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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení: „ Nežijte život s hněvem a nenávistí ve svém srdci. Škodíte tím sami sobě více než lidem, které
nenávidíte“.
Zdroj: Facebook

Realizované akce v roce 2016
Budova obecního úřadu - na přelomu roku 2015 - 2016 se uskutečnila renovace vnitřních prostor, kde
došlo k opravě podlah, výměně osvětlení, k instalaci dveří s obložkami, nových rozvodů, instalaci nového
nábytku.
Budova pohostinství – instalace nové násypky na kotel, zprovoznění internetu, oprava zářivek a instalace
reflektorů v sále, zajištění znaleckého posudku na krovy a strop, které jsou napadené dřevokazným
hmyzem.
Oprava požární nádrže u Vacherlohnů – došlo k odstranění betonového povrchu, novému vyspárování
původního kamene. Kamenem byl nahrazen i původní betonový lem okolo rybníka, staré zábradlí bylo
nahrazeno novým. Stávající přepad byl rozšířen na 3 m.
Lesopark u Vacherlohnů – zhotovení pěšinek, ohniště, instalace nových laviček, úprava terénu.
OZ děkují vše – dokončení finálního asfaltového povrchu, dokončení chodníků ze zámkové dlažby, nové
veřejné osvětlení.
Dopravní značení - instalace 4 ks rozhledových zrcadel na nepřehledná místa.
Oprava žlabovnic, vč. kanálu před p. Svobodou a p. Sklenářem.
Budova MŠ – modernizace kuchyně (instalace nerezového nábytku, zakoupení konvektomatu na zhotovení
zdravých pokrmů), vymalování celé budovy, instalace nových dveří v koupelně, nové nastavení kotle,
výměna termohlavic.

Plán veřejně prospěšných prací na rok 2017
Budova pohostinství – zajištění ochrany krovů proti napadení dřevokazným hmyzem, oprava stropů v sále
a výčepu, nové osvětlení.
Ošetření stromů – 4 lípy u zvoničky, 1 lípa u MŠ, 3 lípy u p. Krupičky, dále dojde k odstranění 2 ks lip
špatného růstu v prostorách návsi (nahrazeny novými), odstranění 2 ks smrků u dětského hřiště u MŠ
(náhradní výsadba).
Štreka – zhotovení posezení, instalace tabule o historii Strousbergovy dráhy, instalace repliky důlního
vozíku vč. kolejí.
Fotbalové hřiště – odstranění starých buněk, instalace nových, určených pro skladovací prostory.
Uvítací tabule – instalace 3 ks tabulí „ Obec Olešná Vás vítá“ na začátku obce.
Oprava Pomníku padlých – příprava projektu.
Zhotovení chodníků do vsi a ke Zvířátkovu – příprava projektu, realizace v roce 2018
Bioodpad – zkulturnění terénu
Průzkumné vrty pro zajištění dostatečného zdroje pitné vody – příprava projektu k žádosti o dotaci
Instalace nových hracích prvků - hřiště u MŠ, lesopark, dětské hřiště u FH

Poplatky za odvoz TKO a za psy pro rok 2017
Poplatek za psa činí 100,- Kč a je splatný do 31. 3. 2017. Poplatek za TKO činí 550,- Kč za osobu nebo za
objekt (chalupáři) a je splatný do 30. 6. 2017.

Statistika obyvatel
K 31. 12. 2016 trvale hlášeno 420 občanů
z toho
◦ dospělí: 347
◦ děti (15 – 18 let): 12
◦ děti (do 15 let): 61
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◦ narození: 4
◦ zemřelí: 4
◦ přistěhovaní: 18
◦ odstěhovaní: 6
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Povolenky k vjezdu do bývalého VÚ Brdy
V březnu loňského roku naše obec žádala Vojenské lesy a statky ČR, s. p. o povolení vjezdu do CHKO
Brdy. V únoru letošního roku jsme obdrželi následující odpověď od Ing. Petra Švadleny, ředitele
Vojenských lesů a statků ČR, divize Hořovice:
„Na území bývalého VÚ Brdy mohou VLS ČR s. p., divize Hořovice udělit výjimku ze zákazu vjíždět a stát
motorovými vozidly v lesích – dle §20, zák.289/1995 (lesní zákon). Tuto výjimku ze zákazu vjezdu a stání na
účelové lesní komunikace uděluje v případech, kdy je vjezd a stání v lese nezbytně nutný, a to zejména
z důvodu:







výkonu zaměstnání na území zrušeného vojenského újezdu
provádění smluvní činnosti pro VLS ČR, s. p., AČR, AOPK
umožnění přístupu k vlastnímu majetku
výkonu státní správy
činnost složek IZS, AČR
zajišťování organizace povolených sportovních a kulturních akcí

Mimo to VLS ČR s. p., divize Hořovice vydala obcím, jejichž katastrální území přiléhá k území bývalého
VÚ Brdy omezený počet povolení, která obec může zapůjčovat svým občanům pro průjezd zejm. k lékaři,
vyřízení záležitostí na úřadech, finančních institucích apod.
Vaše obec bohužel přímo s územím bývalého VÚ Brdy nesousedí, a proto nemohu Vaší žádosti o vydání
povolení k vjezdu pro Vaše občany vyhovět.“

Poskytnutí fotografií psů
Zastupitelstvo obce prosí majitele psů, aby ve vlastním zájmu poskytli OÚ Olešná fotografii svých
mazlíčků, abychom mohli vytvořit ucelenou databázi. Zabráníme tím odchytu Vašeho volně pobíhajícího
psa a předání do útulku, s čímž jsou samozřejmě spojeny nemalé náklady. Dohledávání majitelů těchto
volně pobíhajících psů vyhlašováním rozhlasem, zveřejňováním informací na webu či facebooku není
dostatečně účinné, jak se nám v nedávné době ukázalo. Z důvodu včasného vytvoření databáze prosíme o
zaslání fotografií na e-mail: obec.olesna@volny.cz nebo předání na flash disku nejpozději do 31.
března 2017. Vašeho psa je možno vyfotit přímo na OÚ Olešná.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Bilance odpadového hospodaření za rok 2016

Svoz TKO

Příjmy:

Výdaje:

209 876,-Kč

244 610,- Kč

Objemný odpad (6,07 t)
Svoz bioodpadu od občanů

10 654,- Kč
5 450,- Kč

Svoz nebezpečného odpadu
Plasty, sklo, papír, kov

9 300,- Kč
16 615,- Kč

39 381,- Kč
94 092,- Kč
(odměna za třídění)

Obec Olešná dotovala ze svého rozpočtu náklady na veškeré odpady v roce 2016 částkou 120 564,- Kč, což
je 287,- Kč na jednoho občana.
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Devastace cesty Ke Křížku
Upozorňujeme občany, že obnovená cesta Ke Křížku je
určená pouze pro pěší a cyklisty. Veškerým motorovým,
potahovým vozidlům a jezdcům na koni je dle legislativy
vjezd přísně zakázán!
Na konci měsíce února nás občané upozornili na
porušování tohoto zákazu. Bezohledným chováním
některých lidí došlo ke zničení větší části cesty (vyjeté
koleje - viz foto). Abychom tomuto do budoucna
zabránili, budou na cestě umístěny fotopasti a překážky
zabraňující jízdě čtyřkolek, traktorů apod. V případě
usvědčení viníka, bude cesta uvedena do původního
stavu na jeho náklady.

Vodoměry
V měsíci březnu bude probíhat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce odečet vodoměrů formou
nahlášení stavu vodoměru e-mailem, telefonicky nebo vhozením informace do schránky na budově OÚ.
Nahlášení proveďte v týdnu od 17. do 24. března 2017.
Podzimní odečet bude prováděn pracovnicí OÚ v měsíci září. Přesné termíny budou včas oznámeny.

Plán rozvoje obce
V prosinci loňského roku zastupitelé obce prostřednictvím Olešenského zpravodaje oslovili občany, aby
se podíleli na plánování rozvoje obce hlasováním v dotazníkovém šetření.
Bohužel, odezva od občanů byla velice nízká. Hlasovalo pouze 45 občanů z 347, tj. 12,97 %
z celkového počtu občanů starších 18-ti let s trvalým pobytem v obci.
Na druhou stranu zastupitelé oceňují zájem občanů, kteří nemají v obci trvalé bydliště, ale vlastní v naší
obci nemovitost. Prostřednictvím spolku Za zdravou Olešnou vyjádřili své připomínky k plánu rozvoje
obce a vyjádřili také přání podílet se na obecních záležitostech hlasováním v anketách.
Připomínky občanů k jednotlivým tématům se týkaly především údržby zeleně, údržby chodníků a jejich
osvětlení, dopravy a komunikací, volnočasových aktivit a vánoční výzdoby. Náměty na jiné oblasti
rozvoje, než které byly předloženy zastupitelstvem, vzneseny nebyly.
Výsledky hlasování
Témata:
1. Zajištění dostatku pitné vody
2. Doprava a bezpečnost na komunikacích
3. Kanalizace a čištění odpadních vod
4. Likvidace odpadů a bioodpadu
5. Údržba kulturních památek
6. Využití volného času
7. Pořádek v obci
8. Zeleň a její údržba
9. Kultura
10. Údržba a oprava obecního majetku

Počet hlasů:
33
33
18
16
7
12
10
15
11
10

Zastupitelé děkují všem občanům, kteří projevili zájem o dění v obci. Jejich připomínky budou
respektovány při rozhodování o dalším vývoji obce a při sestavování plánů VPP do budoucích let.
Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Hocke
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PŘEDSTAVUJEME …
Dovolte nám, abychom dnes uvedly do života novou rubriku Olešenského zpravodaje. Nazvaly jsme ji
„Představujeme…“ a budete se v ní setkávat se zajímavými osobnostmi z Olešné a okolí. Na úvod jsme oslovily, jak
také jinak, starostku naší obce a kolegyni z redakční rady Olešenského zpravodaje, paní Lenku Hasmanovou.
1. Lenko, odkud pocházíš? Jsi rodačka z Olešné? Co tvoje rodina?
Ano, jsem rodačka z Olešné. Mám manžela Miroslava a dvě již dospělé děti, Lucii
a Radka.
2. Čím jsi chtěla jako malá holka v životě být? Napadlo tě někdy, že budeš zdejší
starostkou?
Neměla jsem vyhraněné přání, co budu dělat. Vždy jsem měla ráda děti a zvířata.
Pracovala jsem v Harmonice a to, že bych někdy dělala starostku, mě opravdu
nenapadlo. Rozhodli to za mne občané…
3. V roce 2005 jsi byla do této funkce zvolena poprvé. Co tomu předcházelo?
Víme, že už před tím ses podílela na přípravě nejrůznějších obecních
kulturních akcích …
Když jsem byla oslovena, zda bych kandidovala do voleb zastupitelstva, šla jsem
do toho s podmínkou, že pokud budu zvolena, chci se věnovat kulturní komisi. To
se mi skutečně splnilo a až do zvolení do funkce starostky jsem měla na starosti
kulturu v obci.
4. Je pro tebe současné zaměstnání více prací nebo posláním?
Určitě posláním. Nežijete pouze svůj život, ale jste tu pro všechny, kterým se snažíte pomoci, samozřejmě v rámci
možností. Bohužel ne vždy to jde.
5. Funkce starostky spočívá většinou v komunikaci s lidmi, což jistě není vždy úplně lehké zvládnout. Obracejí se
na tebe lidé nejrůznějších názorů a povah. Máš nějaký návod, jak si udržet úsměv na tváři a pomáhat jim
v klidu řešit vše, s čím za tebou přicházejí?
Nejsem výbušný typ a snažím se vše vyřešit v klidu a najít vhodné řešení pro obě strany. Opět podotýkám, že ne
vždycky to jde.
6. Současné zastupitelstvo obce je sestavené převážně z nováčků, pokud se komunální politiky týče. Jak se ti s nimi
spolupracuje?
Současné zastupitelstvo jsou sice nováčci, ale celkem rychle se do pozice zastupitelů dostali a dané úkoly se snaží plnit
zodpovědně. Po diskusi většinou dojdeme ke společné dohodě.
7. Olešná je v okolí známá pestrým kulturním a sportovním děním. V čem tento úspěch tkví? Jak se daří udržovat
tak bohatý společenský život v obci?
Pořádat kulturní akce je pro obec velmi důležité, jedině tam se občané společně setkají a komunikují spolu. Zajišťovat
kulturu je týmová práce. Jsme malá obec a musíme podporovat jeden druhého na všech akcích, ať ji pořádá ten nebo
ten. Proto každý rok svolávám zástupce všech složek a organizací, kde se spolu domlouvají na další spolupráci.
8. Práce starostky je jistě velmi náročná. Dokážeš ji skloubit s rodinným životem? Je vůbec možné po skončení
úředních hodin prostě „vypnout“ a věnovat se jen svým osobním záležitostem?
Ne, to opravdu nejde. Tím, že zamknu Obecní úřad, pro mě práce starostky nekončí. Jednak jsem většinou na telefonu
24 hodin denně, jednak je nutné zajišťovat nejrůznější záležitosti i mimo pracovní dobu.
9. Jak relaxuješ? Máš nějaké koníčky?
Nyní je můj největší relax nedávno narozený vnouček Matyášek. Ráda se také věnuji zahrádce, procházkám s pejsky,
ráda si občas zajdu na keramiku a pedig. Opravdovým vypnutím jsou pro mne také volné chvíle strávené s kamarády.
Samozřejmě, především rodina je pro mě místo, kde si odpočinu.
10. Čeho si na lidech nejvíce ceníš?
Vážím si toho, že i v dnešní uspěchané době dokáží spolu komunikovat, a že jsou ochotni věnovat svůj čas práci pro
druhé a snažit se, často zcela nezištně, o zpříjemnění života v naší obci.
11. Máš nějaké životní motto? Co bys vzkázala našim čtenářům?
Mé motto by mohlo znít: „Žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které
stojí za to žít.“
Všem čtenářům přeji, aby si užívali naplno života, jak to jen jde, aby se zbytečně jeden na druhého nemračili. Vždy je
to jenom na domluvě, komunikaci a úctě jednoho k druhému. Na světě jsme jenom jednou…
Za rozhovor děkují redaktorky Olešenského zpravodaje Mgr. Alexandra Slepičková a Zdeňka Hermanová, DiS.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
CVIČENÍ DĚTÍ

BĚH O VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
XXVI. ročník

Cvičíme každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod.
Zdeňka Hermanová a Šárka Bartůňková

18. dubna 2017
Prezentace 16 – 16:30 h.
na fotbalovém hřišti
Srdečně zveme všechny děti!
pořádá TJ Olešná – oddíl rekreačního sportu a ASPV

ZUMBAKIDS
Zumbakids bude po přerušení ze zdravotních důvodů opět
pokračovat od dubna 2017. Přesný termín bude upřesněn na
webových stránkách obce.
Marie Posová

STOLNÍ TENIS
OLEŠNÁ ŽIJE STOLNÍM TENISEM
Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu v Olešné
Sobotního klání, které se konalo 7. ledna, se zúčastnilo celkem 21 hráčů, z toho 3 ženy. Byly odehrány
velice zajímavé a napínavé zápasy a mohli jsme být svědky velmi kvalitních sportovních výkonů. Na
celkovém prvním místě skončil Miroslav Jícha, druhý byl Miroslav Šmíd senior a třetí skončil Vladimír
Ungr. Děkujeme všem účastníkům a rádi je opět v Olešné přivítáme.
Třetí bodovací turnaj v Olešné – dva cenné kovy zůstali doma
V neděli 8. ledna se na turnaji ve stolním tenisu, který se odehrál v Olešné, sešlo celkem 29 mladých
stolních tenistů, z čehož bylo 21 mladších a 8 starších žáků. Všichni sehráli výborné zápasy a statečně
bojovali. V mladších žácích získal první místo Tomáš Hnízdil (TJ Záluží), druhé místo vybojoval domácí
Lukáš Sviták (TJ Olešná) a v souboji o třetí místo se utkal Jakub Sklenář (TJ Sokol Hudlice) s Janem
Vokáčem (TJ Sokol Žebrák), který nakonec bronzovou příčku vybojoval.
Starší žáci sehráli neskutečně dramatické finále, ze kterého jako vítěz vyšel domácí Miloš Herman (TJ
Olešná), druhý skončil Antonín Jirkovský (TJ Slovan Lochovice) a třetí místo vybojoval Filip Hucek (TJ
Sokol Králův Dvůr). Těsně pod stupni vítězů skončil Jan Junek (TJ Sokol Králův Dvůr), který také sehrál
s Filipem Huckem velice napínavý zápas.
Děkujeme všem účastníkům za jejich sportovní výkony, které byly pro fanoušky obrovským zážitkem.
Dále děkujeme Obecnímu úřadu Olešná, který věnoval ceny na tento turnaj.
Miloš Herman, vedoucí oddílu stolního tenisu a předseda TJ Olešná, z. s.
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ZUMBA/AEROBIC
Vzpomínka na rok 2016
Rok 2016 jsme zakončili v dobré náladě, cvičením a tancem na
silvestrovské zumbaparty. Halina Pawlowská říká, že nejlepší sport je
kafe a dort, proto ani nám nesmělo chybět občerstvení v různých
podobách. Ochutnat jsme mohli amarouny, činky nebo tučňáky.
Děkujeme touto cestou všem cvičenkám za inspiraci ve vaření a za
přízeň sportu. Případné nové příznivce mezi námi rádi přivítáme.
Cvičení v roce 2017
zumba + posilování - středa 18:30 – 19:30
aerobic/stepy + posilování - neděle 18:30 – 19:30
Kruhový trénink – tuto novinku chystáme od května 2017. Jedná se o
intervalové cvičení na stanovištích s nářadím i bez něj. Střídají se aerobní cviky, při kterých spalujete tuky, s cviky
pro zpevnění a formování postavy. Komplexně posílíte celé tělo dle vlastního tempa a kondice. Termín prvního
zkušebního tréninku zdarma se dozvíte z webových stránek olesna-be.cz v sekci TJ Olešná.
Mgr. Lenka Hocke

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Talent roku 2016
V hořovickém klubu Labe proběhlo 12. prosince 2016 slavnostní vyhlášení výsledků ankety Talent 2016.
Mezi nominovanými měla Olešná hned dva zástupce. Daniel Klimeš následně získal cenu ve sportovní
kategorii, a to za své výkony na fotbalovém hřišti. V oblasti kultury byl za hru na elektrickou kytaru
oceněn Jan Slepička. Srdečně blahopřejeme!
Mgr. Alexandra Slepičková
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PEDIG
Kurzy probíhají v budově MŠ vždy ve čtvrtek dle rozpisu na webových stránkách obce:
www.olesna-be.cz (tvořivé kurzy – pedig)
Šárka Bartůňková, tel. 721 014 726

Natálka Šlechtová

Kateřina Šlechtová

Bára Benešová

Marie Vacherlohnová

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Schůzky se konají každý pátek od 18:00 hod. v budově MŠ
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Vodnické Velikonoce ve Zvířátkově
Spolek Fištrón, z. s. zve širokou veřejnost v sobotu 15. dubna 2017 od 14 hodin na Vodnické velikonoční
odpoledne. Vodníci z našeho kraje i vodníci přespolní odemknou potoky a studánky. Pomůžou jim i
nerozluční žabí kamarádi Kvak a Žbluňk, v podání Divadla Tondy Novotného.
Kromě vodníků, vodníčků, vodnic, žabáků a dalších vodních tvorů si můžete v areálu Zvířátkova
prohlédnout a pohladit zvířátka a jejich mláďátka.
Dále bude možno svézt se na ponících, zasoutěžit si, vyrobit nebo si zakoupit velikonoční či jarní dekoraci.
Nebude chybět ani hudební doprovod a překvapení.
I letos nám všechny šikovné pekařky i pekaři mohou přinést svůj výtvor do dalšího ročníku soutěže o
nejkrásnějšího velikonočního beránka. Malí i velcí výtvarníci mohou soutěžit o nejlépe vyzdobenou
kraslici. O vítězích rozhodne hlasování návštěvníků.
Během akce bude zajištěno občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Zahájení motorkářské sezóny 2017
Obdivovatelé rychlých strojů si můžou přijít do Zvířátkova vychutnat pohled na motocykly různých značek
v sobotu 22. dubna 2017 od 14 hodin.
Na místě bude zajištěna hudba a občerstvení. Vstupné dobrovolné.
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
SDH OLEŠNÁ
V prosinci loňského roku jsme
uspořádali
tradiční
vánoční
nadílku v hasičárně. Nechybělo
dobré jídlo, vánoční cukroví a
stromeček. Na děti čekaly pod vánočním stromečkem drobné dárečky a
jedno velké překvapení. Děti dostaly nového maskota, který je
doprovází na všech závodech a
jako správný člen našeho sboru
dostal i hasičské tričko. Na Štědrý
den dopoledne jsme se sešli
v hojném počtu a vyrazili jsme do
lesa na krmení zvířátek.

Letošní rok zahájili mladí hasiči trénováním uzlů na Zaječovské
uzlování, které se konalo v sobotu 17. února. Pilný trénink se vyplatil
a družstvo mladších přivezlo ze Zaječova krásné 3. místo. Výborné výkony děti předvedly i v kategorii
jednotlivců, kde se nejlépe prosadila Hanka Včeláková, která v mladší kategorii obsadila 4. místo. Starší
děti složily dvě družstva a získaly 5 a 9. místo. Ve starších si
v jednotlivcích nejlépe vedla Bára Bezděková.
Po úspěšném uzlování trénujeme na Velikonoční motání hadic na
Chaloupkách.
Největší událostí začátku roku
2017 byl čtvrtý Hasičský ples. I
letos se o hudební doprovod
postarala
kapela
HANDA
BANDA. Nechyběla bohatá
tombola a zajímavé hlavní ceny.
Vrcholem večera bylo opět
půlnoční překvapení. Letos se
poprvé zapojily i členky našeho
sboru. Muži, kteří se předvedli
ve slušivých baletních sukních a krásných čelenkách, zatančili Labutí
jezero. Vydařila se i zvedačka hlavní labutě. Po baletním výkonu se na
scéně objevily hasičky, které zatančily nacvičenou choreografii na
písničku Boky jako skříň.
Za skvěle povedeným plesem stojí dlouhé hodiny příprav - zajištění
tomboly, zdobení sálu, předprodej vstupenek, výroba kostýmů a trénink
půlnočního překvapení. Děkujeme všem občanům, kteří na náš ples
dorazili a užili si společně s námi celý večer.
Za SDH Olešná Aneta Šuttová
9
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Vánoční besídka v Olešné
Členky SPOZ při OÚ Olešná uspořádaly v sobotu 10. 12. 2016 v sále Restaurace Pod Lípou Vánoční
besídku.
Osloveny byly všechny děti a spolky z Olešné. Každý dostal možnost předvést, co ho zajímá nebo
zazpívat či zarecitovat básničku.
Jako první se nám představily děti z MŠ Olešná v
doprovodu paní učitelek jako „sněhuláčci“. Připravily si
také recitační pásmo básniček. Předškoláčci zatančili
country tanec, který sklidil veliký potlesk. Další
vystoupení měli připravené mladší hasiči z Olešné. Ti
nám ukázali jak uhasit oheň v hořícím domě a zachránit
plyšového medvěda. Pro velký úspěch bylo toto
vystoupení ještě jednou zopakováno.
Poté přišlo na řadu taneční vystoupení „Miss
Moskva“ v podání sourozenců Slepičkových a Terezy
Hirschové. Děvčata následně zatančila ještě na melodii
písně Lindsey Stirling. Děti z kroužku při TJ Olešná pod vedením Zdeňky Hermanové secvičily vystoupení
na písničku Večerníček. Dalším bodem programu bylo pásmo vánočních koled a básniček, které nám
zazpívaly a zarecitovaly místní i přespolní děti.
Velký úspěch sklidilo vystoupení
Kristýny
Slepičkové,
která
se
představila jako mažoretka na hudbu
Alice Coopera.
Závěr besídky patřil opět olešenským
hasičům. Starší děti si přepravily
vtipnou scénku Sněhurka a sedm
trpaslíků. Ti měli napravit línou
Sněhurku. I tato vtipná pohádka měla
šťastný konec. Všechny děti sklidily za
svá vystoupení ohromný potlesk. Odměnou za jejich vystupování jim byla svíčka v
podobě kapříka od manželů Pražských ze Zbiroha. To ale nebylo zdaleka vše, co na
děti čekalo. Do Olešné se slétli andělé, aby dětem nadělili balíčky s ovocem a sladkostmi. A po vánočním
programu přišla na řadu dětská diskotéka s písničkami na přání.
Členky SPOZ děkují všem dětem, vedoucím spolků a paním učitelkám za jejich vystoupení na vánoční
besídce. Bez nich bychom tuto akci nemohly zrealizovat. Dále děkujeme všem dobrovolným pomocníkům,
Jirkovi Sýkorovi za hudbu a manželům Kolářovým za zajištění občerstvení.

Dětský maškarní bál
V neděli 22. ledna se v sále Restaurace Pod Lípou konal Dětský maškarní bál. Zúčastnilo se ho cca 60
dětí v doprovodu svých rodičů. Sešli se zde piráti, čarodějové, víly, princezny a spousta dalších masek.
Každé dítko obdrželo u vstupu malý dárek. DJ Jirka Sýkora si pro děti připravil pestrý program. Celé
odpoledne bylo plné tance, soutěží a malování na obličej.
Monika Němečková, SPOZ

1/2017
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ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE – STROUSBERGOVA DRÁHA
V plánu veřejně prospěšných prací na rok 2017 se počítá i s instalací informační tabule o historii
Strousbergovy dráhy a repliky důlního vozíku a kolejí. V této souvislosti spolupracujeme s historikem,
Ing. Petrem Ježkem, kterému tímto děkujeme za zaslaný příspěvek popisující události kolem plánované
výstavby této dráhy.
Zastupitelstvo obce

STROUSBERGOVA DRÁHA
Železnice se hornatému srdci středních Brd vyhýbají, ale
přesto na okraji brdských lesů můžeme najít pozůstatky
jedné trati, která kdyby byla provozována, jistě by život na
podbrdsku ovlivnila.
Jedná se o tzv. Strousbergovu dráhu, která byla budována z
Mirošova do Zbiroha, s napojením na trať Praha - Plzeň.
Bethel Henry von Stroussberg se narodil v Německu v roce
1823. Pocházel z chudých poměrů, ale vlastní pílí se během
let vypracoval v jednoho z největších podnikatelů své doby a
zabýval se hlavně budováním nových železnic po celé
Evropě.
Foto: Zářez tělesa Strousbergovy dráhy v lese Dubina mezi Olešnou a Kařízkem

Do našeho kraje přišel v roce 1868, kdy koupil panství Zbiroh, Mirošov a Osek. Jeho úmyslem bylo
založení moderních železáren a válcoven u Zbiroha. Trať měla sloužit k dopravě černého uhlí z Mirošova,
železné rudy z dolů, které mu patřily, svozu dřeva z brdských lesů, odvozu hotových výrobků a k propojení
dalších podniků, které plánoval vybudovat.
Aby baron Strousberg mohl své úmysly realizovat, zadlužil se, nakonec začal vydávat nekryté akcie a
nedařilo se mu hradit ani splátky. Na krach jeho podnikatelských aktivit měl vliv i pád vídeňské burzy v
roce 1873 a velká povodeň na Zbirožsku, která rok předtím smetla právě dokončené vysoké pece ve
Františkově u Zbiroha.
V roce 1875 vyhlásil Strousberg úpadek všech svých závodů a následně byl zadržen v Rusku, kde předtím
též vydal nekryté akcie. V moskevském vězení strávil dva roky. Po propuštění žil v Berlíně, rozprodal
osobní majetek, aby zajistil svoji rodinu žijící v Anglii a v chudobě a zapomnění umírá r. 1884.
A na dráhu, ale i ostatní majetek barona, se hned po jeho krachu vrhli věřitelé. Aby dostali zpět alespoň
nějaké peníze, vytrhali již položené kolejnice, odvezli pražce, čas (pravděpodobně i s přispěním místních
obyvatel, kterým se jistě hodil jakýkoliv opracovaný stavební kámen) a zemědělská činnost postupně
většinu stop po železnici v krajině zahladily...
Ing. Petr Ježek, VHSB o. s.

V sobotu 22. dubna 2017 pořádá Vojenské historické sdružení Brdy – VHSB o.s. již X. ročník pochodu
„Po stopách Strousbergovy dráhy“. Zahájení je v 11.00 na návsi v Zaječově - Svaté Dobrotivé. Větší
část z 12km trasy vede lesy a loukami mimo komunikace po dochovaných náspech nedokončené železnice,
která měla procházet také bezprostředně okolo obce Olešná. Cílem pochodu je Kařízek (zastávka ČD).
Další informace najdete na stránkách www.vhsb.cz.
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na V. ročník setkání badatelů a zájemců o Strousbergovu železniční trať,
který se uskuteční v úterý 25. dubna 2017 od 10.00 hodin v Městském muzeu Zbiroh.
Mgr. Dagmar Viletová, Městské muzeum Zbiroh a Muzeum J. V. Sládka
11

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

1/2017

Internet - Sledování TV - Kamerové systémy - Servis PC – Meteostanice
Kontakty: 777 000 025

admin@cheznet.cz

Suché máje v Olešné
Dne 17. 6. 2017 se budou konat Suché máje. Pokud nám chcete
tuto tradici pomoct obnovit, přihlaste se v párech sezdaní i
nesezdaní na telefonní čísla do 31. 3. 2017.
Monika Němečková: 608 459 713
Hana Trávová: 777 830 813
Hana Stupka Blumetrittová: 606 177 057
Těšíme se na Vás

ZÁJEZDY DO DIVADEL
Obecní úřad Olešná pořádá zájezd do divadla BROADWAY na muzikál
KLEOPATRA. Odjezd autobusu je v neděli 23. dubna 2017 ve 13 hod. od
telefonního automatu, začátek představení je od 15 hod. Cena zájezdu je 450,- Kč.
Předpokládaný návrat kolem 19 hod. Závazné rezervace na Obecním úřadu
Olešná do 31. března 2017 na tel. 311 572 231, 724 178 166. Úhrada vstupenek
na pokladně OÚ nebo na č. účtu 183413042/0800 do 31. 3. 2017.
Na podzim 2017 chystáme zájezd na muzikál TŘI MUŠKETÝŘI.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
8. dubna
15. dubna

Velikonoce ve Zvířátkově (Vodnické odpoledne)

18. dubna

Běh o velikonoční vajíčko

22. dubna

Motorkářský sraz Zvířátkov

23. dubna

Zájezd do divadla BROADWAY

30. dubna

Čarodějnice

13. května

Staročeské máje

3. června
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Jarní workshop

Dětský den aneb Cesta kolem světa (+ nohejbalový turnaj)
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OLEŠENSKÝ BIATLON
1. Olešenský biatlon
Kromě toho, že biatlon je v současné době mimořádně populární sport, ve zdejší hospodě je navíc u kulatého stolu
společnost nejrenomovanějších odborníků, trenérů a metodiků biatlonu na světě!
Což mě a Miloše Hermana přivedlo na myšlenku, že bychom biatlon nemuseli pouze pasivně sledovat u televize, ale
také si jej v praxi a naostro – a rovnou tady v Olešné - vyzkoušet!
Slovo dalo slova a začali jsme vymýšlet, jak to vlastně udělat. Brzy jsme přijali do našeho „organizačního výboru“
Libora Jágra a po několika schůzkách se dohodli, že vyvěsíme plakáty, využijeme zasněžené louky přímo u Olešné
před „Zvířátkovem“ a střílet se bude z 5 vzduchovek do originálních sklápěcích biatlonových terčů, které jsme
objednali na Moravě. Stopu protáhneme strojně pomocí zařízení zapůjčeného v Novém Jáchymově. Den před
závodem jsme protáhli stopu, odborně zakreslili trasu do mapy, zřídili střelnici, vytyčili trestný okruh, vztyčili
startovní a cílovou bránu a pak už byli jen zvědaví, kolik zájemců vlastně přijde.
Naštěstí je letos opravdová zima a tak biatlon v sobotu dopoledne 21. 1. 2017 za ideálních podmínek opravdu
proběhl!
Přijeli 3 zdatní závodníci ze Zaječova, 4 borci
z Olešné a jeden z Nového Jáchymova.
Počasí bylo fantastické, 4 kilometrový okruh
skvěle připraven, střelnice postavena a 5
vzduchovek se střelivem přichystáno. Při
prvním okruhu byla střelba na 5 terčů vleže, při
druhém okruhu tatáž střelba vstoje.
Všech 8 závodníků bralo závod naprosto vážně,
všichni bojovali jako lvi, vydali se ze všech sil a
závod úspěšně dokončili. Že biatlon je o
vrtkavém štěstí (či snad umění?) na střelnici, o
tom jsme se přesvědčili všichni a při četných
trestných kolech jsme o tom mohli důkladně
přemýšlet. Někteří komentovali svoji střelbu
zcela nepublikovatelnými výrazy i výkřiky, že
okamžitě končí, aby pak znovu zamířili a snažili se co nejrychleji dostřílet! Trasa měla celkem 8,2 km a cílové časy
se pohybovaly zhruba kolem jedné hodiny.
Po závodě následovalo vyhlášení výsledků a předání cen
vítězům. Při popíjení šampaňského z poháru vítěze vládla
naprosto úžasná euforická atmosféra, a jak se zdá, všichni
účastníci byli ze závodu nadšeni a myšlenku na zavedení jakési
tradice toho závodu vřele uvítali.
Na 1. místě se umístil Aleš Krajdl, druhý byl Standa Hrubý a
třetí Tomáš Keberdle, všichni ze Zaječova. Z „olešňáků
nejvýše byl na 4. místě Libor Tomsa.
Střelbou ohromil Vašek Keberdle, který suveréně „sundal“
všech 5 terčů vleže i vestoje!
Libor Jágr se skvěle osvědčil jako hlavní časoměřič, Miloš
Herman se synem a s Romanem Bartůňkem bravurně zvládli
roli střeleckých komisařů a Táňa Tomsová zajistila bohaté
občerstvení závodníků i personálu. Aleš Bílek nám s velkou
ochotou poskytl zázemí ve svém „Zvířátkově“. Rovněž chci
poděkovat paní starostce Lence Hasmanové a Zdeňce
Hermanové, které nám byly nápomocné v organizačních záležitostech a dalším občanům, kteří nám zapůjčili své
vzduchovky.
V příštím roce, budou-li vhodné klimatické podmínky, uspořádáme druhý ročník! Rádi bychom, aby se do závodu
zapojila i olešenská mládež a ženy - my rádi zavedeme více kategorií.
Biatlon je fantastický sport a vyzkoušet si jej na vlastní kůži je pro každého nezapomenutelný zážitek!
Míra Růžička po závodě prohlásil, že až snad někdy budou naši biatlonoví reprezentanti pomalejší na trati či špatně
zastřílí, už nikdy na jejich adresu nevyřkne jediné křivé slovo!
Tak sportu – a biatlonu zvláště – zdar!
ing. arch. Libor Tomsa
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FOTOGALERIE OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE
Pro fotogalerii v příštím čísle našeho Zpravodaje jsme tentokrát vybrali téma

„Jarní květena v Olešné a okolí“
Moc se těšíme na fotografie volně rostoucích květin z vašich jarních vycházek. Pokud zároveň určíte i
jméno rostliny, bude to přímo dokonalé. Vybrané záběry otiskneme na obálce časopisu, všechny pak
zveřejníme na obecním webu. Nezasílejte, prosím, snímky z vašich zahrádek – budou námětem pro některé
z příštích čísel Olešenského zpravodaje.
Svoje snímky zasílejte do 31. 5. 2017 na e-mailovou adresu: olesensky.zpravodaj@seznam.cz.

KNIHOVNA
Výpůjční doba knihovny je každý druhý čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
9. března - ZAVŘENO
23. března
6. dubna
20. dubna

4. května
18. června
1. června

Petra Svobodová, knihovnice
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
Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Zdeňka Hermanová, DiS., Lenka Hasmanová, Hana Hošková
Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky.
Za obsah a pravdivost příspěvků v jednotlivých sekcích (OÚ, spolky, rubriky) 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.
Plnobarevná verze Olešenského zpravodaje je umístěna na webových stránkách obce.
Fotografie na titulní straně: Lenka Hasmanová, Šárka Bartůňková, MUDr. Eliška Svobodová, Hana Hošková
Fotografie na zadní straně: MUDr. Eliška Svobodová, archiv obce

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 31. 5. 2017
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