OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ
ročník: 2019

číslo: 2

vydání: červen

vychází: čtvrtletně

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
„Jak ty ctíš rodiče svoje, tak tě uctí děti tvoje.
Vzpomínáte, co jste se naučili od dědečka a babičky? V rodinách, kde spolu žili rodiče, děti a prarodiče,
takových věcí byla spousta. Lidé se dělili nejen o stísněné prostory malých světnic, ale i o své zkušenosti,
radosti a strasti.
Dnes máme pro sebe mnohem více prostoru. Někdy je ho tolik, až spolu zapomínáme mluvit.
Není to škoda?“
zdroj: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

REALIZOVANÉ AKCE
❖ Posílení vodních zdrojů
Průběžné vyjádření technického dozoru v rámci stavby hydrogeologických vrtů a zářezů v k. ú. Olešná
u Hořovic:
Průzkumný HV je hluboký 60 m, přítok vody činil v době čištění před vystrojením 0,5 l.s-1. Na konci
čerpací zkoušky byla stanovena předběžná využitelná vydatnost vrtu na 0,58 l.s-1. Z vrtu byly odebrány
3 sestavy vzorků vody na klíčové parametry. Vrt nevyhověl v parametru mangan, železo a olovo, ale
hodnota odpovídá přirozenému pozadí a bude upravitelná. Přesto by funkce vrtu do budoucna spočívala
spíše jako záložní zdroj či zdroj k alternativnímu zásobení jiné vodohospodářské stavby, např. rybníku.
Dále bylo provedeno vybudování sběrné jímky a jímacích zářezů. Přítok vody do jímky činil v době
čištění cca 0,54-0,615 l.s-1. Na konci čerpací zkoušky byla stanovena předběžná využitelná vydatnost
zářezu na 0,52 l.s-1. Zářez nevyhověl v parametru mangan a železo. Hodnoty odpovídají přirozenému
pozadí a voda bude upravitelná. Později budou provedeny srážkové korelace vydatností. Požadovaná
vydatnost doplňujícího zdroje činí cca 0,5 l.s-1. Stávající celková spotřeba obce činí dle sdělení
odpovědného pracovníka max. 0,4 l.s-1.
Předběžně lze konstatovat, že nový vrt či nová sběrná jímka se zářezy požadovanou vydatnost 0,4 l.s-1
mohou pokrývat i samostatně.
Byla provedena jímací zkouška vrtu HV 1 z roku 1979 u Štreky. Pro vysoký obsah železa je vrt
nepoužitelný a již nedosahuje ani původní vydatnosti.
V současnosti probíhá konečné vyhodnocení akce řešitelem a v dalším období bude zahájena projekční
příprava na stanovení OPVZ (Ochranné pásmo vodních zdrojů), stavebního zhlaví vrtu a jímky,
vybudování potrubí a stavby vodojemu (pokud to bude nutné i úpravny) včetně vyřešení
elektropřípojky či alternativního využití vody z vrtu a jímky (např. k zásobení rybníku apod.). Náklady
na projekční přípravu jsou uznatelné a budou obci uhrazeny ze stávajícího dotačního titulu z NPŽP
Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody.
❖ Pokládka kabelů NN do země a instalace VO
Informujeme občany, že od června do konce září bude v částech obce u OÚ, okolo pohostinství, směr
zastávka, ulice okolo Valdhansů, ulice od zastávky k transformátoru a ke Zvířátkovu probíhat instalace
nadzemního elektrického vedení do země a současně proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení.
I když se firma vysoutěžená skupinou ČEZ bude snažit o co nejmenší omezení chodců, přesto vznikne
okolo hlavní komunikace dočasné omezení. Žádáme občany o shovívavost a pochopení, než bude tato
velká akce dokončena.
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TKO - NOVÝ POPLATKOVÝ SYSTÉM
Dovolujeme si upozornit na nový poplatkový systém, který má obec k dispozici od 1. 1. 2019. Tento modul
příjmových agend hlídá včasnou úhradu poplatků za psy a za TKO a automaticky generuje platební výměry
na dvojnásobek v případě pozdní úhrady. Apelujeme proto na poplatníky, aby dodrželi datum splatnosti
poplatku za TKO za rok 2019, tj. do 30. 6. 2019, a vyhnuli se tak nepříjemnému faktu navýšení částky
z 550,- Kč na 1 100,- Kč za osobu nebo za objekt. Děkujeme za pochopení.
Zdeňka Hermanová, účetní

ZMĚNA SVOZŮ ODPADŮ
Firma AVE CZ oznamuje změnu času svozů směsného komunálního odpadu v naší obci. Od 3. června
bude svoz probíhat v úterý odpoledne a večer.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ
Na základě stížností občanů, zejména rodičů a cvičitelek dětí, na kouření v prostorách pohostinství
zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude vyhotovena nová smlouva o nájmu, kde bude zakotven i bod
o zákazu kouření v prostorách budovy. Z důvodu změny nájemní smlouvy byla dána současnému nájemci
pohostinství výpověď s půlroční výpovědní lhůtou a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, do kterého se
současný nájemce samozřejmě může také přihlásit.
Stávající nájemce paní Iveta Kolářová sdělila, že se již nového výběrového řízení nezúčastní a ukončí
činnost k 30. 9. 2019. Nebude lehké v dnešní době sehnat dobrého hostinského, víme, že s tímto
problémem se potýká mnoho obcí. Budeme se snažit udělat maximum, aby hospoda v naší obci získala
dobré jméno a návštěvníci se do ní rádi vraceli. Chtěli bychom obnovit i vaření v moderně vybavené
kuchyni.
Prostřednictvím zpravodaje bychom chtěli poděkovat manželům Kolářovým za 20 let odvedené práce
v našem pohostinství. Víme, že tato služba není pokaždé doceněna a člověk musí být obrněn trpělivostí.
Přejeme jim pevné zdraví, spokojenost v novém zaměstnání a hodně radostných chvil strávených
s malým vnoučkem.

MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ
V sobotu 16. března se do vyzdobeného sálu místního pohostinství začaly scházet první masky. Dlouholetá
tradice je každým rokem vidět na propracovanosti jednotlivých převleků i na hojnosti masek. Z celkového
počtu 75 přítomných se jich letos sešlo 50. Největší ohlas měla Sněhurka a sedm trpaslíků, Seniorky
a Mimové. Z jednotlivců se nejvíce líbili Cikáni s miminem, Pacient s kapačkou a Lesní žínka. Všichni
přítomní si bál užili.
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ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
DEJME VĚCEM DRUHOU ŠANCI aneb CHARITATIVNÍ BAZAR NA OBZORU
Už jste slyšeli, že doba, ve které žijeme, je odborníky označována jako doba totálního nadkonzumu či doba
vyhazovací? Pro lidstvo to lichotivá vizitka rozhodně není.
Co na to Češi? Zákon o odpadech přináší povinnost tříděného sběru a recyklace komunálního odpadu.
V náš prospěch hovoří statistická čísla za rok 2018:
− 73 % obyvatel ČR třídí odpady,
− každý průměrně vytřídil za rok 49 kg (papír, plasty, sklo, nápojové kartony),
− 71 % obalů bylo dále vytříděno, předáno k dalšímu využití a recyklováno.
Naše obec se v tomto směru chová příkladně a umožňuje obyvatelům Olešné třídění odpadů
v širokém spektru.
ALE! Není lepší odpadům předcházet? Není hospodárnější věci opětovně využít a dát jim druhou
šanci? Proto se členové spolku Za zdravou Olešnou rozhodli uspořádat v sobotu 21. září 2019
charitativní bazar v prostorách sálu místního pohostinství.
Máte-li doma věci, které již u vás nemají využití, poskytněte je nám. My je za symbolickou cenu prodáme.
Pokud vlastníte věci, které nechcete zcela darovat, nabídneme je ke komisnímu prodeji a část výtěžku
připadne na charitu.
Přijmeme věci jen kvalitní, nepoškozené a čisté z oblasti domácnost, sport, oblečení, dílna, knihy, časopisy,
hudba, různé drobnosti (ta všehochuť, která určitě někoho potěší) aj. Jistě i vy tam objevíte něco pro sebe.
Neprodané a nevyzvednuté věci darujeme Obchodu Dobré vůle - Charity Shop Hořovice. Výtěžek z jejich
následného prodeje půjde na transparentní účet Charity Beroun a dále bude rozdělen potřebným.
O smysluplném využití financí získaných naším prodejem bude rozhodnuto do termínu konání bazaru.
Taktéž s dostatečným časovým předstihem zveřejníme místo a dobu odběru.
Těšíme se na spolupráci a rádi uvítáme i pomoc dobrovolníků z řad veřejnosti.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou

KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hodin.
Otevřeno bude 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září 2019.
O případných změnách termínů se včas dozvíte prostřednictvím místního rozhlasu
a na webových stránkách obce.
Těší se na Vás knihovnice Petra Svobodová.

NOVĚ OTEVŘENÁ ZUBNÍ ORDINACE LoveYourSmile s.r.o.
Od 1. července 2019 otvíráme zubní ordinaci v Komárově, Buzulucká 480 (u MŠ). Přijímáme nové
pacienty - objednávky na tel.: 314 004 032 nebo na e-mailu: loveyoursmile@outlook.cz.
MUDr. Hanáčková-Fayaz
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DEN PRO VŠECHNY V OLEŠNÉ
Sobota 8. června 2019 na hřišti v Olešné, sluníčkový Den pro všechny podruhé, den plný radosti, zábavy
a zároveň pomoci druhým.
Zdálo se mi nemožné překonat loňský rok, ale stalo se. Asi nějak jemněji, ale zase určitě z opravdového
otevřeného srdce. A přišli jste, snad skoro všichni, obdivovali, bavili se, soutěžili, zpívali, tancovali
a přispěli na pomoc.
Keramická sluníčka paní Ivy Kellerové na Vás čekala od Vánoc a paní starostka sháněla sponzory
a připravovala program už od začátku ledna. Sponzoři přispěli částkou 73 000 Kč a o program se postarali
hlavně děti i dospělí z nejbližších okolních obcí. MŠ Olešná, Roztleskávačky Komárov, TJ Olešná, ZŠ
Zaječov, Aerobic Osek, FUTRO Zbiroh, Myš & Maš, Kamélie, parašutisté Hořovice, Rocksana a W-band,
který se postaral i o ozvučení celé akce.
Mezi tím vším jste si mohli prohlédnout nová auta Škoda i Hyundai, nechat změřit krevní tlak a cukr,
ochutnat kozí sýry, čerstvé koláče, kopce zmrzliny, bramboráky, párky, vypít sudy piva a limonád. Také
na tvořivé se dostalo, buď v dílničce u Ivetule, nebo ve výrobě čelenek a mečů. A co ta úžasná autodráha,
vláček a kopec perníkových srdíček, které jste také nenechali zahálet? Co více si můžeme přát. My ženy
možná někdy pořádného chlapa a ti nám tam dokonce spadli z nebe.
Celým odpolednem a večerem nás provázel pan Vladislav Slezák, schválně, kolik jste poznali večerníčků?
Domů jste se prý vraceli nad ránem, tancovali pod podiem i na podiu, a hlavně přispěli jste částkou
28 715,- Kč. Obec Olešná ještě navýšila částku o dalších 5000 Kč. Paní Markéta Raunigrová, zástupkyně
Nadačního fondu Šance onkoláčkům, převzala symbolický šek z rukou starostky přímo na podiu. Přispěly
také skupiny Futro a Kamélie. Obec Olešná zašle na účet Fondu celkem 33 715,- Kč.
Na pozadí všeho byla ukryta neskutečná práce paní starostky Lenky Hasmanové. Takže hlasitě
a několikanásobně děkujeme za úžasný sluníčkový den zábavy, radosti a vzájemné pospolitosti, za Den
pro všechny.
V Olešné 9. 6. 2019 MUDr. Eliška Svobodová
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
Vítání jara
Dne 30. března 2019 uspořádal SPOZ při OÚ Olešná v Lesoparku u Vacherlohnů akci s názvem Vítání
jara. Připravili jsme 7 stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely např. cvrnkání kuliček, poznávání zvířátek,
hod šiškou na terč, poznávání kytiček. Na posledním stanovišti si děti namalovaly vajíčko a ozdobily jím
rozkvetlou břízu. Po splnění všech úkolů si děti opekly buřty a domů si odnesly odměny, a to beránka,
velikonoční figurku a jarní výřez. Chtěla bych poděkovat všem těm, kdo se na akci podíleli, ať už členkám
SPOZ, dobrovolníkům či olešenským hasičům. A samozřejmě velké díky patří dětem a rodičům, kteří na
akci přišli.

Sportovní odpoledne
SPOZ při OÚ Olešná uspořádal dne 18. května 2019 ve spolupráci s TJ Olešná akci s názvem Sportovní
odpoledne. Děti se nejprve zaregistrovaly, dostaly startovní čísla a byly rozdělené do kategorií. Poté se
rozešly na stanoviště. Celkem bylo 8 stanovišť, 5 na fotbalovém hřišti – např. shazování plechovek, slalom
s míčem, přeskakování přes žebřík, přeskakování ostrůvků v moři plném žraloků a 3 stanoviště děti
absolvovaly na kolech, odrážedlech… a to slalom, převážení kelímku a přejezd přes prkno. Po splnění
všech stanovišť se konal hlavní závod dle kategorií, na který se děti asi nejvíce těšily. Po skončení závodů
bylo vyhlášení výsledků a samozřejmě nechyběly odměny pro všechny závodníky. Během sportovního
odpoledne probíhalo také malování na obličej. Velký dík patří všem, kdo se na akci podíleli, členkám
SPOZ, dobrovolníkům, členům Tělovýchovné jednoty a oddílu nohejbalistů, že nám umožnili tuto akci
uspořádat společně s nimi.
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Simona Veberová, SPOZ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
ŠKOLNÍ ROK JE ZASE PRYČ
Od ledna se toho v naší školce mnoho událo. Po vánočních prázdninách čekal na děti opožděný vánoční
dárek. Ve třídě přibyla dřevěná vyvýšená herní plocha, která byla pořízena proto, aby se zvětšila celková
plocha pro volnou hru dětí. Od ledna k nám do školky nepřibyly žádné nové děti, ale i tak byl stav MŠ
uspokojivý. Od prvního lednového týdne jsme začali opět s výukou bruslení s Veřejnou sportovní akademií
na zimním stadionu v Hořovicích. Zúčastnily se ho všechny děti z naší školky včetně těch nejmenších.
V únoru proběhl ve školce maškarní bál na téma Klaunů mecheche. Klauni si připravili soutěže a úkoly,
po jejichž splnění děti dostaly odměny a pak si všichni společně zadováděli při tancování. V březnu, pro
zkrácení dlouhé zimy a pobavení, přijel do naší školičky kouzelník s bublinovou show. Nějaká kouzla děti
naučil a poradil jim, jak si s bublinami mohou pohrát i ve vaně při koupání. Také jsme v březnu vyrazili
do Městské knihovny v Hořovicích, kde nás čekalo autorské čtení pana spisovatele Luboše Pavla.
Duben už byl jaru blíž, a tak jsme ho s dětmi přivítali na Vodnických Velikonocích ve Zvířátkově, kde děti
vystupovaly s krátkým pásmem říkanek a písniček. Ve školce jsme společně s rodiči vyráběli velikonoční
dekoraci do truhlíku a také jsme vyrazili vlakem na výlet do Berouna podívat se, jestli jsou už vzhůru
i slavní berounští medvědi Kuba a Matěj. Na konci měsíce jsme se v čarodějnických převlecích prošli po
obci až na hřiště, kde složili malí čarodějové a čarodějky čarodějnické zkoušky a vrátili se zpět do školky.
Na začátku měsíce května jsme společně s oseckou školkou navštívili pohádkový zámek Březnice
a divadelní představení o tom, jak to bylo ve skutečnosti s princem Bajajou. V současné době se
připravujeme na besídku pro maminky a tatínky a také na Den pro všechny s tanečním vystoupením. Do
konce tohoto školního roku zbývá jen pár dní a děti ještě čeká ve školce oslava MDD, velký výlet do
zábavního parku Mirákulum a na ukončení školního roku rozloučení s předškoláky se zahradní párty i pro
rodiče.
Během tohoto školního roku také probíhal v MŠ kroužek Šikovné ručičky, kde si samy děti vyráběly
výrobky nebo dekorace k různým příležitostem. Poslední vyrábění bylo v květnu, kdy si děti vyráběly
kytičku pro maminky.
V měsíci květnu proběhl zápis do naší Mateřské školy pro školní rok 2019/2020 a přijato bylo 6 dětí.
Provoz Mateřské školy bude o letních prázdninách omezen. MŠ bude uzavřena od 1.7.2019 do 23.8.2019.
Provoz pro současné děti bude zahájen v pondělí 26.8.2019 a pro nově přihlášené začíná školní rok od
2.9.2019.
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Všem přejeme krásně prožitý letní čas, pohodové dovolené a prázdniny, ale také spoustu dobrodružství a
zážitků.
kolektiv MŠ Olešná

FOTOGRAFUJETE RÁDI?
STROM V PROMĚNÁCH ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ
Nezapomněli jste vyfotit „svůj“ jarní strom? Pokud ano, máte ještě
stále možnost se do naší výzvy k vyfocení série snímků stejného stromu
ve čtyřech ročních obdobích zapojit - a jarní strom vyfotit příští jaro ☺
Uzávěrka pro ucelené série bude totiž až 25. května 2020. Kdo už jarní
záběr ulovil, může si začít plánovat letní focení. Prosíme, abyste si své
snímky zatím ukládali, požádáme Vás až o zaslání celé série najednou.

FOTOGALERIE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE
Zvířata ve volné přírodě“ – to je téma pro příští vydání našeho
zpravodaje. Přejeme všem fotografům bystré oko a velmi pohotové
reakce, protože volně žijící zvířata přece jen nepózují tak ochotně, jako
třeba květiny. Těšíme se na vaše snímky!

autorka fotografií: Hana Hošková
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
SPORTOVIŠTĚ V OLEŠNÉ OŽILO DÍKY USPOŘÁDÁNÍ 2. ROČNÍKU NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
V sobotu 18. 5. 2019 se
víceúčelové hřiště v Olešné
zaplnilo sportovci. Nohejbalisté
uspořádali již druhý ročník
nohejbalového turnaje, ve kterém
se hrálo o putovní pohár. Loňští
vítězové se samozřejmě zúčastnili
a pokusili se o obhajobu svého
úspěchu
z předešlého
roku.
Jelikož hráči hráli v jiném složení
družstev, tak se loňský titul
podařilo obhájit Jiřímu Celinovi v
družstvu
NK
OLEVOLE
společně s Romanem Bartůňkem
a Romanem Šlechtou. Druhé
místo vybojoval PINK TEAM, ve kterém se představila i děvčata. Mimochodem hrála výborně. Jedna
z nich, Markéta Benetková, byla vyhlášena jako nejlepší hráčka turnaje. Na třetím místě se umístil tým
JUVENTUS Š… plný mladých hochů fotbalistů. I další týmy s originálními názvy předvedly vynikající
výkony a celý turnaj se nesl v duchu fair play. Za což, jako pořadatelé, děkujeme. Po celý den bylo zajištěno
občerstvení a nechyběl ani zákusek zdarma.

Během odpoledne probíhalo na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne pro děti pod taktovkou členek SPOZ
při OÚ Olešná. TJ připravila pro soutěžící děti poukázky, na které si mohly vyzvednout malou odměnu za
předvedené cyklistické výkony.
Nutno poděkovat sponzorům, především panu Vávrovi z firmy STUTAK a Obci Olešná, kteří nám poskytli
finanční příspěvek na uspořádání této akce. Dále děkujeme fanouškům a sportovním přátelům, kteří přišli
podpořit všechny týmy, poseděli, občerstvili se a doufáme, že tak příjemně strávili slunečné odpoledne.
Těší nás, že nohejbal postupně získává v naší obci větší a větší oblibu. Sportu zdar!
za nohejbalový oddíl při TJ Olešná Roman Bartůněk
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Letošní sezónu ve Zvířátkově zahájily 21. dubna 2019 tradiční Vodnické Velikonoce.
I v letních měsících rádi uvítáme všechny příznivce Zvířátkova! Moc děkujeme všem za podporu a těšíme
se na Vaši návštěvu.
kolektiv Zvířátkova

autor fotografií: Josef Veselý
2/2019
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PŘEDSTAVUJEME…
Paní Jitku Pellichovou zná jistě většina našich čtenářů - jako
ochotnou usměvavou paní z naší olešenské pošty. Zajímá Vás,
jak se k této profesi dostala a čemu se věnuje, když zrovna
neobsluhuje klienty u poštovní přepážky?
Protože znám Jitku i jako velmi společenského člověka se
smyslem pro humor, byla jsem moc ráda, když kývla na moji
prosbu o rozhovor – a Vy si teď můžete přečíst, o čem jsme si
spolu povídaly.
Jitko, odkud pocházíš? Jaký vítr Tě zavál do Olešné? Prozradíš
nám něco více o sobě, o své rodině?
Maminka pocházela ze Zaječova. Já jsem se sice narodila
v Berouně, ale jelikož tatínek byl důstojník z povolání (a tehdy
se sloužilo každou chvíli v jiném místě), stále jsme se stěhovali.
Po devátém stěhování, a všude se vždy něco zapomnělo😊, jsme
skončili v Hostinném v Podkrkonoší, blízko tatínkových rodičů.
Po maturitě na střední ekonomické škole jsem pracovala jako sekretářka v Krkonošských papírnách. Už
s manželem jsme pak bydleli v bytě ve Zbiroze, pořád jsme ale toužili po domku se zahrádkou. Tím větrem,
který nás přivál do Olešné, byla tedy jednak touha po zahrádce, jednak to, že se tady uvolnilo místo na
zdejší poště. Jak říkávám, vyměnily jsme se s maminkou – ta odešla do Podkrkonoší, tak bylo třeba, abych
se na oplátku já vrátila do tohoto kraje😊 Mám dvě dospělé děti a tři vnoučata. Syn Jirka bydlí s rodinou
také zde v Olešné, dcera Jitka s rodinou v Nevidu.
Jak ses v Olešné zabydlela?
Velmi snadno😊 Znala jsem to tady, jak už jsem říkala, maminka odsud pochází a mám zde řadu
příbuzných. Od zaječovské babičky jsme přes Olešnou chodívali nebo jezdili do Cheznovic za tetou a za
strejdou. Hned se mi tady zalíbilo, Olešná je opravdu malebná upravená vesnička, obklopená lesy
a loukami. První čas po našem nastěhování byl ve znamení oprav domku. Než jsem se nadála, s Olešnou
jsem se sžila, neměnila bych.
Jak samozřejmě většina z nás ví, pracuješ na olešenské poště. Jak ses k této profesi dostala?
Po mateřské jsem chvíli pracovala ve Zbirovii, jiná práce pro mne v dojezdové vzdálenosti od Holoubkova
nebyla, tak jsem za ni byla ráda. Ale naplnění mi to nepřinášelo. A pak se uvolnilo místo na zbirožské
poště. Hned mne přijali, musela jsem ale ještě vystudovat další školu v Plzni a absolvovat řadu školení. To
mi nijak nevadilo, práce na poště se mi rychle zalíbila. Jsem ráda v kontaktu s lidmi, navíc je pracovní
náplň velmi pestrá, rozhodně ne monotónní. Stále se učím nové věci, lidé přicházejí s nejrůznějšími
přáními. Přivítala jsem pak samozřejmě nabídku na práci za přepážkou přímo v Olešné.
Vzpomínám si ještě, že jsi dříve byla i poštovní doručovatelkou. Jaké to bylo? Máš z té doby třeba
i nějakou zajímavou příhodu?
Práce doručovatelky byla fajn, líbila se mi. Roznášet zásilky bylo třeba za každého počasí, často jsem byla
celá promáčená. Ale „všechno zlé je pro něco dobré“ - byla jsem pak díky tomu velmi otužilá😊
K pochůzce v dešti se váže i jedna má vzpomínka, kdy jsem nerada pořádně vyděsila jednoho penzistu,
kterému jsem přinesla důchod zahalená v pláštěnce, která musela ochránit i pošťáckou brašnu, takže byla
pořádně široká a já jsem v ní vypadala opravdu strašidelně😊 Jak už jsem řekla, byla to příjemná práce.
Věřím, že slušné jednání se člověku stejnou měrou vrací. Platí to i teď za přepážkou.
13
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A jak je to například s oním tradovaným vztahem psů a poštovských
panáčků?
Pokousalo mne celkem pět psů (a musím říci, že poranění od psa strašně
pálí). Jeden pejsek mne kousl třeba jen proto, že jsem mu neházela
míček, jak byl zvyklý😊 Jiný proto, že jsem musela sáhnout do schránky
přes plot a on prostě jen poctivě hlídal. Jednou se mi stalo, že na mne
vyběhl pes, jen paní otevřela dveře – bez jakéhokoli zaváhání. Takže na
tom skutečně něco je, že psi mají k pošťákům specifický vztah😊
S každým majitelem psa jsem se vždy domluvila, vše jsme v klidu
vyřešili (a všichni ti pejsci byli řádně očkovaní😊).
Jak se práce na poště změnila za ta léta, co se jí věnuješ?
Asi stejně jako v každém oboru, i na poště přibyla administrativa, ubyla
pravá pošťácká práce. Nabízíme řadu dalších produktů – třeba pojištění,
spoření, investiční fondy a doplňkový prodej.
Potkáváme se s Tebou, když potřebujeme poslat balíček nebo třeba
zaplatit složenku. To ale rozhodně není vše, co Tvá práce obnáší.
To určitě není. Krom obsluhy klientů zpracovávám uzávěrky a
vykonávám interní administrativu. Po zavíračce provádím třeba
kontrolu exspirace časopisů, naskladňování, transfery přes počítačovou
síť a další práce.
Nechybí Ti pracovní kolektiv? Převážnou většinu času trávíš za
přepážkou sama.
Vlastně ani nechybí. Během otvíracích hodin na poště sama nebývám😊 A pokud jde o pracovní tým – jak
říkám: „Sama si nařídím, sama se neposlouchám😊“
Vím o Tvé zálibě v cestování. Kde jsou její počátky? Kde se Ti líbilo nejvíce a jaké jsou Tvé další plány
v této oblasti? Prozradíš nám svůj největší cestovatelský sen?
Tatínek kdysi koupil skútra (řečeného „prase“) a jezdili jsme po hradech a zámcích. Už tohle cestování
v dětství mne přivedlo k zálibě v poznávání jiných měst a krajů a zároveň ve mně probudilo zájem
o historii. Navštívila jsem řadu zemí – každá z nich má své kouzlo, svoji atmosféru, z památek dýchá
historie a dávné časy. Všude je co obdivovat. Velký dojem na mne udělal třeba Petrohrad s jedinečnými
zvedacími mosty a spoustou krásně opravených památek. Chorvatsko, stejně jako Turecko, mne zase
uchvátilo nádhernou krajinou – stejně jako naše Česko. Nyní máme s kamarádkami v plánu navštívit
Pobaltské republiky a chtěla bych poznat také Egypt.
Občas se potkáváme i v naší knihovně. Takže dalším koníčkem je jasně čtení :-) Jaký žánr máš nejraději?
Čtu opravdu ráda. Historické romány, ale i odlehčenou literaturu – romány pro ženy, „slaďáky“😊 Protože
„napínáků“ (detektivek a hororů) mám v práci dostatek.
A Tvé další záliby?
Pletu. Málokdy tedy nohama😊 Hlavně ponožky, protože až se zima zeptá: „Cos dělala v létě?“, v pohodě
odpovím: „Pletla jsem ponožky😊“
Na závěr se v rozhovorech obvykle ptáme na oblíbení životní motto, vzkaz pro čtenáře. Mohu o pár slov
v tomto směru poprosit i Tebe?
Snad tyto dvě věty: „Když Ti osud uštědří ránu, nevzdávej se a vydrž, bude líp.“ No a pak ještě ono známé
„s úsměvem jde všechno líp“.
Velmi děkuji za milé a veselé povídání – právě takové, jaká Jitka prostě je.
Alexandra Slepičková
2/2019

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

14

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
V minulém čísle tohoto zpravodaje jsme vás informovali, že se olešenští členové JSDH zúčastnili školení
na motorové pily. Nyní je již sbor vybaven motorovou pilou Husqvarna. V případě potřeby tak mohou
hasiči z Olešné vyjet k odstraňování padlých nebo nebezpečných stromů, a to nejen v okolí obce, ale také
na požádání občanů obce Olešná, kteří by potřebovali pomoci.
Tradiční akcí, která je v Olešné, stejně jako na mnohých místech celé republiky, konána, je Pálení
čarodějnic. Letos bylo pálení ohroženo suchým počasím, které se však na poslední chvíli umoudřilo
a zákaz rozdělávání ohňů ve Středočeském kraji byl zrušen. V tomto roce připadlo pořádání této akce na
Sbor dobrovolných hasičů z Olešné, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou. Na pomoc hasičům přišly
také dvě členky místního spolku SPOZ.
V lesoparku u požární nádržky tak v úterý 30. dubna čekaly na děti z Olešné atrakce a úkoly a také
čarodějnice, kterou připravili členové kroužku mladých hasičů na jedné ze schůzek. Přítomné děti musely
zdolat nejen tradiční úkoly jako chůdy nebo prohazování míčků otvory. Byly pro ně připraveny také
čarodějnické atrakce jako slalom na koštěti, nebo si děti mohly vyzkoušet sestřelování plechovek za
pomoci hasičské džberovky a proudnice. Některé z atrakcí, například skákání v pytli, absolvovali někteří
rodiče se svými ratolestmi.
V cíli na děti čekala sladká odměna. Ani dospělí však nezůstali „na suchu“. Místní hasiči se připravili na
výbornou a pro zúčastněné měli nachystané párky v rohlíku, grilovanou krkovici, točené pivo, limonády,
brambůrky apod. I přes zpočátku vypadající zachmuřené počasí se po chvíli ukázalo sluníčko, a tak většina
setrvala na místě do pozdního večera za doprovodu reprodukované hudby.

První květnovou sobotu strávili olešenští hasiči na fotbalovém hřišti. Konala se zde již po několikáté
okrsková soutěž v požárním sportu. Místní prostory a zajištění ze strany SDH Olešná se pořadatelům
z okresu natolik osvědčilo, že se sem rádi vracejí. Letos přijelo v požárních útocích a štafetách 4 x 100 m
soutěžit osm družstev – 5 mužských a 3 ženská.
Také Sbor dobrovolných hasičů z Olešné postavil na start jedno mužské a jedno ženské družstvo.
Olešenské ženy pak, oproti mužům, navíc vyslaly do štafet dvě soutěžní sestavy. Po ženských štafetách
byla trať upravena pro muže. Po odběhnutí všech družstev byli olešenští muži i ženy na druhých místech.
Požární útoky se běhaly v opačném pořadí. Nejprve muži, kde naši hasiči prolomili dvouleté neúspěchy
v podobě neplatných pokusů. Poté byla trať přestavěna pro ženy. Po sečtení výsledků skončili muži na
4. místě. Ženy obsadily 2. místo a postoupily do okresního kola na Chyňavu. To se konalo o tři týdny
později, tedy 25. května.
Ing. Lucie Šubrtová
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PREMIÉRA ŽEN NA OKRESNÍM KOLE!
V sobotu 10. května jsme u nás v Olešné odstartovaly letošní sezonu. Na okrskové soutěži v požárním
sportu jsme získaly 2. místo a postup na okresní kolo. Z umístění a postupu jsme měly radost a rozhodly
jsme se, že letos na okresní kolo pojedeme. Očekávaný den D nastal v sobotu 25. května, kdy jsme se
v brzkých ranních hodinách vydaly na Chyňavu, kde se soutěž konala.
Ze začátku soutěžního dne jsme měly z naší účasti
na okresním kole smíšené pocity. Pro velkou část
našeho družstva byla účast na okresním kole
premiérou. Na naší náladě se samozřejmě odrážela
nervozita a strach, jak to všechno dopadne. Na
startovní listině bylo 12 týmů žen z celého okresu.
Naše družstvo startovalo s číslem 6. Na začátku
soutěže jsme netušily, že číslo 6 bude pro nás
osudné. První disciplína, která na nás čekala, byla
štafeta 4x100 metrů. Do štafety A jsme nastoupily
ve složení Bára Pihávková, Aneta Šuttová,
Martina Balejová a Marta Peške.
První štafeta rozběhla na výbornou a radovaly
jsme se z platného pokusu. Ani štafeta B ve složení
Míša Ševicová, Viki Chocholová, Markét
Benetková a Lucka Křikavová nezklamaly a též
svůj pokus zvládly. Po první disciplíně jsme si držely průběžné 9. místo a začaly jsme naše síly soustředit
na požární útok. Požární útok se nám povedl a s časem 41,81 jsme v druhé disciplíně obsadily skvělé
5. místo.
Celkově jsme obsadily 6. místo. Z našeho umístění jsme měly velkou radost, protože jsme čekaly, že při
své premiéře dopadneme daleko hůř. Celý den nám přálo počasí a soutěž se nesla v duchu přátelské
atmosféry. Jsme moc rády, že jsme se zúčastnily a získaly jsme tak další zkušenosti.
Aneta Šuttová
2/2019
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STAROČESKÉ MÁJE V OLEŠNÉ
Sobota 11. května patřila v Olešné mládeži, která připravila tradiční Staročeské Máje. Dohromady se dalo
celkem 32 tanečníků ve 4 kolonách, první májovnicí byla Nikola Dolanská, májovníkem Tomáš Hrubý.
Role „Kecala“ se tentokrát zhostil Roman Šlechta, policajtskou uniformu oblékli Andrea Svobodová
a Tomáš Řechtáček. Po několika týdnech nácviku a zajišťování všeho potřebného rozkvetla vesnice
opentlenými májkami před domem každé tanečnice a velkou májkou na „Plácku“, nechyběly ani nápisy
na komunikacích. Dopoledne prošli krojovaní májovníci celou obec a pozvali všechny na Staročeskou
besedu. Nechyběl koňský povoz s panem Hermanem jako kočím. Na „Plácku“ se navzdory hrozícímu dešti
sešla na Besedu spousta diváků. Po tradičním představení jednotlivých tanečníků předvedli naši mladí
skvěle nacvičenou Staročeskou Besedu, za hudebního doprovodu Cheznovanky. Poslední částí se statečně
protančili poctivou dešťovou průtrží, která ale nedokázala ubrat na jejich tanečním nasazení. Za
předvedený výkon sklidili májovníci zasloužený potlesk. Pak už se pospíchali převléci do suchého oblečení
a připravit se na večerní Májovou zábavu, která proběhla pod pomyslnou taktovkou skupiny W-band.
Velmi děkujeme všem našim mladým, že s takovým nadšením udržují tuto krásnou lidovou tradici.
Zvláštní poděkování zaslouží Anežka Růžičková a Karel Hošna, kteří letošní Máje zorganizovali.
Alexandra Slepičková
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ZŠ a MŠ ZAJEČOV
ŠKOLNÍ ROK JDE „DO FINÁLE“
Pro jarní měsíce bylo typické nejen proměnlivé počasí, ale i spousta zajímavých aktivit, které dětem
i žákům obohatily výuku a běžné školní dny.
V dubnu jsme se věnovali v souvislosti s oslavami Dne Země ekologické
problematice a také připomínce tradic, zejména Velikonoc a Pálení
čarodějnic. 1.-4. ročník proto navštívil Čechovu stodolu, kde byla pro ně
připravena interaktivní výstava. Školní družina si tyto tradice užila ve
školní zahradě. Paní vychovatelky pro děti připravily hry a soutěže, tak
všichni využili hezké počasí, poctivě plnili disciplíny a na závěr je čekala
sladká odměna.
Páťáci a druhý stupeň měli ke Dni Země připravené soutěže na
stanovištích, zejména ve venkovní učebně. Počátkem května mezi nás
zavítal tým lektorů z Recyklohraní s projektem Voda. Sedmáci a osmáci
se o vodě dozvěděli mnoho zajímavostí, odebrali vzorky z nedalekých
tůněk, prováděli jejich analýzu a praktickými zkouškami zkoumali
kvalitu a vlastnosti vody.
Počasí přálo i exkurzím – Klub mladého diváka zhlédl divadelní představení ve Werichově vile na Kampě,
osmáci v rámci předmětu historie regionu navštívili partyzánský kryt u Újezda či nedaleký brdský vrchol
Plešivec u Jinec.
Nejdále se podívala třicítka žáků pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Ciprové a Mgr. Markéty
Erazímové s CK PRO TRAVEL Plzeň, a to do Velké Británie. Na programu byla návštěva města Salisbury,
královského hradu Windsor, Buckingham Palace, procházka vládní čtvrtí Whitehall, čínskou čtvrtí či po
Tower Bridge v Londýně. Děti si vyzkoušely svou samostatnost při ubytování v hostitelských rodinách,
ale i dovednost komunikovat v anglickém jazyce při nákupech, na ulici a v dopravních prostředcích.
Děkujeme zastupitelstvu obce Olešná za poskytnutí finančního příspěvku olešenským žákům na částečnou
úhradu cestovních nákladů. Poznání země, jejíž jazyk se učíme, má velký motivační význam, přináší
žákům nové poznatky a zkušenosti.

19

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2/2019

Květen pak proběhl ve znamení sportovních
soutěží. V Dopravní soutěži mladých cyklistů
mladší žáci obsadili 5. místo ze 13 družstev, tým
starších získal krásnou 2. příčku i tašku s pěknými
cenami.
Čeká nás i krajské kolo Odznaku všestrannosti a
celostátní kolo v Target Sprintu, obou sportovních
akcí se žáci zúčastní pod vedením paní učitelky
Mgr. Pavly Komínkové.
V dubnu se konal zápis do 1. ročníku základní
školy, v září do lavic zasedne 19 prvňáčků, jejichž
třídní učitelkou bude Mgr. Zuzana Vokáčová.
Jasno mají i naši deváťáci – všichni jsou přijati k dalšímu vzdělávání, 9 jich bude pokračovat v oborech
s maturitou (z toho 2 na gymnáziu), 2 chlapci si vybrali řemeslo. Těší nás, že naši žáci se v přijímacím
řízení umístili většinou v první desítce či těsně nad ní, což svědčí jejich dobré připravenosti k dalšímu
studiu. Nyní je počátkem června čeká třídenní výlet na Šumavu a pak už jen rozloučení se základní školou.
Slavnostní předání vysvědčení se bude konat v pátek 28. 6. od 8:30 v kmenové učebně 9. ročníku, rodiče
jsou srdečně zváni.
Letních prázdnin pak využije vedení obce Zaječov k dalšímu vylepšení infrastruktury školy. Po téměř
15letém vytápění pilinami má obec záměr změnit systém na tepelná čerpadla, což bude představovat cca
pětimilionovou investici. Všichni doufáme, že se podaří na tuto akci získat dotaci, protože i samotný
„běžný“ provoz školy je rok od roku finančně náročnější. Na druhou stranu - investice do zlepšování
podmínek pro vzdělávání je důležitou investicí do budoucnosti našich obcí.
A protože máme na dohled nejkrásnější roční období, letní měsíce, chtěli bychom popřát všem dětem,
rodičům a zastupitelům obce Olešná krásné a pohodové, ale ne příliš suché léto, a také příjemnou
dovolenou.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ZŠ a MŠ Zaječov

Volně se rozběhnout,
pak se plně nadýchnout,
ruku si s kamarádem podat,
přečíst spoustu knížek,
hromadu her zahrát,
zaplavat si v čisté vodě,
poznat krásy světa,
a hlavně být s někým,
kdo na vaše srdce čeká…
Eliška Svobodová
KRÁSNÉ LÉTO PŘEJE REDAKČNÍ RADA OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE
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DĚTSKÝ KOUTEK NA PRÁZDNINY
Najdi 10 rozdílů a vymaluj si obrázky!

Pomůžeš bagříkovi najít cestu do garáže?
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
22. 6. – 23. 6.

Stavění stanů pro LT na fotbalovém hřišti...................... TJ Olešná, z.s.

29. 6. - 12. 7.

Letní tábor na fotbalovém hřišti....................................... TJ Olešná, z.s.

13. 7. – 14. 7.

Bourání stanů na fotbalovém hřišti ................................. TJ Olešná, z.s.

27. 7.

Chocholoušek v Lesoparku .........Přátelé Restaurace U Zeleného stromu

srpen

Rozloučení s létem (rybník Pod Milinou) .................................... Rybáři

14. 9.

Nohejbalový turnaj + Drakiáda (FH) ................ TJ Olešná, z.s. + SPOZ

5. 10.

Posvícenská zábava (sál)....................................................... Obec Olešná

8. 10.

Běh Olešnou (FH) ............................................................... TJ Olešná, z.s.

říjen

Strašidelná stezka .............................................................................SPOZ

podzim

Staročeské odpoledne ve Zvířátkově ........................ Spolek Fištrón, z.s.
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FOTOGALERIE JARO

