zájmy bojovala paní starostka jako lev. Vzhledem k tomu, že v naší obci nemáme žádnou památku,
která je v havarijním stavu a potřebovala by nezbytně obnovit, byly jsme z účasti v této skupině vyřazeny.
Jakmile se dozvíme nové informace o památkové zóně nebo o novém památkovém zákoně a jeho dopadu
na naši obec, budeme Vás formou obecního zpravodaje opět informovat.
MUDr. Eliška Svobodová

POSTUP PRO OPRAVY NEMOVITOSTÍ SITUOVANÝCH V ÚZEMÍ VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ
ZÓNY OLEŠNÁ
1. Přípravnou projektovou dokumentaci obnovy (studii či návrh projektu) je žádoucí v průběhu jejich
zpracování nejprve projednat s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Praze
(Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, dále jen „NPÚ“ (viz. ust. § 14 odst. 7 zákona č. 22/1987 Sb., o státní
památkové péči). Zodpovědným garantem je paní Mgr. M. Hanzlíková (tel. 274 008 264; mobil:
606 756 336, email: hanzlikova.marketa@npu. V případě její nepřítomnosti je vhodné zažádat
o písemné vyjádření na výše uvedené adrese NPÚ.
2. Je třeba podat vlastnoručně podepsanou „Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově
v památkové zóně nebo v ochranné zóně NKP“ (formulář na webu města Hořovic), včetně povinných
příloh (projektová dokumentace, výpis z KN, kopie snímku z katastrální mapy, případně
fotodokumentace stávajícího stavu. V případě zastoupení je nutno doložit originál či ověřenou kopii
plné moci, příp. stanovisko NPÚ k záměru).
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3. Na základě žádosti vlastníka je zahájeno správní řízení. Vlastník může pověřit jednáním jinou
osobu, ale pouze na základě plné moci.
4. Zástupce odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice, Mgr. J. Kasíková
(telefon: 311 545 377, osobně k zastižení vždy v úřední dny PO + ST od 8:00 do 17:00) po kontrole
žádosti požádá o písemné odborné vyjádření NPÚ (zákonná lhůta pro vyjádření NPÚ je nejdéle do
30 dnů) a rozhodne o provádění dalších důkazů (ohledání místa, znalecký posudek, předložení listin
atd.).
5. Po obdržení odborného vyjádření NPÚ seznámí zástupce MěÚ Hořovice žadatele s podklady
pro vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí. V případě, že zástupce MěÚ Hořovice odborné
vyjádření NPÚ neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto podkladu.
6. V závazném stanovisku je uvedeno, zda jsou žadatelem navrhované práce z hlediska zájmů státní
památkové péče přípustné, a jsou stanoveny základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále
připravovat a provést. Závazné stanovisko se vydává v případech, kdy dále o věci rozhoduje stavební
úřad. Proti takovému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se lze až proti rozhodnutí
stavebního úřadu, ve kterém musí být závazné stanovisko zahrnuto.
7. Pokud jde například o udržovací práce, o kterých nerozhoduje stavební úřad (výměna oken, vrat,
oprava či nátěry fasád), vydává se k věci rozhodnutí, proti kterému se může účastník správního řízení
do 15 dnů odvolat.
Mgr. J. Kasíková, MěÚ Hořovice, odbor památkové péče

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ AKCI ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠŤ V K. Ú. OLEŠNÁ
Níže uvádíme průběžné vyjádření technického dozoru v rámci stavby Hydrogeologický průzkumný
vrt v k. ú. Olešná:
Na místě upřesněném předcházejícím fyzikálním měřením byl vyhlouben průzkumný vrt hluboký 60 m.
Přítok vody do vrtu činil v době čištění cca 0,5 l/s. Z vrtu byl odebrán úvodní orientační vzorek na klíčové
parametry. Vrt sice nevyhověl v parametru mangan, ale hodnota odpovídá přirozenému pozadí a bude
upravitelná. Později budou provedeny ještě dva rozbory.
Požadovaná vydatnost doplňujícího vodního zdroje činí cca 0,5 l/s. Stávající celková spotřeba obce činí dle
sdělení odpovědného pracovníka max. 0,4 l/s. Předběžně lze konstatovat, že nový vrt by teoreticky
požadovanou vydatnost cca 0,5 l/s mohl pokrývat samostatně. Přesné údaje budou známy po provedení
hydrodynamických zkoušek, které budou simultánně probíhat v rámci vybudování jímacího zářezu.
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VANDALISMUS A NEPOŘÁDEK V OBCI
• Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad
Prostřednictvím obecního zpravodaje apelujeme na občany, aby udržovali pořádek v okolí kontejnerů.
Nesešlapanými plastovými láhvemi a papírovými krabicemi se kontejnery rychle zaplní a občané pak
odkládají odpadky vedle kontejnerů. Někteří dokonce vyhazují netříděný odpad z domácnosti – v jednom
pytli plechovky, plasty, kuchyňský odpad! Uklízet nepořádek po nezodpovědných občanech musí pak
pracovníci OÚ.
Pro zvýšení kapacity byly zakoupeny ještě 2 kontejnery na plasty (jeden je umístěn u pohostinství a jeden
u transformátoru). Bez spolupráce a ukázněnosti občanů toto opatření ale stačit nebude. Je třeba odpad
třídit, sešlapávat plastové lahve i papírové krabice!
• Skládka bioodpadu
Žádáme o udržování pořádku v okolí skládky bioodpadu, rozsypaný
bioodpad z cesty po sobě odklízejte. Ke skládkování je určena
pouze zpevněná plocha.
• Hrací prvky v lesoparku a na hřišti u MŠ
Je zarážející, že někteří se nezastaví ani před ničením věcí, které jsou
určeny na ochranu našich dětí – například v lesoparku byla po Májové
zábavě nalezena utržená informační tabule s podmínkami
bezpečného používání lanovky a na dětském hřišti u MŠ byla
ukradena krycí plachta pískoviště, která byla instalovaná začátkem
dubna.
• Důležité upozornění na krádež v obci
O víkendu byl vypáčen a vykraden kontejner firmy provádějící
opravu regulace. Kontejner byl zamčený v ohradě na parkovišti u
transformátoru. Ztratilo se veškeré nářadí, centrály, čerpadla apod.
Krádež řeší Policie ČR, případné informace volejte na číslo 158.
Prosíme občany, aby byli ve svém okolí obezřetní a všímavější.
Upozorňujeme, že kvůli nezodpovědným občanům budou po obci umístěné fotopasti.

POPLATKY ZA ODVOZ TKO
Připomínáme občanům, že poplatek za odvoz TKO na rok 2018 je splatný k 30. 6. 2018. Poplatek činí
550,- Kč (trvale hlášený občan), chalupáři 550,- Kč (objekt). Žádáme o včasné uhrazení poplatků, při
pozdním uhrazení poplatku může být dle obecné závazné vyhlášky zdvojnásoben.

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ 24. 5. 2018
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DEN PRO VŠECHNY ANEB OSLAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY
Obec Olešná zve všechny občany na akci „Den pro všechny aneb oslava k 100. výročí vzniku
samostatného státu“, která se bude konat 23. června 2018 na fotbalovém hřišti.

Výtěžek z dobrovolných finančních příspěvků a z prodeje keramických
sluníček, vyrobených na keramickém kroužku v Olešné, bude v plné výši
věnován Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům – dětem s onkologickým nebo
jiným závažným onemocněním. Budeme velice rádi, když i vy se budete podílet
na dobrovolné sbírce jakoukoli finanční částkou, ať už příspěvkem přímo v den konání akce, nebo
zakoupením keramického sluníčka za 50,- Kč. Sluníčka budou prodávat děvčata z SDH Olešná na
fotbalovém hřišti nebo si je můžete zakoupit již nyní na obecním úřadě Olešná. Fond poskytne obci
potvrzení o přijetí finančního daru. Děkujeme, že nezavíráte oči před tím, co může potkat každého z nás.
Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Lenka Kratochvílová
v
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PŘEDSTAVUJEME…
Paní Iva Kellerová bezesporu patří mezi občany, kteří po mnoho let obohacovali a doposud obohacují
svými nápady a dovedností olešenskou kulturu, především ve výtvarné oblasti. Mnoho dětí i dospělých
rádo vzpomíná na výtvarný a keramický kroužek nebo na pravidelná sousedská posezení.
Víme, že jste se v Olešné narodila, nicméně
po nějakou dobu jste žila mimo náš region.
Můžete nám prozradit, kde jste jako dítě
vyrůstala a v které době jste se opět vrátila
do Olešné?
Na svět jsem přišla ve Lhotě pod Radčem,
v bydlišti maminky, za asistence porodní
báby. Do tří let jsme pak bydleli v Olešné,
později v Holoubkově, kde oba mí rodiče
pracovali. Po 12 letech se narodila ještě
sestra Pavla. Později mne osud zavál do
Mostu, do Olešné jsem se vrátila až v roce
1990, abych mohla pomáhat rodičům. Vždy
jsem tuto vesnici považovala za svůj domov,
tak jsem to cítila i při svém návratu.
Ve Vašem domě býval obchod, pamatujete si ještě, jak zde Vaši prarodiče tuto živnost provozovali?
Babička byla obchodnice tělem i duší. Vždy se s dědou snažili mít vše, co zákazníci požadovali. Pro pečivo
jezdili například až do Holoubkova, kde byla v té době tři pekařství. V obchodě pracovali i mladí adepti
pro práci v oboru, pomáhali a učili se řemeslo, na závěr získali i výuční list. V naší rodině ovšem
obchodního ducha už nikdo další nezdědil. Já sama si pamatuji už jen zařízení obchodu, dobu jeho
provozování znám spíš už jen z vyprávění a ze starých fotografií.
Jste profesí učitelka, jak na dobu svého
pedagogického působení vzpomínáte?
Jaké předměty jste vyučovala?
Po státnicích na Pedagogické fakultě v Plzni
(obor učitelství pro 1. stupeň a výtvarnou
výchovu pro 2. stupeň ZŠ) jsem působila 4
roky na Základní škole ve Strašicích, kde byl
v té době ředitelem pan Václav Jágr
z Olešné.
Později jsem učila v LŠU v Rokycanech.
Věnovala jsem se dětem ve výtvarném oboru,
který zahrnoval výuku všech technik, tj.
keramiku, kresbu a malbu, grafiku,
modelování, i dekorační činnost. Do ZUŠ
Rokycany jsem se vrátila zase v roce 1990 a
zůstala jsem zde až do odchodu do penze, do
které jsem odešla o 3 roky dříve, v roce 2000. Celou moji učitelskou dráhu provázela láska k této profesi –
jak k učení, tak k výtvarničině.
Můžete srovnat dnešní děti s těmi, které jste učila?
Vlohy k výtvarné činnosti, tvůrčí potenciál, má v sobě každé dítě – ať už se narodilo v dřívějších dobách,
nebo nyní. Záleží především na prostředí, ve kterém vyrůstá – na tom, zda ho doma podporují, zda se může
jeho nadání projevit, rozvíjet.
Dnes mají děti, pokud jde o zájmovou činnost, široké možnosti. To se týká i výtvarného oboru. Základní
umělecké školy (dříve LŠU) to mají v tomto směru v současnosti těžší. Školné je zde vyšší, než bývalo kdysi,
a tak musí dětem nabízet více, než nejrůznější kroužky a zájmové organizace, aby si udržely zájem dětí i
rodičů a mohly i nadále přispívat k odbornému výtvarnému vzdělávání v naší společnosti.
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Víme, že se i Vaše rodina ubírá uměleckým směrem, mohla byste nám nastínit profese a zájmy Vašich
nejbližších?
Výtvarné umění v různých podobách provází celou naši rodinu.
Partner Jaroslav Nobilis je učitel výtvarné výchovy v důchodu,
dcera Iva vystudovala na vysoké škole textilní výtvarnictví, učí na
ZUŠ a ve své samostatné tvorbě se věnuje výrobě gobelínů. Vnučka
Mařenka vystudovala na
střední škole scénografii a
nyní
studuje
na
VŠ
animovaný film. Věnuje se
také
ilustrování
knih,
například je spoluautorkou
knihy Tajemství za sněhovým
knírkem. Vnuk Jonáš studuje
J. Nobilis
techniku filmové a televizní
tvorby a věnuje se i hudbě a tanci. I vnuk Ota už si kreslí a zkouší
animovat. To vše jen potvrzuje, jak moc záleží na prostředí, ve
kterém děti vyrůstají – do jaké míry je nakloněné výtvarným oborům
J. Nobilis
a tvůrčí činnosti.
V naší obci jste založila výtvarný, později keramický kroužek, Vašima rukama prošlo mnoho dětí
z Olešné i okolí. Jaké byly začátky těchto kroužků?
Výtvarný kroužek vznikl po obnově
kulturní činnosti v obci rok 2002, kdy
mne Lenka Hasmanová oslovila, abych
se stala členkou kulturní komise. Po
ukončení pedagogické činnosti na ZUŠ
se mi už začalo po výtvarném oboru
stýskat, tak jsem nabídku přijala. V té
době začaly v Olešné fungovat i další
kroužky – například modelářský nebo
lesnický, postupně ale zůstal právě jen
ten výtvarný. Byl otevřený všem dětem a
zabývali jsme se zde nejrůznějšími
technikami.
Na počátku jsme se scházeli v budově
OÚ, později 2x týdně v kuchyni u nás doma. Pak se na tři roky kroužek přesunul do opravené klubovny
v hasičárně, po skončení provozu ZŠ se přestěhoval do jejích prostor, kde sídlí dosud.
Vybavení se pořizovalo postupně,
z dotací a darů. V roce 2006 jsme
v Olešné založili tradici Tříkrálové
sbírky – výtěžek byl také využíván pro
činnost dětského výtvarného kroužku.
K roku 2007 se pak váže zahájení
tradičních
vánočních
setkání
u olešenské zvoničky. První dva roky
zdobil interiér zvoničky papírový
betlém, který vytvořili děti z kroužku,
v roce 2009 byl nahrazen betlémem
keramickým, rovněž od dětských tvůrců.
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Mnozí rádi vzpomeneme na dobu obnovy kulturní činnosti v naší obci kolem
roku 2000 - pořádání čarodějnických průvodů, výstavy dětských prací v
keramické třídě, pravidelné schůzky seniorů nebo setkání u zvoničky na návsi
na Štědrý den. Některé z těchto akcí se staly tradicí a jsou pořádány dodnes.
Jaké to tenkrát bylo?
Do přípravy toho všeho jsme se pustily s čistým nadšením a radostí. To je vždycky
znát, když do něčeho dáte srdce. Třeba na Čarodějnicích jsme se skutečně vyřádily
– a i do ostatních akcí jsme šly „naplno“ Později jsme štafetu předaly další kulturní
komisi, v novém složení.
Já jsem vedla celkem 9 let kroužek keramiky pro děti a od roku 2008 funguje
kroužek keramiky pro dospělé. Scházíme se každý pátek a já s radostí sleduji, jak
jsou nejen olešenské ženy a dívky šikovné a stále se zlepšují. Mým přáním je, aby
se na našich výtvarných setkáních cítily všechny dobře a aby měly z vyrábění
opravdové potěšení. Je krásné, když na kroužku vyrábějí dáreček pro někoho
dalšího.
Jaké máte koníčky? Při jaké činnosti si nejvíce odpočinete?
Krom výtvarné činnosti, zahrnující i ruční práce, ráda čtu. Mám to štěstí, že má
práce byla vždy i mým koníčkem.
Co Vám v dnešní uspěchané době udělá radost a co Vás naopak mrzí a štve?
Vždy jsem se snažila být prospěšná a měla jsem pak radost z radosti druhých. To je
pro mne v životě důležité. Mrzí mne, když vidím, že se takový postoj mezi lidmi
vytrácí. A co mne mrzí a štve? Především neupřímnost.
Také Vás nemine otázka, které místo v naší obci máte nejraději, kam ráda
chodíte, třeba na vycházku s pejskem?
Mám moc ráda časné ráno v lese. A také pohled z křižovatek na Olešnou, odkud
vidím naši vesničku jako na dlani. Leží v krajině, která je krásná. Je to velký dar,
važme si ho, a i do budoucna chraňme a opatrujme.
Máte nějakou radu, životní motto pro naše čtenáře?
Člověk může být spokojený všude, je důležité umět si vážit maličkostí, přijímat věci
s pokorou.
Naše povídání nad starými fotografiemi i kronikou výtvarného kroužku, kterou
paní Kellerová pečlivě vede, bylo nesmírně zajímavé a srdečné zároveň. Doufáme,
že se nám podařilo kousek té atmosféry přenést i k vám domů – a pamětníci, že
zavzpomínali a později narození, že se dozvěděli něco nového o kulturním životě
v naší obci. Děkujeme za rozhovor a přejeme paní Kellerové do dalších let ještě
mnoho životního elánu a tvůrčí inspirace.

Lenka Hasmanová, Alexandra Slepičková
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ČARODĚJNICKÝ REJ
V pondělí 30. dubna se čarodějnice a čarodějníci sešli před místním pohostinstvím, aby se průvodem vydali
k Rybníku Pod Milinou, kde pro ně byly připraveny tradiční soutěžní disciplíny. Ty připravil Aleš Bílek ve
spolupráci s místními hasiči. Čarodějnice ze slámy, která vévodila průvodu, skončila na připravené dřevěné
hranici. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení, které zajistili členové rybářského spolku.
Čarodějnický rej se vydařil a Filipojakubská noc mohla tedy začít. Za přípravu hranice a za zajištění
bezpečnosti po celou dobu akce děkujeme SDH Olešná.
Zdeňka Hermanová

foto: MUDr. Eliška Svobodová

2/2018

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

8

STŘÍPKY Z HISTORIE
JAK ŠLA HISTORIE NAŠÍ OBCÍ…
Dovolte nám, abychom u příležitosti 100. výročí české státnosti připomněly důležité mezníky, ale
i zajímavosti z dějin naší krásné obce.
1848 - vysazení první památné lípy na oslavu zrušení roboty
(další byly vysazeny: 2 v r. 1919 na oslavu vyhlášení samostatnosti
2 v r. 1946 na počest získání svobody z nacistické poroby
1 v r. 1968 na počest 50. výročí samostatnosti
1 v r. 2008 na počest 160. výročí zrušení roboty)
1864
stavba školní budovy
1900
postaven most
1922
založena knihovna
1930
začala se psát kronika obce (v r. 1928 byla zakoupena pamětní kniha, byly dopsány stručné
zápisy za léta 1834–1923)
1947
na schůzi MNV bylo usneseno dát zavést telefon s připojením na poštu ve Svaté Dobrotivé,
zapojen byl v r. 1949)
1948
byl dán do provozu místní rozhlas
1950
zahájena pravidelná autobusová doprava do Komárova
1951
založena pionýrská skupina při zdejší škole
1956
byla zřízena pošta
1957
založen ochotnický kroužek
1962
vybudována asfaltová silnice
1964
4. 11. proběhla oslava 100. výročí založení školy, která byla spojena se slavnostním zahájením
provozu kina promítnutím filmu „Poklad na Stříbrném jezeře“
1973
obnoveny Staročeské máje, které vystřídaly „novočeské“
1974
5. 10. otevřena mateřská škola
Ukončení činnosti v obci
1951
zbourána trafika Josefa Šnajdra
1958
zavřen hostinec v čp. 31
1964
skončila výroba cvočků
Založení spolků v obci
1892
Občanská beseda
1896
Československá sociálně demokratická strana dělnická
1898
Hospodářská beseda
1897
Svaz požární ochrany
1905
Západočeské konzumní družstvo
1906
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
1908
Spořitelní a záložní spolek
1913
Dělnická tělocvičná jednota
1919
Sdružení republikánského dorostu
1921
Komunistická strana Československa
1922
Federovaná dělnická tělocvičná jednota
1924
Tělocvičná jednota Sokol Jivina, Olešná
1925
Domkářské sdružení svazu domkářů a malorolníků
1925
Skupina svazu domkářů, malých a středních rolníků
1929
Elektrárenské družstvo
zdroj: Cafourek V., Štochl V.: Naše Olešná, 1981
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HISTORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OLEŠNÉ
„Významnou budovou v obci jest dvoutřídní obecná škola, která byla založena r. 1864 jako jednotřídka
a r. 1884 přístavbou rozšířena na školu dvoutřídní; v roce 1927 přepažením třídy stojící na západní straně
získán kabinet na učebné pomůcky. Školu zdejší navštěvují jen dítky z Olešné.“
Zdroj: zápis z Obecní kroniky z r. 1930
V roce 1927 byla na budově opravena střecha a
pokryta novými taškami, byly opraveny
okapové žlaby a u dvorku byla instalována
železná vrata a dvířka. V roce 1930 byl podél
celé budovy při silnici zřízen nový betonový
chodník. Poslední velká oprava střechy
a fasády na budově školy byla provedena
v r. 2012 a obec na tuto opravu získala dotaci od
Středočeského kraje.
Než se tehdy obec rozhodla ke stavbě místní
školy, chodily děti do dvojtřídní školy ve Svaté
Dobrotivé v Zaječově, kde bylo v r. 1848
k docházce zapsáno celkem 568 dětí. Pro
Školní rok 1955-1956
tehdejšího kantora tento počet znamenal velkou
zátěž a vypětí a kladl nároky na organizační schopnosti, udržení kázně a pořádku. Ve škole se děti učily
číst, psát a čtyři základní početní operace. Povinná školní docházka byla stanovena od 6 do 12 let. Do škol
v našem okolí byla za dob reforem Marie Terezie zavedena němčina.
Vraťme se teď k naší škole v Olešné. Prvním učitelem na zdejší škole byl od 4. 11. 1864 pan František
Hrdina z Tříman. Dále ho následovali:
1873 - 1875 František Studený
1875 - 1882 Václav Michálek
1882 - 1891 Jan Julák
1891 - 1897 Hugo Houba
Od r. 1897 Antonín Vadnout – působil zde 30 let
Od r. 1916 Zdeňka Vachoutová (Kadlecová)
Od r. 1927 Václav Špilar
1929 - 1956 Josef Kadlec – zeť A. Vachouta
Od r. 1932 Svatopluk Muzikář
Od r. 1933 Marie Praská
Od r. 1936 František Pelikán
Od r. 1938 Drahomíra Hrubá
1939 - 1940 Vladislav Camfourek jako hospitant
1951–1965 Vladislav Camfourek jako učitel a
později ředitel
1965 - 1971 Anna Kubínová
1971–1977 Zdeňka Štěpničková
V roce 1977 byla činnost základní školy ukončena.
Znovu byla škola otevřena v r. 1991 v čele s
ředitelkou paní Ivanou Štochlovou. Definitivně
byla škola uzavřena v r. 2003. Mateřská škola sídlí
v budově doposud. V prostorách, kde byla dříve
základní škola, mají nyní své místo keramický
kroužek a tvořivý kroužek pro děti.

Rok 1974

Rok 2012

Hana Hošková, Zdeňka Hermanová
2/2018
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Letošní sezónu ve Zvířátkově zahájily prvního dubna Vodnické Velikonoce.

Jaro nám přineslo radosti …

Ale i starosti… (záplavy 24. 5. 2018)

Všem příznivcům Zvířátkova děkujeme za přízeň a pomoc a těšíme se na další setkání.
kolektiv Zvířátkova
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STAROČESKÉ MÁJE 12. KVĚTNA 2018

Foto: J. Veselý, H. Hošková, Z. Loderer (dron)
2/2018
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
V březnu se skupinka sedmi
odvážných
vydala
na
transfuzní
stanci
do
Hořovic, kde se rozhodli
darovat krev. Pro některé to byla první
zkušenost s dárcovstvím. Všichni naši členové
byli k dárcovství přijati. Dobrou věc podpořily
i naše hasičské děti, které s pomocí vedoucích
mládeže a maminek, vyráběly papírové
sovičky, svícínky a další výrobky, které byly
k prodeji na jarmarku v Chodouni. Výtěžek
putoval na pomoc nemocné Adélce a její rodině.
S hezkým počasím se přesunuly schůzky
mladých hasičů na fotbalové hřiště, kde děti trénují a hrají různé hry. Na začátku dubna si vedoucí pro
děti připravili překvapení. Michaela Ševicová a Martin Reindl se s dětmi vydali do rokycanského bazénu,
kde si užili odpoledne plné zábavy. Na konci měsíce března jsme se zúčastnili Motání hadic na
Chaloupkách. Letos se vydalo soutěžit osm
dětí. Výkony v kategoriích byly velmi těsné.
Všichni naši reprezentanti se umístili do
desátého místa. Matyáš Novák a Natálie
Růžičková vybojovali stříbrné medaile.
Stejně jako v loňském roce se u nás v Olešné
konala okrsková soutěž v požárním sportu.
Naše SDH mělo zastoupení v mužské i ženské
kategorii. Jako první na nás čekala štafeta
4x100 metrů. Muži měli původně v plánu
postavit štafety dvě. Nakonec ale spojily štafety
síly a odstartovala jen štafeta jedna. Ženy na
startovní čáru poslaly štafety dvě. Bohužel i přes velkou snahu všech hasiček nebyl výkon ani jedné štafety
bez chyby. Druhou disciplínou byl požární útok. Jako první se na startovní čáru postavilo družstvo mužů.
Pro naše muže je požární útok nejspíš zakletou
disciplínou. I letos rozhodčí zvedli červený
praporek a pokus byl neplatný. Ženy do útoku
nastoupily v jiné sestavě, než se původně
plánovalo. I přes rychlou změnu byl pokus platný.
Nakonec muži obsadili místo páté a ženy místo
první.
Souběžně s okrskovou soutěží probíhalo
i netradičně okresní kolo dorostu. Olešná měla tři
reprezentanty. František Uhlíř skončil na sedmém
místě. Ještě lépe se umístila naše dvě děvčata.
Markéta Benetková skončila na čtvrtém místě a
Barbora Bezděková na druhém místě. Ještě předtím, než se dorostenci vrhli na soutěžní klání, usedli
k písemným testům. Následně poměřovali svoje síly se soupeři ve štafetě jednotlivců a dvojboji.
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Celý poslední květnový víkend soutěžili
naši mladší žáci ve Vižině, kde se konalo
druhé kolo Plamenu. V sobotu na děti jako
první čekala štafeta 4x60. První štafeta měla
rozběhnuto výborně, ale pád hasičáku naděje
na dobrý čas pokazil. Ve štafetě CTIF se
dětem vedlo už lépe. V neděli byly na
programu požární útoky. Situace po prvním
pokusu nebyla veselá. Červený praporek a
neplatný pokus. Děti tak musely sázet na
druhý pokus. Ten se povedl na výbornou a děti
předvedly svůj nejrychlejší útok. Nakonec se
našla jen dvě družstva, která náš čas
překonala. Na útocích se děti umístily celkově třetí. V celkovém pořadí, po sečtení bodů ze všech disciplín,
se děti umístily na 6. místě. Jedná se tak o nejlepší výsledek našeho SDH z Plamenu.
za SDH Olešná Aneta Šuttová

KNIHOVNA OLEŠNÁ

Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dnů, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.

O případných změnách budete informováni na webu obce nebo prostřednictvím obecního rozhlasu.
Těší se na Vás knihovnice Mgr. Petra Svobodová.

2/2018
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
Blíží se nám konec školního roku, který utekl
jako voda, a tak jen pár informací o dění v naší
mateřské škole.
Od ledna 2018 jsme s dětmi jezdili do malé
školičky bruslení na zimní stadion v Hořovicích,
kde se jim věnovali profesionálové z Veřejné
sportovní akademie.

V únoru nás přišel do školky pobavit pan Bílek se
svým divadélkem a s pohádkou o tom co se stane,
když se ztratí jaro a vyhraje zimní královna. Týden nato
jsme uspořádali v MŠ karneval a školka se zaplnila
princeznami, vílami a spidermany.
Na měsíc knihy jsme vycestovali do Městské
knihovny v Hořovicích na autorské čtení se
spisovatelem dětských knih Markem Šolmesem
Srazilem. Tyto první měsíce nového roku byly v naší mateřince plné smíchu a legrace.
Jen co vysvitlo sluníčko a vyschly louže, už jsme vyráželi na dlouhé vycházky do přírody.
Na Větrné hůrce mezi Cheznovicemi a Olešnou jsme uspořádali přátelské setkání s dětmi a učitelkami z
cheznovické školky. Poslední dubnový pátek se konal slet čarodějnic a čarodějů. Počasí nám přálo a
my jsme se mohli projít v kostýmech po obci, navštívit obecní úřad, zasoutěžit si, rozdělat oheň a opéct
buřtíky. Aby toho nebylo málo, pozvali jsme si k nám do školky zaměstnankyně Vojenských lesů a statků,
které připravily pro děti přednášku lesní pedagogiky o zvířátkách, lese a přírodě. Děti měly možnost
manipulovat s trofejemi a poznávat zvířata, která
zatím neznaly.
Třetího května 2018 proběhl zápis do MŠ pro
školní rok 2018/2019. Přijato bylo šest dětí a tím
byla naplněna kapacita MŠ pro školní rok
2018/2019. Zápis proběhl v souladu se zákonem
č.561/2004 Sb. a vyhláškou 14/2005 Sb.

o předškolním vzdělávání. Přednostně byly přijaty
děti splňující kritéria, která má stanovena naše
mateřská škola a jsou součástí žádosti o přijetí.
Každý rodič je má k dispozici na webových stránkách
OÚ Olešná. Dvouleté děti naše mateřská škola není
povinna pro tento školní rok přednostně přijímat (tato povinnost vzniká až od roku 2020). V případě
uvolnění kapacity je možné děti přijmout i během roku, ale za předpokladu splnění všech kritérií daných
naší mateřskou školou a řádným podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.
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Díky velkému zájmu rodičů nově přijatých dětí nahlédnout do
naší třídy, vznikl nápad uspořádat pro nově příchozí tzv. hrací
odpoledne ve školce, a to 7. 6. 2018 od 16 do 17 hod. Nové
dětičky se svými rodiči budou mít možnost si prohlédnout prostory
celé školky, pohrát si společně v herně s hračkami, popovídat si
mezi sebou, ale také se seznámit s oběma učitelkami, které budou
ochotně odpovídat na jejich dotazy týkající se docházky dětí do naší
MŠ.
Teď ke konci května již máme za sebou jeden z výletů, a to
představení kouzelníka Pavla Kožíška v jeho Divadle kouzel v
Líbeznicích, který sklidil u dětí obrovský úspěch. Také jsme celý
měsíc duben pilně nacvičovali pásmo na besídku ke Dni rodin,
která se uskutečnila 24. 5. 2018. Další velké nacvičování nás však
ještě čeká a to proto, že s našimi šikovnými dětmi vystoupíme na
olešenské akci Den pro všechny. Měsíc červen bude v MŠ také
pestrý. Hned 1. 6. 2018 oslavíme společně Den dětí, pak na nás čeká Pohádkový hrad Točník a poslední
výlet v tomto školním roce bude do Soběhrd do Farmaparku. Úplně na závěr nás na zahradě mateřské školy
čeká zahradní párty s rodiči a dětmi, která bude spojena s rozloučením s předškoláky.

Školní rok 2017/2018 se vydařil a celý kolektiv MŠ se těší na roky budoucí, které jistě přinesou
spokojené úsměvy dětí i rodičů.
Kolektiv MŠ Olešná

Redakční rada Olešenského zpravodaje přeje všem
čtenářům krásné léto plné pohody a radosti, dětem
pak báječné prázdniny přesně podle jejich představ.

Tématem pro fotogalerii v příštím čísle našeho časopisu je jednoduše „Léto“. Rádi otiskneme snímky
z Vašich prázdninových cest, záběry přírody, zachycení letní atmosféry ve městě či na vesnici nebo třeba
fotografie Vaší rozkvetlé zahrady. Fantazii se meze nekladou, velmi se těšíme na Vaše příspěvky.
redakční rada

2/2018
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
STOLNÍ TENIS
Členové oddílu stolního tenisu zakončili vcelku úspěšnou sezónu, především díky výborným výsledkům
mladších a starších žáků na okresních a krajských soutěžích. Dospělí budou příští sezónu pokračovat
v soutěžích OP I., OP II. a OP III.
V pátek 4. května jsme uspořádali
„ukončenou“ s ukázkou tréninku
s robopongem, který zakoupilo
zastupitelstvo obce pro náš oddíl a
budou ho využívat jak žáci, tak hráči
z mužstev „A“ „B“ a „C“.
Z pozvaných zastupitelů se dostavil
pan Tomáš Řechtáček a posléze
i paní starostka a měli možnost
shlédnout jak využití robota při
trénincích, tak i výstavu získaných
diplomů a medailí, kterou pro
zastupitele připravili naši žáci.
Tímto
děkujeme
zúčastněným
zastupitelům a ostatním alespoň
touto cestou za zakoupený přístroj,
který zefektivní tréninkové metody a usnadní nám trenérům práci se žáky. Žákovská základna při TJ Olešná
je na okrese Beroun jedna z nejúspěšnějších. Právem jsme na ně hrdí.

Všem kolegům trenérům, spoluhráčům, žákům a
jejich rodičům přejeme krásné letní dny a uvidíme
se na červencových soustředěních…
Miloš Herman, vedoucí oddílu stolního tenisu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV
Jarní měsíce pedagogům naší školy přinesly zejména zápis do 1. třídy ZŠ a do mateřské školy, volbu nové
školské rady, ale hlavně přípravu na novou právní úpravu ochrany osobních údajů. Nepříjemné pro nás
bylo i omezení provozu od 25. 4. do 7. 5. 2018 v důsledku zhoršení kvality pitné vody ve veřejném
vodovodu obce Zaječov.
• Do 1. ročníku ZŠ bylo zapsáno 23 budoucích žáků, z toho dva z Olešné, Martin Svoboda ml. a Jakub
Sviták.
• Byli zvoleni dva noví členové Školské rady, za pedagogy Mgr. Iva Šudomová, za rodiče pan Vladimír
Ungr. Na ŠK se mohou rodiče obracet s náměty a připomínkami, rada rovněž projednává důležité
dokumenty, jako např. školní řád či školní vzdělávací program.
• Duben a květen jsme věnovali poznávání regionu. Ke Dni
Země jsme uspořádali exkurzi do Ekocentra Orlov a výstup
na brdskou dominantu Příbramska, horu Třemošnou,
Osmáci navštívili Muzeum na demarkační linii
v Rokycanech a vyšlápli si na Plešivec.
• Klub Mladého diváka pak absolvoval představení Evžen
Oněgin, přičemž děti zvládly i prohlídku některých
pražských památek.
• Zaječovské školní lavice letos opustí nejméně početná
devítka v historii školy, pouze 8 žáků. Všichni byli přijati na maturitní obory, z toho dva žáci na
hořovické gymnázium, řemeslu se, bohužel, nikdo věnovat nechce.
•
Právě pro zvýšení zájmu žáků o technické a řemeslné obory se
škola zapojila do projektu realizovaného v rámci MAP Hořovice
„Polytechnický workshop“. Kluci ze 6. - 8. ročníku si pod vedením mistra
odborného výcviku SOŠ Hořovice pana Bc. Františka Štěpničky ve školní
dílně vyzkoušeli, co obnáší práce zámečníka či nástrojaře.
•
Nyní nás ještě čeká matematická soutěž Pythagoriáda, sportovní
přebor v letním biatlonu, a také oslava Dětského dne. 1. – 4. třída chystá
velkou etapovou hru v přírodě, 2. stupeň využije k soutěžím areál školy.
•
Do Olešné, na Den pro všechny v sobotu 23. června, připravujeme
vystoupení pěveckého sboru naší školy pod vedením paní učitelky Mgr.
Markéty Erazímové s pásmem písní ke 100. výročí vzniku samostatného
Československa. Všechny Vás srdečně zveme k poslechu i podpoře malých zpěváků.
Na závěr školního roku již mnoho akcí neplánujeme. Budovu 2. stupně čeká poměrně rozsáhlá
rekonstrukce elektrorozvodů, stropů a výmalba v celkové výši cca 2 000 000,- Kč z rozpočtu obce
Zaječov. Proto výuku v 5. – 9. ročníku skončíme již 25. 6. 2018, kdy žáci dostanou výroční
vysvědčení, a do školy nastoupí stavební firma. Výuka na 1. stupni i činnost školní družiny skončí
v pátek 29. 6. 2018. O prázdninách bude ve škole k dispozici ředitelka školy nebo její zástupkyně
vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hodin. Nový školní rok začne v pondělí 3. 9. 2018.
Budeme se těšit do zmodernizovaných prostor, k nimž by do konce roku mělo přibýt i nové vybavení
počítačové učebny z projektu realizovaného prostřednictvím MAS Brdy.
Na závěr bychom chtěli dětem, rodičům, zastupitelstvu i občanům Olešné popřát hezké
a pohodové léto a poděkovat za spolupráci během právě končícího školního roku.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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FOTOGALERIE OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE
V předchozím čísle Olešenského zpravodaje jsme pro naši fotogalerii vyhlásili téma: Tipy na výlety.
Dnes vám můžeme nabídnout hned dvě stránky snímků, které se nám v redakci sešly. Pokud se jimi necháte
inspirovat, přejeme krásné počasí a výlet přesně podle Vašich představ ☺. Všem fotografům děkujeme!
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Cekovský rybník

Čertova kazatelna na Plešivci

foto: Jiří Hocke

foto: Jiří Hocke

Rozhledna Chlum

Rozhledna u Třenice

Rozhledna Krkavec u Plzně

(Plzeň – Doubravka)
výška 24.8 m
SO-NE 10:00 – 18:00
foto: Hana Hošková

(les u silnice Cerhovice-Třenice)
výška: 30 m
volně přístupná
foto: Hana Hošková

výška: 18.2 m
ST - PÁ 15:00 – 19:00
SO - NE 10:00 – 18:00
foto: Hana Hošková

Zámek Zbiroh

Hrad Týřov nad řekou Berounkou

PO – NE 10:00 – 17:00
foto: Alexandra Slepičková

volně přístupné
foto: Alexandra Slepičková
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Rozhledna Studený vrch

Rozhledna Na Vrchách u Břas

Rozhledna Velká Buková

(2km od silnice Hostomice - Dobříš)
SO – NE 10:00 – 17:00/15:00
(duben až září/říjen)
foto: Alexandra Slepičková

denně 08:00 - 20:00
foto: Hana Hošková

(15 km JV od Rakovníka)
ÚT - NE 09:00 – 17:00
foto: Hana Hošková

Hrad Karlštejn

Tetínské vyhlídky

foto: Lucie Hasmanová

foto: Alexandra Slepičková

Solvayovy lomy u Sv. Jana pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou

foto: Alexandra Slepičková

foto: Alexandra Slepičková

Osada Větrná hůrka
(k. ú. Cheznovice)
foto: Lucie Hasmanová
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Lom Velká Amerika
foto: Jan Hocke
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Lom Malá Amerika
foto: Lucie Hasmanová
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☺ DĚTEM NA PRÁZDNINY ☺
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23. června 2018
28. července 2018

Den pro všechny aneb Oslavy 100. výročí založení republiky
Chocholoušek

léto 2018

Letní kino (Zvířátkov)

léto 2018

Nohejbalový turnaj (TJ)

říjen 2018

Drakiáda

ZMĚNA VE SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY
K 18. květnu 2018 ukončila svoji práci v redakční radě Olešenského zpravodaje Zdeňka Hermanová.
Chceme jí touto cestou velmi poděkovat za vše, co pro Olešenský zpravodaj udělala – za administrativní
činnost, spoustu nápadů, za inspiraci, grafické zpracování, živou komunikaci s našimi dopisovateli i
s tiskaři. Doufáme, že s jejími příspěvky se budeme na stránkách Zpravodaje nadále setkávat, a to nejen
v rámci informací o dění v TJ Olešná.
K doplnění týmu jsme následně s nabídkou ke spolupráci oslovily MUDr. Elišku Svobodovou, která
k naší radosti členství v redakční radě přijala. Paní doktorka již mnohokrát přispěla k tvorbě Zpravodaje
jako fotografka, v poslední době také jako autorka informací o jednání se správními orgány v oblasti
památkové péče.
Za redakční radu Olešenského zpravodaje Alexandra Slepičková

Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 21948 (zpravodajská licence).
Zpravodaj je vydáván v souladu s GDPR, pověřencem je jmenován pan Albert Hendrich.
Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Hana Hošková, MUDr. Eliška Svobodová
Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky.
Za obsah a pravdivost příspěvků v jednotlivých rubrikách plně odpovídají jejich autoři. Názor redakční rady
se nemusí vždy ztotožňovat s názorem autora.
Redakční rada respektuje případné přání autora na nezveřejnění jeho jména. Na anonymní příspěvky pisatelů nebude
reagováno.
Olešenský zpravodaj v elektronické podobě je umístěn na webových stránkách obce.
Fotografie na titulní straně: Terezka Růžičková, Lenka Hasmanová, MUDr. Eliška Svobodová
Fotografie na zadní straně: archiv obce

Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 8. 2018
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OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

