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vychází čtvrtletně

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Známe zásady našich předků?
:

Slovanské desatero
Stanislav Neklan Krop
Předky své cti,
rodnou zemi chraň,
matku přírodu miluj,
rodnou víru nezradíš,
rodičům pomáhej.

Starší respektuj,
mladší připrav na cestu,
od moudrých stále se uč,
v poctivé práci nebuď líný,
rod svůj prodlužuj.

DEN PRO VŠECHNY
Obec Olešná připravuje na sobotu 23. června 2018 na fotbalovém hřišti akci „Den pro všechny aneb
Oslava 100. výročí založení republiky“. Tuto oslavu jsme pojali také jako charitativní akci na pomoc
onkologicky nemocným dětem. Věříme, že s Vaší pomocí se nám podaří předat tomuto fondu zajímavou
finanční částku, s pocitem, že můžeme pomoci a není nám lhostejný osud druhých, v tomto případě těžce
nemocných dětí.
Den pro všechny se uskuteční za účasti skupiny Maxim Turbulenc, regionální rockové skupiny
ROCKSANA, hudební skupiny Brzdaři ze Žebráku, dále vystoupí žebrácké mažoretky a děti z MŠ Olešná
a z Cheznovic. Pro děti budou připraveny pouťové atrakce zdarma a samozřejmě nebude chybět
občerstvení, které bude zajištěno po celý den.
Rádi se s Vámi setkáme na této akci, kde společně podpoříme dobrou věc.
Zastupitelstvo obce
VODOMĚRY
V měsíci březnu bude probíhat odečet vodoměrů formou nahlášení stavu vodoměru. Žádáme všechny
občany, aby nahlásili stavy vodoměrů v období od 17. do 24. března 2018 e-mailem
(obecolesna@seznam.cz), telefonicky (724 178 166) nebo vhozením informace do schránky na budově
Obecního Úřadu.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU
V měsíci dubnu bude probíhat svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení na prostranství u telefonního
automatu. Současně bude přistaven i kontejner na objemný odpad. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme
nahlášený přesný termín svozu od spol. AVE CZ Hořovice, budeme včas informovat občany obvyklým
způsobem.
BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
Svoz TKO

Příjmy:

Výdaje:

230 742,‐Kč

286 332,‐ Kč

Objemný odpad
Svoz bioodpadu od občanů

7 653,‐ Kč
5 629,‐ Kč

Svoz nebezpečného odpadu
Plasty, sklo, papír, kov

12 761,‐ Kč
10 880,‐ Kč

75 642,‐ Kč
108 172,‐ Kč
(odměna za třídění)

Obec Olešná dotovala ze svého rozpočtu náklady na veškeré odpady v roce 2017 částkou
114 390,- Kč, což je 273,- Kč na jednoho občana.
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STATISTIKA OBYVATEL
K 31. 12. 2017: trvale hlášeno 415 občanů
z toho: dospělí: 349
děti (15–18 let): 10
děti (do 15 let): 56

Během roku 2017:

narození: 0
zemřelí: 3
přistěhovaní: 3
odstěhovaní: 6

VÝZVA MAJITELŮM KONÍ A PSŮ
Na základě hromadících se stížností občanů na znečištěné komunikace od koňských výkalů žádáme
všechny majitele koní, aby dodržovali pořádek a čistotu na místních prostranstvích a komunikacích, kde
projíždí na koních.
Dále upozorňujeme všechny majitele objektů, kteří nabízí ustájení koní, možnost vyjížďky a výletů na
koních, aby dostatečně poučili své klienty o nutnosti dodržovat pořádek v obci. Zvažte, zda je nutné jezdit
s koňmi po obci, když poloha naší Olešné nabízí ideální podmínky k vyjížďkám do polí nebo okolních
lesů.
Místní občané často neznají osoby, které na koních vyjíždí. Z toho důvodu došlo k nedorozuměním, kdy
byli obviněni majitelé, kteří znečištění nezpůsobili. Pokud se všichni budou chovat zodpovědně, vyjíždět
přednostně mimo obec a uklízet exkrementy, můžeme takovýmto nedorozuměním předejít. Všem, kteří
pořádek dodržují, děkujeme. Za pořádek v obci zodpovídají majitelé ustájených koní!
Opět apelujeme i na majitele psů, aby po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli psí exkrementy a to
zejména v intravilánu obce, není nic příjemného si přinést z procházky domů na botě toto zapáchající
nadělení. Těm, kdo po svých čtyřnohých přátelích uklízejí a dbají tím i na vzhled naší obce děkujeme.
OPRAVA DALŠÍ ČÁSTI REGULACE V NAŠÍ OBCI
Zastupitelstvo obce vyvolalo před zahájením dalších prací na opravě regulace jednání se zhotovitelem
firmou Rentec profesional s.r.o. a správcem toku Lesy ČR, s.p. Správa toků - oblast povodí Berounky.
Cílem této schůzky je dohoda na zabezpečení pořádku při další opravě regulace. Tímto žádáme občany,
kteří mají svedené trativody ze sklepů, nebo dešťovou vodu do regulace, aby si pohlídali zachování těchto
vyústění. Na obci není v podkladech o nemovitostech tento fakt zaznamenán, proto bude na každém
vlastníkovi trativodu, aby si vyústění při rekonstrukci pohlídal a nedošlo nedopatřením k jeho zaslepení.
Podotýkáme, že do regulace možno vypouštět pouze dešťovou vodu, nebo vodu ze sklepů, v žádném
případě přepadovou vodu ze žump. Občany, kteří mají nemovitosti v bezprostřední blízkosti koryta
regulace, prosíme o shovívavost po dobu celé rekonstrukce.
CITACE Z KRONIKY OBCE – OPRAVA REGULACE Z ROKU 1947 - 1950
„Ku zvelebování obce bylo dokončeno velké dílo, které bylo započato 10. 8. 1947 a slavnostně
zakončeno 19. 10. 1950, bylo vykonáno pouhou brigádnickou prací, kdy bylo odpracováno 23 149 hodin
a práce se zúčastnilo 99 brigádníků, celkový náklad činil 536 841,- Kč. Těžko budou naši potomci věřit,
že takováto práce je možná jen dobrovolnou prací. My však v ní vidíme budovatelské úsilí našeho lidu a
proto, nechť toto dílo jest všem příštím jasným příkladem obětavé práce ve prospěch všech.“
Informace zpracovaly Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová

MŠ Olešná nabízí občanům odebírání obědů v ceně 60,- Kč.
Informace na tel.: 727 909 149
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PŘEDSTAVUJEME…
Dovolte nám, abychom v řadě osobností, které představujeme v naší galerii, navázaly na vyprávění
olešenských pamětníků. K takovým obyvatelům naší obce bezesporu patří pan Josef Srp. Jsme moc rády,
že vyslyšel naše přání a s rozhovorem souhlasil.
Pane Srpe, jste rodák z Olešné?
JS: „Ano, v Olešné jsem se narodil, žiji zde s manželkou a se synem
celý život.“
Jakou cestou se ubíral Váš profesní život?
JS: „Od maturity na gymnáziu jsem pracoval ve Výzkumném ústavu
ochrany materiálů v Komárově. Naše pracoviště bylo zaměřeno
konkrétně na smalt, byla to zajímavá a různorodá práce.“
Vaše jméno je v Olešné neodmyslitelně spjato s kulturním i
sportovním životem obce. Jak vzpomínáte na fotbal v Olešné a
jiné sportování, třeba na svoji účast na spartakiádě?
JS: „ Od dob dospívání jsem chodil cvičit do Sokola, kde jsme se
věnovali sportování skutečně všestranně – gymnastice, posilování…
Účastnili jsme se i každoročních akademií pro veřejnost, na kterých se
scházelo opravdu hodně lidí, býval plný sál.
S fotbalem to nebylo úplně jednoduché, hrál se podle toho, kolik bylo
v naší vesničce zrovna hráčů v příslušné věkové skupině. Hrávali jsme samozřejmě v úplně jiných
podmínkách – na nejrůznějším povrchu, i na drnech,
bez patřičného zázemí – ale vždy s velkým nadšením.
Býval jsem na postu středního útočníka. Na zápasy
do okolních vesnic jsme jezdívali na kole, později
autobusem.
Od čtyřicátých let minulého století měla Olešná i
družstvo české národní házené, já jsem ji hrával od
dorosteneckého věku. Hřiště bylo v místě dnešní
bytovky, sloužilo i jako venkovní parket při pořádání
tanečních večerů.
Spartakiády jsem se zúčastnil třikrát, i závěrečného
vystoupení na pražském Strahově. Poprvé to bylo
v rámci povinné vojenské služby, kterou jsem absolvoval v Podbořanech a v Plzni. Nácviky probíhaly i
v noci, ve dne bylo jejich součástí také povinné opalování. Účast na spartakiádě pro nás byla vítanou
možností uniknout na čas vojenského výcviku.“
Jak vnímáte vztah ke sportu u dnešní generace? Zdá se, že před pohybovými aktivitami mají dnes
navrch počítače?!
JS: „Myslím, že sport byl v našem mládí mnohem častějším způsobem trávení volného času i proto, že
nebylo mnoho jiných příležitostí k vyžití. Lidé spolu trávili více času, nebyla televize. Dnes má v technice
všeho druhu sport opravdu velkou konkurenci. Ale není to jen technika – lidé mají širokou škálu možností,
čemu se ve volných chvílích věnovat. A těch volných chvil je nějak méně.“
A od sportu zamíříme ke kultuře. V Olešné se před lety hrávalo i ochotnické divadlo, což možná
řada čtenářů netuší, byl jste jedním z aktivních členů souboru. Mohl byste nám k tomu říci pár
slov? Kde se odehrávala představení, kdo byl režisérem, jaké hry jste měli na repertoáru?
JS: „Pokud jde o divadelnictví, navázali jsme s naším spolkem na tradici představení, pořádaných při
Osvětové besedě. Do repertoáru jsme si vybírali především veselohry – a z nich pak takové, kde bylo
méně postav, aby je náš spolek mohl obsadit. Hlavními tahouny byli pan Cafourek a Jirka Šmolík, kteří
vytvářeli i krásné kulisy, pan Šmolík představení také režíroval.
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V repertoáru jsme měli tituly jako „Moje teta - tvoje teta, Sňatkový podvodník, Naši furianti a dokonce
jsme si troufnuli i na operetu „To byl český muzikant“, věnovanou Františku Kmochovi.
K divadlu patřil i malý orchestřík, který řídil pan učitel
Štochl, houslista (a švagr pana Cafourka). V orchestru
hrávali i skvělí obětaví muzikanti ze Strašic a Cheznovic.
Fungovali jsme i jako zájezdové divadlo – diváci nás tak
mohli vidět i v Zaječově, v Oseku, v Cerhovicích nebo třeba
v Březové.
Důvod ukončení činnosti divadelního spolku byl obdobný,
jako v případě sportovních aktivit – méně volného času, více
alternativ k jeho trávení, televize…“
Je škoda, že se nenašli další nadšenci a následovníci,
kteří by v divadelní tradici pokračovali. Ale možná, že tento rozhovor v někom i jiskřičku
hereckého ducha zažehne a divadlo se do naší obce vrátí?!
JS: „ Nebyla to jenom činoherní představení, v Olešné se hrávalo i loutkové divadlo. Dělaly se také
Silvestry se scénkami, s kuplety a anekdotami, s půlnočním překvapením. Sál býval plný, lidé se rádi
společně bavili.
Nadále živá zůstává tradice Staročeských Májů. Vy sám jste byl u přípravy Májů po několik let,
mnozí jistě vzpomínají, jak skvěle jste se zhostil role Kecala. Co se vám v této souvislosti vybaví?
JS: „Vzpomínám i na Máje, které bývaly kdysi – než se objevily Staročeské Máje v podobě, jakou známe
nyní. Tenkrát chodily po vsi jen čtyři páry mladých – a nikoli v krojích, ale pánové v oblecích a děvčata
v hezkých šatech. Vybíraly se peníze a v hospodě se to pak spočetlo. Která dvojice vybrala nejvíce, ta
dívka se stala májovnicí. Bylo to vždy napínavé, k domu které dívky průvod zamíří. Máj se zalévala
pivem…
S příchodem Staročeských Májů jsem byl několikrát osloven, abych dělal Kecala. Vzpomínám na to rád.
Texty na míru jsem skládal většinou sám – a vždy jsem se snažil, aby byly pokud možno vtipné, ale
zároveň se nikoho nedotkly. Snad se mi to dařilo.
Máte i v současné době nějaké koníčky, něco, co Vám dělá radost a zpestřuje volné chvíle?
JS: „Samozřejmě rád trávím čas se svou rodinou a přáteli. Baví mne práce na zahrádce, stále fandím
sportu (hlavně fotbalu a hokeji).“
Prozradíte nám své oblíbené místo v Olešné nebo
v jejím okolí?
JS: „Mám rád procházky do přírody, třeba ty večerní,
s pejskem k rybníčku. Milé je mi i letní posezení na
zahrádce.“
A nyní obligátní otázka, která nemůže minout
žádného pamětníka: Můžete srovnat život na vesnici
v době Vašeho dětství a dnes?
JS: „Samozřejmě se změnil vzhled vesnice – přibyl asfalt,
moderní stavby – a ubylo společně tráveného volného
času, jak už jsme o tom dříve mluvili. Lidé byli dříve nějak
„více k sobě“. Vzpomínám třeba na Masopustní úterý, kdy procházel Olešnou průvod masek. Nebo na
Posvícení, kdy po nedělní zábavě následovala ještě v pondělí od 15 hodin Pěkná. V sále byly jen lavice
(stoly pouze v přísálí), v rozích sálu stála kamna.
Máte nějakou radu, životní motto, o které byste se mohl podělit s našimi čtenáři?
JS: „Mít trošku optimismu a víc se smát na druhé – ono se ti to vrátí.“
Za rozhovor velmi děkují Lenka Hasmanová a Alexandra Slepičková
1/2018
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STŘÍPKY Z HISTORIE
VÍTE, JAKÉMU MÍSTU V OBCI SE ŘÍKÁ „CHALOUPKY“?
Budovy s čp. 17-28, 42,45-54, 58-60, 63-65, 67-70, 77, 78, 87
Jedná se o starou část obce stavěnou postupně přibývajícími bezzemky, nádeníky a horníky. Původně
dřevěné domy, dnes většinou přestavěny na zděné. Jen několik domků je ještě dřevěných. Byly stavěny
většinou těsně k sobě, bez dvorků a zahrádek. Po požárech a demolicích se postupně uvolnil prostor pro
zbývající domky. Čísla popisná 27, 48 a 43 po demolici uděleny domkům v části „Na radosti“ (ulice pod
fotbalových hřištěm).
Budovy s čp. 56, 66, 111
Původně lesovna revíru Olešná. Dříve panství Zbiroh, po té lesního závodu Spálené poříčí. Dnes Hájenka
Olešná, polesí Trhoň, ve vlastnictví Jerome Colloredo Mannsfeld s.r.o. (čp. 56)
Hájenka hájenství Jivina a Kvaňská hlava, dnes soukromý domek (čp. 66).
Samoobsluha Jednoty Beroun, dnes COOP Hořovice, prodejna Olešná. (čp. 111)
Zdeňka Hermanová

Polévka z jarních bylinek
Mladé jarní bylinky, totiž: popenec, chudobky, fialkové listy, jahodové listy, žebříček, polní salát, řeřicha,
kopřivy, kmínové lístky, zelená petržel, mladá zelená cibulka, pažitka, několik listů špenátu se dobře očistí
a v několika vodách propere. Pak dají se uvařiti do slané vařící vody, do které se přidalo na špičku nože
čištěné sody, aby bylinky zůstaly pěkně zelené. Uvařené se dobře usekají a na čerstvém másle osmaží.
Na to vloží se buď do čisté hovězí polévky, aneb do vařící vody, ve které se dříve vařila všechny zelenina;
polévka se bledou jíškou z másla zapraží, dobře se povaří a naposledy zaleje se sladkou smetanou, ve
které bylo několik žloutků rozkloktáno. Tuto směs kratičce provařme. Do polévky této dává se buď na
kostičky krájená a smažená houska, aneb krupicový neb moučný svítek. Na 1 1/2 l polévky čítá se as 1/4 l
smetany a 2 žloutky.
Zdroj: Kuchařská kniha pro venkovské hospodyně, autorka: M. Trachtová, vydáno: 1909 v Chrudimi
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 20. ledna 2018 patřil sál Hostince U Zeleného Stromu dětem. Obecní úřad Olešná pro ně
uspořádal tradiční rej karnevalových masek. Odpoledne skvěle moderoval Jirka Sýkora, který se zároveň
postaral o hudební doprovod a za pomoci dobrovolníků z řad rodičů pro děti připravil i řadu soutěží.
Nechyběla tradiční mašinka, slavnostní promenáda masek, židlovaná, podlézání lana, hra na barvy či
ledové sochy, balonkový „katapult“. Odvážné děti si mohly na podiu vyzkoušet zpěv na mikrofon. Domů
si všichni malí tanečníci odnesly sladké odměny a také „štěstíčko“ v obálce. Těšíme se na příště! 
Alexandra Slepičková

Upozornění pro případné zájemce o fotografie z karnevalu: všechny snímky (tj. nejen snímky zde zveřejněné) jsou k dispozici na
obecním webu, v originálním rozlišení je můžete získat na OÚ Olešná (ve formě dle dohody).
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTKOVA
I letos rádi uvítáme všechny příznivce Zvířátkova! Navštívit nás můžete i mimo plánované akce. S jarem
přichází i doba mláďátek a Zvířátkov se nám opět rozroste o nějaké nové přírůstky. Pokud byste chtěli
zvířátkům přilepšit, tak jim můžete přinést nějaké dobroty nebo chovatelské potřeby. Uvítáme např. psí
nebo kočičí granule a konzervy, piškoty, pečivo nebo i vyřazené hrnce z kuchyně.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
kolektiv Zvířátkova

Foto: Josef Veselý, Kateřina Petrová
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Vodnické Velikonoce ve Zvířátkově
Spolek Fištrón,z.s. zve širokou veřejnost

v neděli 1. dubna 2018 od 14 hodin
na Velikonoční vodnické odpoledne
Program:
 loutková pohádka Divadla Tondy Novotného
 hudební doprovod - skupina AJETO
 soutěž „ O nejkrásnějšího velikonočního beránka “
 soutěž „ O nejlépe vyzdobenou kraslici “
 projížďky na ponících
 soutěže pro děti, tvoření a výroba kraslic a jarních dekorací
 prohlídka Zvířátkova
Nejlepší vodnické masky budou odměněny!
Během akce bude zajištěno občerstvení.
Vodníci místní i přespolní odemknou potoky a studánky.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
STOLNÍ TENIS
V neděli 4. února 2018 uspořádala TJ Olešná, z. s. ve
spolupráci s Okresním svazem stolního tenisu Beroun 3.
BTM. Tentokrát jsme se sešli v Zaječově. Tímto
děkujeme Zastupitelstvu obce Zaječov v čele s pí.
starostkou Irenou Nezbedovou za možnost odehrát turnaj
v prostorách Lidového domu Zaječov. Účast ve všech
kategorií byla velká, což organizátory, trenéry a příznivce
tohoto sportu jistě potěšilo. Právě v těchto mladých
sportovcích vidí trenéři naději pro další rozvoj stolního
tenisu, který se stává mezi mládeží populární.
Mladší
i
starší
žáci
sehráli výborné a napínavé zápasy a celý den bojovali o
medaile ve dvou kategoriích. V mladších žácích se na 1.
místě umístil Tomáš Hnízdil (TJ Záluží), na druhém místě
Matěj Melenec (TJ Sokol Králův dvůr) a na třetím místě
Lukáš Sviták (TJ Olešná).
Ve starších žácích se na prvním místě umístil Antonín
Jirkovský (Slovan Lochovice), na druhém místě Miloš
Herman (TJ Olešná), a na třetím místě Jan Junek (TJ
Sokol Králův Dvůr).
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Všichni hráči dostali malou odměnu od zástupce sponzora firmy Wiegel Žebrák, paní Renáty Šmídové,
které tímto děkujeme. První tři v každé kategorii dostali navíc medaile a diplomy, které předala přítomná
pí. starostka Irena Nezbedová. Všem hráčům přejeme mnoho sportovních úspěchů a zážitků, rodičům a
fanouškům děkujeme za přízeň a organizátorům za uspořádání tohoto turnaje.
Všichni hráči TJ Olešná (Marek Herman, Lukáš Sviták, Tomáš Šmíd, Miloš Herman, Matěj Kratochvíl,
Jan Rydrych) výborně reprezentovali svůj oddílový klub, za což jim moc děkuji. Navíc na turnaji hráli
v nových dresech, na které částečně finančně přispěla Obec Olešná, které tímto děkujeme za podporu
našeho oddílu.
Sportu zdar a stolnímu tenisu obzvlášť!
Miloš Herman, TJ Olešná, z. s.
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ A POHYBOVÉ HRY

Od ledna 2018 opět cvičíme v sále místního pohostinství. Rodiče a děti v úterý od 16:45 h. do 17:30 h. a
předškoláci a první stupeň ZŠ v rámci pohybových her také v úterý od 17:30 h. do 18:30 h. Jsme velice
rády za hojnou účast na obou sportovních kroužcích, kam docházejí děti z Olešné a okolí. Každé úterý si
hrajeme, cvičíme, učíme se novým dovednostem a hlavně společně trávíme čas s dětmi v kolektivu
rodinného typu.
Velice nás těší zájem rodičů a dětí o toto cvičení. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na příští cvičení…
Zdeňka Hermanová a Šárka Bartůňková, TJ Olešná, z. s.

ROZPIS SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ TJ OLEŠNÁ NA ROK 2018
16:00 - 17:00
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Neděle

17.00 - 18.00

ml. žáci
Cvičení
rodiče a děti

18.00 - 19.00

Stolní tenis
st. žáci

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

dospělí

Pohybové
hry

ml. žáci

Stolní tenis
st. žáci

dospělí

Fitness pro ženy

Aktuální změny sledujte na webových stránkách obce.
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
Poslední akcí loňského roku bylo tradiční vánoční krmení zvířátek, které již
několik let náš sbor organizuje a ani loňský rok nebyl výjimkou. V měsíci lednu
probíhaly Řádné valné hromady. U nás v Olešné se konala 12. ledna v sále
místního pohostinství.
Velkou událostí pro naše SDH
byl hasičský ples, který se
letos konal již popáté. Letos se ples konal už první
únorovou sobotu. Přípravy plesu ale začaly o mnoho
dříve. Bylo nutné zajistit ceny do tomboly, jak ty
menší tak i ty hlavní, navrhnout a vytisknout plakáty a
vstupenky na ples. V pátek před plesem probíhala
příprava sálu. Během měsíce ledna jsme se scházeli
v hasičské zbrojnici a později na sále místního
pohostinství a pilně trénovali půlnoční překvapení,
které se stalo během let tradičním vrcholem večera. I
letos se půlnočního překvapení účastnily členky
našeho sboru. V minulém roce patřilo první vystoupení mužům a druhé ženám. Letos se pořadí
vystoupeních otočilo. První se na scéně objevily ženy z našeho SDH a zatančily na písničku Holky z naší
školky. Druhé vystoupení patřilo mužům. Ti se vrátili do let minulých a zatančili na písničku Poupata
spartakiádní skladbu. I letos byla připravená bohatá
tombola, kde mezi hlavní ceny patřily například
kontaktní gril, mobilní telefon, chytré hodinky a mnoho
dalšího. Děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům
plesu, kteří si s námi užili tento večer. Za organizací
plesu jsou dlouhé hodiny práce a snahy.
I v roce 2018 pokračují schůzky dětí, které první týdny
letošního roku trávily trénováním uzlů na Zaječovské
uzlování. Změřit si svoje síly se soupeři, časem a
nervozitou se děti vydaly v sobotu 17. února. Původně
se do Zaječova měla vydat reprezentovat Olešnou
družstva dvě. Chřipková epidemie se ale nevyhnula ani nám a nakonec odjelo družstvo pouze jedno, které
bylo složeno, jak z mladších tak starších dětí.

Aneta Šuttová, SDH Olešná
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
OKÉNKO Z MATEŘINKY
Do nového roku vyrazila naše mateřská školka přímo po ledovém ostří. Hned na začátku ledna jsme totiž
začali jezdit na Malou školu bruslení s Veřejnou sportovní akademií na zimní stadion do Hořovic.
Některé děti ji absolvují již po třetí, ale vůbec jim to nevadí. Trenéři jsou na ně výborně připravení a mají
vždy nové nápady a motivaci. Bruslení s VSA ukončíme 19. 3. 2018, kam se budou moci přijet podívat
na bruslařské pokroky i rodiče našich malých bruslařů. Dále jsme pro naše malé školáčky připravili ve
školce maškarní bál, kde si děti zasoutěžily, zatancovaly a celé dopoledne si báječně užily. Hemžilo se to
tu princeznami, Supermany, Batmany a dalšími postavami známými z filmů a pohádek.
Dalším překvapením v mateřské školce byla návštěva Aleše Bílka se svým divadélkem Vysmáto.
Všechny děti i učitelky pobavil pohádkou
O zimní královně, skřítkovi Tazinovi a
hledání ztraceného jara. Pohádka se všem
moc líbila a chtěli bychom touto cestou
Alešovi moc poděkovat. Budeme rádi,
když naší školku zase brzy navštíví. I my
navštívíme jeho Zvířátkov a určitě
nepřijdeme s prázdnou. Abychom potěšili
všechna zvířátka, uspořádali jsme ve
školce sbírku suchého pečiva, piškotů,
granulí, také ovoce a zeleniny a dalších
pamlsků, které jim sami přineseme.
Abychom se kulturně vzdělávali i mimo
naší školku, vyrazili jsme na autorské čtení
do Městské knihovny v Hořovicích. Dopolední chvilku s knihou měl pro nás připravenou spisovatel píšící
pro děti pan Marek Šolmes Srazil. Nejen, že představil dětem svoji knihu Pohádky do postýlky, ale také si
společně zazpívali, malovali a soutěžili. Program v knihovně byl moc pěkný, ale i celý výlet linkovým
autobusem měl pro děti své kouzlo a patřičný výchovný efekt.
Mateřská školka otevřela svá dvířka také ostatním dětem z obce Olešná. Od měsíce února začal
v prostorách keramiky probíhat kroužek Šikovné ručičky pod vedením učitelek z naší mateřské
školky. Kroužek je určený všem dětem, které mají zájem o vyrábění a tvoření, je jim 4 - 12 let a umí
alespoň samostatně stříhat, kreslit a obkreslovat podle šablon. Kroužek se koná vždy jeden čtvrtek
v měsíci, podle v prostorách vyvěšeného harmonogramu, nebo termíny najdete na webových stránkách
obce Olešná.
Tolik z prvních měsíců nového roku v mateřské škole Olešná. Další aktivity a překvapení na děti teprve
čekají a tak o nich zase příště.

kolektiv Mateřské školy Olešná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV
ŠKOLNÍ ROK V POLOČASE
Školní rok 2017 - 2018 má za sebou první polovinu
a žáci si domů odnesli pololetní vysvědčení, které je
obrazem jejich školní práce, získaných dovedností i
rozvoje vlastních schopností. Potěšitelné je, že
všichni prospěli a 103 se jich mohlo radovat
z vyznamenání, z toho 56 dokonce ze samých
jedniček.
Máme také za sebou několik soutěží a dosažených
úspěchů – v okresním kole olympiády z anglického
jazyka obsadil Ondřej Štěrba krásnou 2. příčku a
v soutěži ve znalostech o lese YPEF, uspořádané
VLS Hořovice, získalo družstvo dívek z 8.
ročníku ve složení Bára Bezděková, Natálie
Plecitá a Hana Charvátová rovněž 2. místo.
Měsíc únor jsme věnovali prevenci sociálně nežádoucích jevů - čtvrťáci absolvovali program, který jim
odhalil negativní následky kouření, sedmáci a osmáci se vzdělávali ve finanční gramotnosti a 9. třída
v interaktivním semináři s Mgr. Sixtou posilovala své právní vědomí, neboť žáky brzy čeká vstup do
samostatného života a s ním vyšší občanská a trestní odpovědnost. Také právě vyplňují přihlášky na
střední školy - všichni se budou ucházet o maturitní obory a ve dnech 12. 4. a 16. 4. 2018 musí vykonat
jednotnou přijímací zkoušku. Škoda, že nikdo neprojevil zájem o řemeslo a začíná se rozšiřovat trend, že
je lepší být špatným manažerem než dobrým řemeslníkem ……což znepokojuje nás všechny, kteří občas
potřebujeme šikovného zedníka, pokrývače, instalatéra, opraváře.
Zima bohužel zatím
nepřála
(kromě
olympiády)
zimním
sportům, a tak se
snažíme hodiny tělesné
výchovy
věnovat
bruslení
v zastřešené
hale v Hořovicích, kam
děti
vyjíždějí
pod
vedením paní učitelek
Mgr. Šudomové, Mgr.
Ciprové
a
Mgr.
Komínkové.
Větší
možnost poskytne více
než třicítce žáků od 4. 9. ročníku lyžařský
výcvikový kurz, který
proběhne od 4. -10. 3. 2018 na chatě Kara a v areálu Aldrov v Krkonoších, opět pod taktovkou Mgr.
Kateřiny Ciprové a Mgr. Ivy Šudomové, vypomůže i jeden z tatínků, pan Skácel, a manželé Solarovi.
Přejeme všem pohodový týden a hlavně, aby se všichni ve zdraví vrátili, protože v období od 12. do 18.
března následují jarní prázdniny.
A pak se už budeme těšit na jaro, které dětem umožní trávit více času se školní družinou venku,
velikonoční tvoření, výlety a exkurze. Snažíme se pořádat tyto akce finančně nenáročné a orientované na
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poznávání nejbližšího okolí, neboť si přejeme, aby děti získaly obdiv, lásku a úctu ke svému kraji a jeho
historii. Osmáci už takto navštívili zámek Zbiroh, Muzeum středních Brd ve Strašicích, všichni pak
rozhlednu na Kotli a zříceninu letohrádku Kamýk na Rokycansku. V nejbližší době nás čeká výprava na
Plešivec, návštěva Ekocentra Orlov, turistický výšlap na zříceninu Valdek či známý kryt Benešák
v bývalém vojenském prostoru. A kdo rád poznává vzdálené kraje, může v posledním květnovém týdnu
s paní učitelkou Ciprovou vyjet na pomezí Německa, Švýcarska a Rakouska, kde lze obdivovat bavorské
zámky, Bodamské jezero, Rýnské vodopády a město Kostnici, které je spojeno s osobností mistra Jana
Husa a českou historií.
V naší škole se snažíme učit nejen v lavicích a pomocí učebnic, ale ve stejné míře je naším cílem dětem
zprostředkovat také vlastní zkušenosti a poznání a motivovat je pro celoživotní vzdělávání.
Zápis do 1. ročníku ZŠ Zaječov (pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) se uskuteční ve
středu 18. 4. 2018 od 13.30 do 16.00 hodin v učebně 1. ročníku ZŠ Zaječov.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

KERAMIKA
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OKÉNKO DO KNIHOVNY
Obvykle ne tomto místě zveřejňujeme jen otevírací dobu naší knihovny. Dnes nahlédneme do jejího
života o něco více.
Nejprve
několik
slov
k historii
knihovny, tak jak data dohledala paní
starostka v obecní kronice.
První
zmínka je už z roku 1892, kdy se
v rámci zprávy o založení Občanské
besedy píše o položení základního
kamene ke knihovně. Prvním starostou
spolku byl pan Hugo Houba, řídící učitel.
Znovu se pak o knihovně dočteme až
v roce 1922, kdy byla podle zákona o
knihovnách založena Obecní lidová
knihovna, a to spojením knihovny
„Hospodářské besedy“ a knihovny
„Organizace dělnické“. Sídlila v budově
školy, předsedou knihovní rady byl pan František Mašek, pokladníkem pan J. Dezort, jednatelem A.
Hlavatý a prvním knihovníkem pak pan Antonín Vachout.
V roce 1926 měla knihovna 612 svazků a 63 čtenářů, v roce 1950 už to bylo 1045 svazků a 70 čtenářů.
V roce 1951, kdy byl knihovníkem pan František Franta (vedl knihovnu až do roku 1990), se počet
čtenářů zvýšil už na 94, počet svazků na 1348.
V roce 1956 byla MLK rozšířena o čítárnu, sídlila už v místnostech MNV. Nacházela se ale v přízemí
objektu, do 1. patra byla přestěhována později.
Po panu Frantovi, který vedl knihovnu více než 40 let, se v knihovně vystřídalo několik dalších
knihovníků – Jarmila Čížková, Dagmar Ksandrová, Jiří Štochl a Hana Hošková .
Současností knihovny nás provede Mgr. Petra Svobodová. Je rodačkou z nedalekého Zaječova, k nám
do Olešné se před lety přivdala. Prozradíme na ni ještě, že pracuje na Městském úřadu v Hořovicích, na
sociálním odboru a je maminkou osmiletého syna Martínka.
Protože se s Petrou znám mnoho let, dovolím si v rozhovoru nepředstírat vykání. .
Petro, jak se člověk stane knihovnicí? Kdy ses knihovny ujala?
PS: „Byla to vlastně náhoda. Oslovila mě tedy paní starostka, jestli bych se nechtěla starat o knihovnu.
Já jsem v té době měla více volného času, takže jsem docela ráda přijala. Navíc jsem se tak alespoň
částečně mohla vrátit ke své původní profesi. Vystudovala jsem totiž střední knihovnickou školu. Po
maturitě mě víc ale lákala práce v sociální sféře, takže jsem pokračovala ve studiu na FF UK obor
sociální práce a tomuto jsem již zůstala věrná. Práce v knihovně se mi ale nikdy nepřestala líbit, takže
jsem ráda, že se jí můžu věnovat i jako svému koníčku. A to už od roku 2007.“
Baví Tě stále ještě čtení? Nebo možná spíš – máš čas si sama přečíst nějakou knížku? Jaký je Tvůj
neoblíbenější žánr, autor?
PS: „Čtení mě stále baví, ale mám na něj teď málo času. Kromě sci-fi a thrillerů si přečtu ráda
jakoukoliv čtivě napsanou knížku. Asi nejvíc mám ráda historické romány a detektivky nebo nějakou
oddechovku pro zasmání.“
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Na to hned navážu – jaké knihy si mohou čtenáři v olešenské knihovně vybrat? Kolik výtisků
knihovna vlastní?
PS: „V knihovně je kolem 9.000 výtisků převážně beletrie. Myslím, že si tady každý může najít knížku
podle svého vkusu a nálady.“
A co když knihu, kterou bych si ráda přečetla, v knihovně nenajdu? Je možné je nějak zajistit?
Vzpomínám si, že dříve fungovala meziknihovní výměna. Ještě to platí?
PS: „Nejvíce asi spolupracuji s knihovnou v Hořovicích, kde se většinou daří sehnat knížky, které naši
čtenáři chtějí a u nás je nemáme. Kromě toho máme možnost spolupráce i s knihovnou J. Drdy
v Příbrami, která nám v rámci regionálních služeb půjčuje 2-3 x do roka soubor 50 různých knih.“
Nakupují se i nové knihy? Podle čeho jsou vybírány – myslím tím, zda v tomto hraje roli třeba
zájem čtenářů o toho kterého autora nebo typ knihy. Možná i seznam povinné četby ze základních
a středních škol?
PS: „Při nákupu nových knih rozhodně hraje významnou roli zájem čtenářů. Snažím se kupovat knihy
především ze žánrů a autorů, o které je mezi čtenáři zájem. Musím se samozřejmě řídit omezeným
rozpočtem, takže není možné koupit veškeré novinky. Vybírám proto tituly, o které bude zájem u většiny
čtenářů. Snažím se, aby v knihovně byly k dispozici knížky, které čtou děti na 1. stupni ZŠ v průběhu roku
ve škole. Postupně doplňuji i povinnou školní četbu pro základní a střední školy, i když v tomto směru je
knihovna myslím dobře zásobená. Část knih knihovna získává i darem od občanů, za což jim patří velký
dík.“
Ještě něco málo ze statistiky. Kolik má
knihovna v dnešní době registrovaných
čtenářů? Máš přehled třeba o jejich
věkovém průměru? Čtou i děti a
mládež, nebo si do knihovny chodí
půjčovat knížky spíše dospělí? Je jich
více nebo méně, než dřív?
PS: „Registrovaných čtenářů je asi kolem
30, ve skutečnosti je toto číslo ale větší,
protože není výjimkou, že si půjčují knížky i
pro své rodinné příslušníky. Když jsem
s knihovnou začínala, tvořily většinu
čtenářů děti, dneska jsou to spíše senioři.
Věkové složení se v průběhu let mění,
podstatné ale je, že čtenářů každým rokem přibývá, z toho mám opravdu velkou radost.“
Moc děkuji za milé povídání a zajímavé informace. Doplním jen, že všichni čtenáři jsou v knihovně
vítáni. Přijďte si vypůjčit knížku podle svých představ – humornou, napínavou, poučnou nebo prostě pro
pohlazení na duši. To všechno můžete na stránkách knih v olešenské knihovně najít.
Alexandra Slepičková

Otvírací doba knihovny: každý druhý čtvrtek od 16:45 do 18:45 hodin.
Nejbližší termíny: 8. a 22. března, 5. a 19. dubna, 3., 17. a 31 května, 14. června
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PEDIG

POZVÁNKA

Běh o Velikonoční vajíčko
3. dubna 2018
prezentace od 16.00 h., závody od 16.30 h.
fotbalové hřiště Olešná

srdečně zveme všechny děti

TJ Olešná, z. s.

INZERCE
Restaurace Pod Kaštanem Kařízek přijme kuchaře/kuchařku a servírku na hlavní
pracovní poměr, popřípadě i brigádně. Bližší informace na tel. 736 641 407.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
24. března 2018

Zájezd na muzikál IAGO

1. dubna 2018

Vodnické Velikonoce (Zvířátkov)

3. dubna 2018

Běh o Velikonoční vajíčko (TJ Olešná)

30. dubna 2018

Čarodějnice

12. května 2018

Staročeské máje

23. června 2018

Den pro všechny

FOTOGALERIE
Pro fotogalerii v příštím čísle našeho Zpravodaje jsme tentokrát vybrali téma

„TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ OLEŠNÉ“
Moc se těšíme na Vaše fotografie přírody, památek a muzeí našeho regionu. Vybrané záběry otiskneme,
všechny pak zveřejníme na obecním webu. Nezapomeňte uvést autora, místo a datum pořízení snímku.
Děkujeme všem fotografům, kteří spolu s námi tvoří galerii Olešenského zpravodaje.
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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: MUDr. Eliška Svobodová, Hana Hošková, Michaela Ševicová
Fotografie na zadní straně: MUDr. Eliška Svobodová

Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 5. 2018
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