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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNÁ
Motto k zamyšlení:
„ Pamatujte si, že ten největší dar nenajdete v obchodě ani pod stromečkem, ale v srdcích opravdových
přátel.“
Cindy Lew
Pozvánka na VZ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 18. 9. 2017 ve velké
zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Jste všichni srdečně zváni
Pravidelný odečet vodoměrů
Odečet vodoměrů bude provádět pracovnice obecního úřadu paní Zdeňka Hermanová v těchto termínech:
středa 20. 9. 2017 od 10:00 hodin
čtvrtek 21. 9. 2017 od 10:00 hodin
pátek 22. 9. 2017 od 17:00 hodin (pro chalupáře)
V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nejpozději do 27. 9. 2017 dodat na OÚ Olešná nebo
odeslat na e-mail: obecolesna@seznam.cz stav vodoměru doložený fotodokumentací. Žádáme o
dodržení termínu z důvodu včasné fakturace.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Dokončené akce
 Nové hrací prvky
Houpačka orlí hnízdo
(do 15 let a do 70 kg)

Lanová dráha
(od 3 do 14 let a do 70 kg)

Pyramida
(do 15 let a do 70 kg)

Lanovou dráhu a orlí hnízdo na dodala firma Františka Smitky z Radnic za cenu 190 914,- Kč, lanovou
pyramidu hřiště firma Bonita Group Service s.r.o. z Tišnova za cenu 161 210,- Kč. Upozorňujeme, že i na
hřišti za svoje děti zodpovídají rodiče.
 Skladové prostory na fotbalovém
hřišti
 Sklad zahradní techniky, nářadí a
sportovního vybavení
 Realizovala firma Karla Hošny
z Olešné
 Cena 307 016,- Kč
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Vandalismus v obci
Jednou z nepříjemných zpráv pro občany naší obce je narůstající vandalismus, se kterým se setkáváme
zejména o letních prázdninách. Dochází k úmyslnému ničení majetku - vytahané igelitové sáčky na psí
exkrementy, zlomená houpačka na hřišti u MŠ, vykopnutá prkna u altánku MŠ, zlomený strom u rybníka
Pod Milinou (současně řeší Policie ČR), poničené odpadkové koše a hrací prvky. Pracovníci obce musí po
neukázněných občanech uklízet rozsypané odpadky u kontejnerů, skla z automobilů, které patří do
kontejneru na objemný odpad a do kontejnerů na sklo nepatří, ale jsou vedle nich neustále odkládány.
Úklid a opravy stojí pracovníky mnoho úsilí a nemalé finanční prostředky s tím spojené, by se daly jistě
využít jiným způsobem. Například odhadovaná škoda zlomeného stromu Pod Milinou je 10 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se tyto nešvary dějí převážně ve večerních a nočních hodinách, zvažují zastupitelé
obce umístění fotopastí.
Žijeme všichni v jedné obci, tudíž ničení majetku, který patří všem občanům, by nemělo být přehlíženo.
Děkujeme všem občanům, kterým není chování ostatních lhostejné a že na toto chování upozorňují.
 nepořádek u kontejnerů

 zlomený strom Pod Milinou

 ulomené víko koše

Svoz nebezpečného a objemného odpadu – 30. 9. 2017
 Kontejner na objemný odpad bude přistaven v Lesoparku od 8:00 do 11:00 hodin. Odkládání
odpadu bude probíhat pod dohledem zástupců obce. Upozorňujeme, že do kontejneru patří pouze
objemný odpad z domácností, např. opotřebovaný nábytek (i plastový), koberce, matrace, skla od
automobilů apod.
 Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne od 9:00 do 9:30 hodin na plácku u
telefonního automatu. Do nebezpečného odpadu patří znečištěné obaly od barev a olejů, zářivky,
výbojky, monočlánky, AKU – baterie, pneumatiky, vyřazené léky.

Připomínáme, že elektrozařízení a železo je možno odkládat po celý rok místním hasičům
k moštárně.

Oznámení:
Z důvodu opravy krovů a stropu v sále pohostinství, bude provoz v sále uzavřen od 9. října 2017.
Předpokládaná doba rekonstrukce je cca 2 měsíce.
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Informace o vyhledávání nových podzemních zdrojů pitné vody
Obec Olešná v letošním roce žádala o dotace na realizaci akce „Rozšíření stávajících pramenišť v k. ú.
Olešná u Hořovic“. Oznamujeme občanům, že tyto dotace byly obci poskytnuty ze SFŽP ČR v celkové
výši 1 007 264 Kč (tato částka představuje 70 % z celkových uznatelných nákladů). Předmětem podpory je
vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu a jímacího zářezu. Dále bude vrt sanován a ověřena
vydatnost pitné vody stávajícího vrtu na louce u Štreky.

Kominické služby
Firma Kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při
přihlášení na OÚ v Olešné cenově zvýhodněné.
Kontrola spalinové cesty včetně Protokolu …..400,- Kč
Čištění komínového průchodu
…..180,- Kč
Práce budou probíhat v termínech: středa 20. 9. 2017,
pondělí 9. 10. 2017
středa 18. 10. 2017
Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo na tel. 724 178 166 vždy nejpozději 2 dny
před vybraným termínem.

Obec Olešná zve všechny na

Posvícenskou zábavu
v sobotu 7. 10. 2017 od 20:00 hodin
v sále hostince U Zeleného stromu
k tanci a poslechu hraje skupina Merkur
vstupné 100,Těšíme se na Vás
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Dopis zaslaný hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové dne 31. 5. 2017 ohledně
problematiky s péčí o objekty v památkové zóně.
Vážená paní hejtmanko,
jsme rádi, že jste se rozhodla řešit problematiku péče o památky. Obracíme na Vaši osobu
s dlouhodobě problémovou záležitostí ohledně výstavby a oprav nemovitostí v památkové zóně.
Téměř polovina naší obce byla v roce 1995 prohlášena za památkovou zónu. Máme v obci pěknou
kruhovou náves s několika roubenkami a statky. Další stavby, které mají doplňující a určující charakter,
tvoří téměř polovinu obce a nachází se mezi nimi i stavby z 2. poloviny 20. stl.
Víme, že ochrana památek je velmi důležitá a záslužná věc ohledně zachování historie pro další
generace, ale nařízení a podmínky NPÚ není snadné vždy dodržovat. I když se pracovnice NPÚ snaží najít
nejschůdnější postup při opravách, je oproti dnešní moderní technologii finančně velmi nákladný a
požadovaný materiál nemá takovou životnost. Veškerá povolení nutná k rekonstrukcím jsou příliš
zdlouhavá. Z tohoto důvodu si občané přejí památkovou zónu v naší obci zrušit nebo alespoň omezit, což
dle platných zákonů nelze. Alespoň dle informací se to zatím nikomu nepodařilo.
Občané jsou pobouřeni, že musí dle požadavků NPÚ spravovat i objekty renovované v 70 80 letech, kde např. se nesmí nahradit okna dřevěná za plastová, střešní okna u některých nemovitostí
nelze instalovat, dále se musí dodržovat i určitý druh střešní krytiny, u některých nemovitostí se musí
zachovat původní zákrapí bez okapů apod. Často dochází při jednání s pracovnicemi NPÚ ke střetům a
neshodám.
Přáli bychom si, aby u těchto nemovitostí občané nemuseli podstupovat zdlouhavý povolovací
proces, vyplňování žádostí, zhotovování projektů a čekat dlouhou dobu na vyjádření. Vzhledem k tomu, že
v nemovitostech žijí převážně starší občané, někdy sami tento postup nezvládnou sami vyřídit. Finanční
rozdíl mezi navrhovanými požadavky NPÚ a tím co by si přáli vlastníci nemovitostí, jim nikdo nevyrovná.
Tlak NPÚ by měl být podmíněn dostatečnými finančními prostředky, aby mohly být dotovány i objekty,
které se v památkové zóně pouze nachází a nejsou památkově chráněny. I v těchto objektech jsou
vyžadována určitá pravidla a finančně nákladná řešení. Např. obec Olešná, jako vlastník budovy a
zřizovatel MŠ, žádala o výměnu oken v budově MŠ, která se v památkové zóně nachází. Dle stanovených
podmínek NPÚ byla instalována okna EU, která byla o 100 000,- Kč nákladnější než plastová s povrchem
imitace dřeva. Cenový rozdíl musela obec uhradit ze svého rozpočtu.
V loňském roce zastupitelstvo obce rozhodlo vyvolat veřejné jednání s vlastníky nemovitostí
v památkové zóně a zástupci NPÚ v naději, že dojde k nějaké dohodě, či kompromisu. Bohužel pracovnice
NPÚ jsou vázané dodržováním určitých pravidel, a tak výsledkem tohoto jednání bylo ze strany občanů
jednoznačně vyřčeno zrušit památkovou zónu a vyjmout památkově chráněné objekty nebo alespoň
vyjmout část obce, která má doplňující a určující charakter a kruhovou náves ponechat.
Do budoucna bychom přivítali zmírnění nároků ze strany NPÚ včetně administrativy s tím spojené
a finanční dotace objektům, které se v památkové zóně pouze nachází a nejsou vyhlášeny za kulturní
památku.
Myslíme si, že se s tímto problémem nepotýká pouze naše obec. Pokud budete vytvářet novou
koncepci pro údržbu a péči o památky, pamatujte v ní, prosím, i na malé obce, kde vlastníci nemovitostí
jsou převážně v důchodovém věku a údržba těchto objektů je pro ně finančně velmi náročná.
Děkujeme za ochotu a vstřícnost při budoucích jednáních na toto ožehavé téma.
Za občany obce Olešná Lenka Hasmanová starostka
Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová
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PŘEDSTAVUJEME …
Dovolte nám, abychom i v tomto čísle pokračovaly v naší rubrice „Představujeme…“, která se začíná, dle reakcí
našich čtenářů, těšit velké oblibě. Tentokrát jsme oslovily manžele Zedníkovi, kteří společně píší a tvoří kroniku naší
obce. Děkujeme jim touto cestou, že si na nás udělali čas a dovolili nám nahlédnout do svého světa.
1. Odkud pocházíte a co Vás přivedlo do Olešné? Co se Vám tady nejvíce líbí?
Přišli jsme z Mostu. Poprvé jsme do Olešné přijeli na návštěvu v roce 1988 za našimi sousedy Ivankou a Jardou,
poznali jsme tehdy i pana kováře Hochmana. Při další návštěvě jsme zjistili, že kovárna je na prodej, neváhali
jsme a již jsme zde 21. rokem. Přišli jsme z průmyslové oblasti a jsme stále nadšeni krásou okolní přírody,
čistotou obce a milými lidmi.
2. Prozradíte nám něco o své rodině?
Máme dvě dcery, starší Lucii a mladší
Alžbětu. Máme jedno vnoučátko,
devítiletou Lauru a těšíme se na další.
3. Víme, že jste si oba zvolili učitelské
povolání. Můžete nám svoji práci více
přiblížit?
Jana: Pracuji bezmála čtyřicet let
v mateřské škole.
Josef: Působil jsem do padesáti let na
základní umělecké škole a posledních
osm let pracuji na Gymnáziu
v Hořovicích.
4. Jak vnímáte dnešní děti? Jsou jiné,
než
bývaly
v dobách
Vašich
pedagogických začátků?
Jana: Děti určitě nejsou jiné, než bývaly.
Jiná je ale doba, která přinesla nejen nové hodnoty, měřítka a nová média, ale i nové problémy. Když jsem
nastoupila do mateřské školy, potřebovalo jedno dítě ze třídy logopedickou pomoc. Dnes je zázrak, když pomoc
nepotřebuje jedno dítě ve třídě. Starší děti se špatně soustředí, jsou nepozorné, roztěkané, netrpělivé…
Co by podle Vás pomohlo? Co dnešním dětem chybí?
Neocenitelný je pro děti čas strávený s rodiči, společné čtení, hraní, vyprávění si, výlety do přírody. To nemůže
nahradit ani nejmodernější technika. Nejdůležitější je v tomto směru prvních šest let života dítěte.
5. A nyní dovolte několik otázek k olešenské kronice. Víme, že v současnosti vzniká už její třetí díl. První díl
zachycuje události z let 1930 - 1976, navazující druhý díl popisuje život v obci v letech 1977 až 2007.
Zmíněné třetí pokračování začíná údaji z roku 2008. Ve kterém roce jste se její tvorby ujali vy? Jak
k tomu vlastně došlo?
Doplnili jsme kroniku od roku 2000 ilustracemi a od roku 2006 texty. Nejstarší záznamy, se kterými jsme se
setkali, sahaly do sedmdesátých let minulého století. Při kolaudaci našeho opraveného domečku v roce 2008 nás
paní starostka oslovila se žádostí o pomoc a my jsme ji rádi přislíbili.
6. Z jakých zdrojů čerpáte potřebné údaje? Které oblasti života naší obce kronika zachycuje?
Podklady pro záznamy nám dává připravené paní starostka. Jedná se o zápisy zastupitelstva, kulturní akce,
hospodaření obce, statistika obyvatel a všechno ostatní, co se týká života v obci. Doplňujeme rovněž
nejdůležitější světové i domácí události a počasí v daném roce.
7. Máte práci na kronice nějak rozdělenou?
Ano, Jana píše, Josef ilustruje. Mimochodem, Josef škrabe jako kocour  a Jana nechce kreslit.
8. Vyvíjí se nějak Váš způsob tvorby kroniky nebo je stanovený nějaký pevný řád, kterého se držíte od
samého počátku? Máte možnost vnášet do kroniky něco ze své tvůrčí invence?
Při psaní textu příliš prostoru pro tvořivost není, ale ilustrace už nabízí možnost vydovádět se 
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Zajímáte se o historii i jinak, než v souvislosti s funkcí kronikářů? Víte o zajímavosti, která se vztahuje
přímo k Vaší nemovitosti č.p. 87 v souvislosti s p. Hochmanem, místním kovářem a zvoníkem znovu
navráceného zvonu naší kapličky? Jaké to je, být součástí historie?
Historie všeobecně nás opravdu velmi zajímá. Já jako učitel výtvarné výchovy vyučuji studenty i dějiny
výtvarného umění a bez znalostí kořenů a souvislostí se nelze posouvat kupředu. Pokud jde o naši milou obec,
vidíme zde historii na každém kroku. Ostatně posledních dvacet let pozorujeme život a dění v obci na vlastní
oči. Všechno, co se týká našeho domu a jeho historie jsme se snažili dozvědět od sousedů a pamětníků.
Zajímavé stopy po předchozích obyvatelích jsme nalezli při rekonstrukci půdy, např. dopis z roku 1905, staré
nářadí či nádoby. Stále oceňujeme um i moudrost našich předků.

10. Kde se mohou naši občané s olešenskou kronikou seznámit?
Kronika je uložena, pokud právě nepíšeme, na obecním úřadě a je každému k nahlédnutí.
11. Pane Zedníku, víme, že jste výtvarník tělem i
duší. Jakým typem výtvarného umění se
zabýváte? Kde můžeme vidět Vaše díla?
Maluji si, mám rád modelování a práci se dřevem,
těší mne i grafika (tisky), pod kovárnou již řadu let
trpělivě čeká kámen – pískovec, až na něj dojde.
Poslední samostatná výstava se uskutečnila vloni na
podzim v Mostě, letos jsem se účastnil společně
s osmi kamarády na společné výstavě při malířském
sympoziu na Benediktu v Mostě, kde jsem
představil asi 25 obrázků.
12. Děti a umění … To je asi hodně široké téma.
Nicméně, mohl byste nám alespoň několika slovy
přiblížit, co může podle Vás záliba v kreslení,
malování dětem přinést?
Výtvarný svět je ve srovnání např. se sportem či
hudbou velice tolerantní. Ne každý dovede hodiny běhat za míčem, ne všichni máme hudební sluch. Stačí tužka
a papír a můžeme ledacos prožít. Výtvarničina jistě děti a mladé lidi kultivuje, zjemňuje, rozvíjí myšlení i
fantazii, jemnou motoriku, působí proti depresi, obavám, přináší uspokojení a radost z tvoření. Nebojím se říci,
že výtvarný svět je lékem na řadu dnešních neduhů. Vždyť i arteterapie pomáhá lidem opět najít klid a duševní
rovnováhu. Pokud si dítě kreslí od útlého dětství a své výtvarné vlohy i jinak rozvíjí, např. návštěvou ZUŠ, má
možnost studovat školy, kde se vyžaduje při přijímacích zkouškách i jistá míra talentu. Stručně řečeno, má tak
více možností při další profesní orientaci.
13. Má i v dnešním technickém světě šanci jiný způsob tvůrčího vyjádření, než je například počítačová
grafika?
Nepochybně, neustále je ceněná a vyhledávaná ruční práce a výtvarné myšlení i vyjádření jsou jedinečným
otiskem lidského ducha. Sochaři, malíři, architekti i scénografové, designéři aj. musí své nápady umět
zrealizovat v příslušných materiálech, hlavou a rukama.
14. Víme, že jste i porotcem v různých uměleckých soutěžích, a to i na zahraniční úrovni. Můžete nám o tom
říci více? Jak vnímáte malířský potenciál našich dětí v porovnání s ostatními?
Naše děti dosahují vynikajících výsledků. Jsou tvořivé, mají fantazii, nebojí se experimentovat. Mám srovnání
nejen z třicetiletého působení v mezinárodní soutěži v Lidicích, ale i z pěti návštěv mezinárodní soutěže v HK.
Česká výtvarná pedagogika slaví úspěchy po celém světě.
15. Práce pedagoga je jistě velmi náročná – ať už jde o mateřskou školu nebo gymnázium. Jak relaxujete?
Máte nějaké koníčky?
Velikým společným „koněm“ je naše zahrada. Prvních patnáct let jsme si mysleli, že máme maličkou zahrádku,
dnes si myslíme, že máme velikou zahradu a stále nestíháme  Vedle zahradničení nás těší i dobrá kniha či
zajímavý film. Už před lety jsme odhlásili televizi a díváme se raději na oblohu, do zahrady a pozorujeme ptáky.
Nenudíme se.
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16. Prozradíte nám něco ze svých plánů do budoucna?
Společný život máme naplánovaný do devadesátky, a chceme se těšit a radovat ze všeho, co přináší každičký
den. Pracujeme rádi, práce nás baví a naplňuje.
17. Společně tvoříte velice milý a harmonický pár. Máte nějakou životní radu, jak toho docílit?
Bohužel, žádnou radu nedovedeme nabídnout. Za sebe můžeme jenom říct, že se máme stále rádi, že nás těší
svět a spojují nás společné zájmy i zážitky. A snažíme se být navzájem tolerantní.
18. Co byste vzkázali našim čtenářům?
Přejeme Vám všem dobré zdraví a ať najdete, co hledáte.
Škoda, že se do rozhovoru nevešlo více z milého vyprávění našich hostitelů. Dojmy z výtvarných prací,
rozmístěných v domě, na zahradě i v bývalé kovárně, je těžké popsat slovy, to se prostě „musí vidět“  S laskavým
svolením autora otiskujeme alespoň několik fotografií. Za rozhovor paní Janě Zedníkové a panu Josefu Zedníkovi
děkují Alexandra Slepičková a Zdeňka Hermanová. Čtenářům Olešenského zpravodaje můžeme už nyní slíbit, že se
budou moci těšit na další rozhovory s osobnostmi spjatými s naší obcí.
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SUCHÉ MÁJE
Sobota 17. června 2017
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
Dětský den aneb cesta kolem světa
V sobotu 10. 6. 2017 se na fotbalovém hřišti sešlo 80 dětí v doprovodu svých rodičů, aby se společně
vydali na cestu kolem světa. Velcí i malí cestovatelé plnili úkoly, které si pro ně připravili obyvatelé v
různých zemích světa. Odměnou v cíli jim bylo malování na obličej, skákací hrad, jízdy na ponících a
pečení římských hadů.
Monika Němečková, SPOZ
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ

SDH Olešná
Letos v srpnu uplynulo 120 let
od založení našeho sboru. Toto
nádherné jubileum jsme oslavili
v sobotu 5. srpna. Oslavám
výročí předcházely dlouhé a
pečlivé přípravy. V pátek jsme
připravovali fotbalové hřiště,
sál místního pohostinství a
instalovali
jsme
výstavu
historie našeho SDH. V sobotu
ráno se výstava otevřela pro
veřejnost. Během dopoledne se
do Olešné začaly sjíždět okolní
sbory. Dorazili i zástupci
dobrovolných
hasičů
z německé vesnice Kreith.
Lehce po dvanácté hodině zahájil starosta našeho SDH pan Martin Reindl výroční schůzi, kde byla
přečtena zpráva o činnosti sboru od roku 1897. Následně bylo uděleno několika členům čestné uznání od
sboru a některým členům bylo uděleno čestné uznání od okresu. Speciální uznání dostal pan Miroslav
Hasman za pomoc s opravou hasičské techniky. Pamětní medaili za příkladnou práci dostala paní starostka
Lenka Hasmanová. Nebylo zapomenuto ani na bývalé členy. Ti dostali pamětní list a medaili za dlouholeté
členství. Poslední bod schůze bylo předání praporu hasičům od obecního zastupitelstva. Po schůzi
následoval slavnostní průvod obcí k pomníku. V průvodu byly i dvě historické stříkačky tažené koňmi,
které patřily SDH Jivina a Zaluží. Průvod byl ukončen na fotbalovém hřišti, kde následoval nabitý
program. O hudební doprovod se postarala kapela Berounská Šestka. První ukázkou byly mažoretky ze
Zdic. Po nich své dovednosti předvedly mladší děti z SDH Olešná. Své schopnosti předvedli hasiči z SDH
Zdice, kteří ukázali, jak se vyprošťuje zraněná osoba z automobilu. Hasiči z SDH Komárov nám dokázali,
že se rozhodně nebojí výšek, když se lehce slaňovali z plošiny. Souboj s hořícím automobilem svádělo
SDH Žebrák. Starší děti z Olešné předvedly výborný požární útok. Posledním číslem dne byla ukázka jízdy
na koních z Tinker ranče. Vrcholem dne byla večerní
zábava, kde hrála skupina Separace.
Druhý měsíc prázdnin si užily děti hasičské
soustředění. Letos jsme se vydali na Cestu kolem
světa. Děti si užily různé hry a otestovaly svoje
vědomosti o jednotlivých světadílech. Soupeřily
v pěti týmech. Každý tým měl jinou barvu. Zvítězilo
družstvo zelených. Od září začnou znovu schůzky
mladých hasičů a budeme rádi, když uvidíme mezi
námi nové členy.
Stejně jako v minulých dvou letech jsme se
zúčastnili Hasičského rodea v Týčku. Letos Olešnou
reprezentovaly dvě družstva. Muži bohužel
neobhájili loňské vítězství a brali druhé místo. Ženám se podařilo zvítězit. Skvělé výkony předvedli
členové našeho SDH i v trojboji jednotlivců.
Aneta Šuttová, SDH Olešná
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
Pravidelné okénko ze školky
Prázdniny nám utekly jako voda a máme tu zase nový školní rok. Vrátka olešenské mateřské školky se po
dvouměsíční pauze otevřela opět všem
dokořán.
Od jara jsme se pilně věnovali vzdělávání v
environmentální výchově, která byla stěžejní
myšlenkou třídního vzdělávacího programu na
školní rok 2016/2017. Pracovali jsme
s poznatky získanými z přírody a z vlastních
pokusů a pozorování. Tyto poznatky jsme
zaznamenávali na velkých listech nástěnného
kalendáře, které nyní poslouží jako výzdoba
naší školky. Také jsme společně s dětmi
oslavili jejich svátek a na konci měsíce června
jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Místo
nich teď do mateřinky nastoupí děti nové.
Nové nebudou jen děti, ale i paní ředitelka, Eva Mizerová, DiS, která byla jmenována na základě
uskutečněného výběrového řízení. Tímto ji mezi námi srdečně vítáme.
Letos o prázdninách školka neprošla tak velkými
přeměnami jako v loňském roce, ale malé úpravy na
děti přece jen čekají. V letošním školním roce
plánujeme spoustu aktivit, které budou v souladu
s novým třídním vzdělávacím programem Barevné
kostičky. Nebudeme se však bránit ani akcím, které
vyplynou v průběhu školního roku. Rádi bychom
opět navštívili například kino v Zaječově, nebo
divadlo v Klubu Labe v Hořovicích, nebo společně
s MŠ Cheznovicích jejich hudební program
s písničkami. I nadále budeme provádět sběr papíru
a víček od PVC lahví. Bohužel se v letošním
školním roce již nezúčastníme projektu Mléko do
škol, který byl rozhodnutím MŠMT pro všechny mateřské školy zrušen.
Projekt „Zdravá školní jídelna“ již realizujeme druhý rok a i nadále se bude v naší mateřské škole vařit
vyvážená a pestrá strava, bohatá na živiny a vitamíny. V případě zájmu je možnost přihlášení obědů pro
veřejnost, tak jako v předchozím roce.
Doufáme, že se bude všem dětem a rodičům v naší mateřské školce líbit a společně budeme vytvářet
prostředí plné klidu, pohody, tolerance a zářivých úsměvů.
Na všechny se těší kolektiv mateřské školy.
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Novinky ze Zvířátkova
Hlásíme, že ve Zvířátkově přibyli další zvířecí obyvatelé . A to: káně lesní a dvě poštolky obecné. Tyto
nové rošťáky máme ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Která je přijala od lidí, kteří je našli.
Jelikož všichni tři mají popálená křídla od elektrického proudu, nejsou schopni se vrátit do volné přírody.
Se záchrannou stanicí pro živočichy ČSOP Vlašim dlouhodobě spolupracujeme. Mimo jiné záchranná
stanice pro živočichy ČSOP Vlašim provozuje i parazoo (http://www.parazoo.cz), kde se stará o nalezená
zvířata s trvalým hendikepem. Parazoo můžete také podpořit Vaší návštěvou.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na Vaši návštěvu Zvířátkova!
kolektiv Zvířátkova

Anatomi Photo
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTAFoto:
OLEŠNÁ,
Z. S.– Kateřina Petrová
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Tělovýchovná Jednota Olešná získala v letošním roce dotaci od Nadace GCP – České pojišťovny na
rekonstrukci a vybavení kabin na FH. Díky tomu jsme mohli vyměnit okno a dvoje dveře a zakoupit bojler
a nové celty na stany. Tímto děkujeme zástupcům Nadace GCP za poskytnutý finanční příspěvek.
Též děkujeme zastupitelům Obce Olešná, kteří poskytli oddílu stolního tenisu příspěvek na nové dresy a
také zastupitelům Obce Zaječov, kteří poskytli příspěvek na zakoupení nových počitadel a pingpongových
míčků pro mládež.
Děkujeme za podporu sportu.
Miloš Herman, předseda TJ Olešná, z. s.
CVIČENÍ DĚTÍ
Vážení rodiče, milé děti,
z důvodu velkého věkového rozpětí dětí na kroužku CVIČENÍ DĚTÍ a zájmu našich nejmenších o toto
cvičení, jsme se rozhodli rozdělit děti na dvě skupiny:
 RODIČE A DĚTI (2 - 4 roky) od 17:00 do 17:40 hod.
 POHYBOVKY (od 5 let) od 17:45 do 18:45 hod.
Celé září budeme zkušebně cvičit v těchto dvou skupinách až do uzavření sálu z důvodu rekonstrukce
stropu (poslední cvičení bude 2. 10. 2017). Po novém roce bychom rádi dle vašeho zájmu pokračovali.
Cvičení bude probíhat v pondělí v uvedených časech.
S sebou sportovní obuv a oděv, pití. Děti do 4 let cvičí s rodičem. Starší děti bez rodiče, rodič během
cvičení nemusí být přítomen.

Začínáme v pondělí 11. září 2017
Těšíme se na všechny děti, které s námi již cvičily, i na nováčky.
Zdeňka Hermanová, tel. 725 829 830
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Rozpis využití sálu od 4.9. do 6.10. 2017
(po Posvícení 7. 10. 2017 bude sál uzavřen z důvodu rekonstrukce stropu)

17.00 - 18.00
Pondělí

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00-21.00

Rodiče a děti a pohybovky

Úterý
Středa

Stolní tenis

Čtvrtek
Pátek

Stolní tenis

Neděle
Kontaktní osoby
Stolní tenis:
Fitness pro všechny:
Cvičení dětí:

Kruhový trénink

Herman Miloš
Kratochvílová Lenka
Hermanová Zdeňka

tel. 723 557 698
606 131 089
725 829 830

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
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CHOCHOLOUŠEK
Sobota 22. července 2017
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Tentokrát čerpáme ze starých dokumentů tatínka pana Josefa Maška, který je kdysi získal od pana řídícího
(a současně kronikáře naší obce) Vladislava Cafourka.
Jestlipak víte, které části naší obce se říkalo „Náves“?
Jedná se o vnitřní část vsi. Bývala zde jednotřídní škola,
nyní Mateřská škola (čp. 71), stará 105 let. Patří sem i
budova pošty (čp. 39), bývalá Kampelička, přestavěná
z obytné části obecní kovárny v třicátých letech.
Poslední budovou v tzv. Návsi je rodinný domek čp. 40,
bývalý židovský obchod.
Celý tento prostor dotváří zděná zvonička s křížem a
čtyřmi lípami, vše ze čtyřicátých let 19. století a hasičská
zbrojnice, též zděná, z konce 19 století.
Na místě, kde je dnes vybudované dětské hřiště, byla
původně pěkně upravená nádrž k plavení koní, která též
sloužila jako zásobárna vody k hašení požárů.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
16. září

Drakiáda

7. října

Posvícenská zábava

14. října

Muzikál – Tři mušketýři

21. října

Staročeské odpoledne - Zvířátkov

11. listopadu

Lampionový průvod

26. listopadu

Slavnostní nasvícení stromku

24. prosince

Vánoční nasvícení zvoničky
Krmení zvířátek (SDH)

31. prosince

Zimní Chocholoušek
Změna termínu ze strany pořadatele vyhrazena

ZÁJEZDY DO DIVADEL
Obecní úřad Olešná pořádá zájezd do divadla BROADWAY na muzikál TŘI MUŠKETÝŘI. Odjezd
autobusu je v sobotu 14. října 2017 v 16 hod. od telefonního automatu, začátek představení je od 18 hod.
Cena zájezdu je 470,- Kč.
Závazné rezervace na Obecním úřadu Olešná do 29. září 2017 na tel. 311 572 231, 724 178 166.
Úhrada vstupenek na pokladně OÚ nebo na č. účtu 183413042/0300 také do 29. 9. 2017.
Ještě zbývá několik volných vstupenek
Příští rok chystáme zájezd do divadla Braník a pro děti zájezd na muzikál Shrek do Plzně.
17
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KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je každý druhý čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
21. září
5. října
19. října

2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
Petra Svobodová, knihovnice

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

„Vánoční výzdoba“
Moc se těšíme na Vaše fotografie (sváteční osvětlení, svícny a jiné dekorace). Vybrané záběry otiskneme
na obálce časopisu, všechny pak zveřejníme na obecním webu. Nezapomeňte uvést autora, místo, datum
pořízení snímku.
Děkujeme všem fotografům, kteří spolu s námi tvoří galerii Olešenského zpravodaje.

INZERCE
Hledáme podnájem pro 4 člennou rodinu (minimálně 3+1) v Olešné a okolí.
Tel.: 736 290 035
Daruji do dobrých rukou fenku havanského psíka. Je čtyřletá, čistotná, majitel se o ni už nemůže starat a
přál by si pro ni nový láskyplný domov. Bližší informace na telefonním čísle: 723 317 534 nebo na emailu: Fantus1@seznam.cz.

OZNÁMENÍ
Ztratila se fenka Gita
V sobotu 12. srpna 2017 se v Zaječově - Kvani zaběhla 6letá fenka Gita, černý kříženec střední velikosti.
Na své jméno slyší, je přátelská. V době útěku měla bílý obojek. Případné informace prosím na telefonní
číslo 724 418 240. Předem velmi děkujeme za pomoc při pátrání."
Foto na obecním webu
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: MUDr. Eliška Svobodová, Anežka Růžičková, archiv obce
Fotografie na zadní straně: Fotogalerie na téma „Letní putování po naší vlasti“ - Lenka Hasmanová, Hana Hošková,
Alexandra Slepičková, Zdeňka Hermanová, Monika Němečková

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 30. 11. 2017
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Valdek

Rotunda sv. Petra a Pavla nad Starým Plzencem

Jindřichův Hradec

Ještěd

Anenský vrch

Stezka korunami stromů (Krkonoše)

zámek Nové Hrady

