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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení: „K moudrému člověku patří, že víc ví, než mluví.“

M. T. Cicero
ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018
Vážení občané,
po čtyřech letech je tu opět konec volebního období, ve kterém pro Vás pracovali tito zastupitelé:
Lenka Hasmanová (starostka), Mgr. Lenka Kratochvílová (místostarostka), Tomáš Řechtáček (předseda
kontrolního výboru), Eliška Koszty (předsedkyně finančního výboru), Petr Pospíšil (předseda stavebního
výboru), Kamil Hájek (člen stavebního výboru), Václav Keberdle (člen zastupitelstva) a Jiří Svoboda jako
náhradník za V. Keberdleho, který se v průběhu volebního období odstěhoval.
Za toto volební období se podařilo splnit téměř všechny klíčové priority volebního programu, ale
i některé záležitosti, které se musely řešit neplánovaně.
2015
MŠ – zakoupeny nové šatní skříňky, skříňky na pitný režim, nové stolky a židle do herny, zajištění
opravy prolézačky na dvorku
Pohostinství – oprava stropu včetně instalace nových svítidel v přísálí, nové postranní osvětlení v sále
Hasičská zbrojnice – výměna oken, oprava střechy, oprava klubovny za pomoci SDH, dovybavení
jednotky SDH
Víceúčelové hřiště – instalace stříšky (zázemí pro sportovce)
Rybník Pod Milinou – instalace laviček
Komunikace – pasport dopravního značení a komunikace, zhotovení cesty Ke Křížku včetně instalace
laviček a výsadby zeleně
Pitná voda – kontrola těsnosti vodovodního potrubí
Obecní úřad – zateplení OÚ včetně instalace tepelného čerpadla
Party stany – zakoupení 1x velkého a 1x malého party stanu za účelem pořádání kulturních akcí
Kulturní akce – Novoroční ohňostroj, dětský karneval, loutkové divadlo, Čarodějnický rej, oslava MDD,
Drakiáda, Halloween, Svatomartinský lampionový průvod, vánoční besídka, promítání o historii obce
(I. část), zájezdy do divadel v Praze na divadelní představení Tančírna, Mýdlový princ
2016
Znak obce – schválení a převzetí našeho návrhu znaku obce Olešná v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR
Oprava požární nádrže u Vacherlohnů
MŠ – zhotovení nové nerezové kuchyně včetně pořízení konvektomatu pro zdravé stravování dětí,
instalace sádrokartonu v koupelně, umístění zahradního domku na hračky
Lesopark – zkulturnění prostor, instalace ohniště a laviček
NZ II. část – instalace LED osvětlení, zhotovení chodníků a asfaltového povrchu komunikace
Pitná voda – výměna vodoměrů u 110 odběratelů, zahájení příprav pro projektovou dokumentaci pro
vyhledávání nových zdrojů pitné vody
Komunikace – osazení 4 kusů rozhledových zrcadel
Obecní úřad – renovace vnitřních prostor včetně pořízení nového nábytku, podlah, elektrického vedení
a osvětlení
Komunální služby, územní rozvoj – zakoupení nového traktůrku na sečení trávy, zhotovení posezení
u Štreky
Kulturní akce – Novoroční ohňostroj, dětský karneval, Slet čarodějnic, Vítání prázdnin, Posvícení,
vánoční besídka, promítání o historii obce (II. část) s posezením s harmonikou, zájezdy do divadel
v Praze na divadelní představení Vyhazovači, Adéla ještě nevečeřela, Alenka v kraji zázraků a Cyrano
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2017
Sportovní zařízení v majetku obce – zhotovení nových skladových prostor na FH pro TJ, SDH a obec
Komunální služby, územní rozvoj – zakoupení kabiny a zametacího zařízení na traktůrek, umístění
uvítacích tabulí „Obec Olešná Vás vítá“, oprava studny u lesoparku, zhotovení betlému ze slámy,
umístění košů na psí exkrementy, pořízení nového vánočního osvětlení
Odpady – zhotovení panelového podkladu pro uložení bioodpadu
Pohostinství výčep – zhotovení sádrokartonového stropu, nová elektroinstalace a osvětlení
Pohostinství sál – výměna trámů napadených broukem, instalace nových stropních obkladů a osvětlení
Zeleň – ošetření 4 památných lip u zvoničky na návsi, kácení starých nebezpečných stromů, výsadba
nových – Štreka, náves, u rybníka Pod Milinou
Komunikace – zahájení činnosti na projektové dokumentaci na zhotovení chodníků od autobusové
zastávky do Zvířátkova a do vsi, odvodnění komunikace po nefunkční staré kanalizaci před čp. 88,
odvodnění vjezdů před čp. 16 a čp. 15 na návsi, oprava kanalizační šachty u prodejny Jednota a OÚ,
zhotovení zámkové dlažby a vrat u vjezdu na zahradu OÚ
Pitná voda – zhotovení sond na přípravu průzkumných vrtů, podání žádosti o dotaci
Využití volného času dětí a mládeže – instalace lanové dráhy v lesoparku, lanové pyramidy na hřišti
u MŠ, houpačky orlí hnízdo na dětském hřišti u FH
Kulturní akce – Novoroční ohňostroj, dětský karneval, jarní workshop, Slet čarodějnic,
dětský den – Cesta kolem světa, Drakiáda, Posvícení, lampionový průvod, slavnostní nasvícení vánočního
stromu, zájezdy do divadel v Praze na představení Kleopatra a Tři mušketýři.
2018
Využití volného času, dětí a mládeže – zakoupení roboponku (pomůcka pro děti na stolní tenis), oprava
současných prolézaček, instalace workoutových prvků
Sportovní zařízení v majetku obce – zvýšení oplocení víceúčelového hřiště
Zeleň – ošetření stromů v celé obci
Komunikace – oprava výmolů a výtluků po obci, projektová dokumentace vyřízení stavebního povolení
chodníky – autobusová zastávka Zvířátkov a ves, zhotovení podélného parkování u MŠ, oprava místní
komunikace stříkaným asfaltem
Pitná voda – uskutečnění průzkumných vrtů pro posílení vodních zdrojů pitné vody (čerpáno z dotace
SFŽP)
Strousbergova dráha – instalace kolejí včetně vozíku a informačních tabulí
Kulturní akce – Novoroční ohňostroj, dětský maškarní karneval, zájezd do divadla v Praze na muzikál
IAGO, čarodějnice, Den pro všechny aneb oslava 100. výročí založení republiky
Do budoucna čeká naši obec ještě mnoho úkolů. Největší prioritou je zajištění dostatečných zdrojů pitné
vody. Musíme také počítat s většími opravami rozpadajících se komunikací, čeká nás výstavba chodníků
a další a další úkoly, ve kterých už bude pokračovat nové zastupitelstvo.
Jsem si vědoma toho, že nelze v žádném případě vyhovět všem, ale jsem přesvědčena, že akce, které
byly v minulém období realizovány, byly ku prospěchu většiny občanů naší obce. Myslím si, že
zastupitelé i členové komisí odvedli kus poctivé práce, za kterou bych jim prostřednictvím
Olešenského zpravodaje chtěla poděkovat.
Vám občanům bych chtěla poděkovat za spolupráci, které si velice vážím, protože obec, ve které
bydlíme, je domovem nás všech a místem, kde můžeme spolu plnohodnotně spokojeně žít, kde se
nemusíte bát pustit své děti za kamarády na hřiště, kde se nemusíte bát přijít na obec se svou
kritikou nebo nápady na zlepšení našeho společného života.
Lenka Hasmanová, starostka obce
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POZVÁNKA NA VZ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
17. 9. 2018 v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu Olešná.
Srdečně zveme všechny občany

ODEČET VODOMĚRŮ
Pravidelný odečet vodoměrů bude provádět odečtový
termínech:
dolní část obce
horní část obce, nová zástavba
chalupáři

pracovník paní Zdeňka Hermanová v těchto
pondělí 10. 9. 2018 dopoledne
pondělí 10. 9. 2018 odpoledne
pátek 14. 9. 2018 po 17. hodině

V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nejpozději do 25. 9. 2018 nahlásit na OÚ Olešná stav
vodoměru. Žádáme o dodržení termínu z důvodu včasně fakturace. Dále žádáme o zpřístupnění
vodoměrů.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

POSVÍCENÍ
Obec Olešná srdečně zve všechny občany na tradiční posvícenskou zábavu, která se koná v sobotu
6. 10. 2018 od 20:00 hodin v sále Restaurace U Zeleného stromu. K tanci a poslechu hraje skupina
BRZDAŘI.

ZÁJEZD DO DIVADLA 27. 10. OD 15:00 HOD
OÚ Olešná pořádá zájezd do Vršovického divadla
Mana na představení Boeing aneb Tři letušky
v Paříži.
Jedná se o francouzskou situační příjemně
rozvernou komedii z pera slavného autora Marca
Camolettiho.
Obsazení: I. Máchová, E. Burešová/E. Perkausová,
V. Efler/J. A. Duchoslav, H. Gregorová/ M. Bittnerová.

B. Mottlová,

M.

Šimůnek/D.

Gránský,

Odjezd autobusu je v sobotu 27. 10. ve 13:00 od telefonního automatu. Cena zájezdu je 490,-Kč.
Závazně se můžete přihlašovat (včetně úhrady) do 12. 10. 2018, a to na OÚ nebo na tel. 311 572 231,
724 178 166. Uhradit vstupenky můžete na pokladně OÚ nebo na č. účtu 183413042/0300.

KOMINICKÉ SLUŽBY
Firma Kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení na OÚ
cenově zvýhodněné: kontrola spalinové cesty vč. Protokolu za 400,- Kč a čištění komínového průchodu
za 180,- Kč.
Práce budou probíhat v těchto termínech: pátek 21. 9. 2018
úterý 9. 10. 2018
sobota 20. 10. 2018
Zájemci se mohou hlásit na OÚ nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU – SOBOTA 20. 10. 2018
Kontejner na objemný odpad bude přistaven v Lesoparku od 8:00 do 11:00 hodin. Odkládání bude
probíhat opět pod dohledem pracovníků pověřených obcí. Vkládejte pouze odpad z domácností jako je
opotřebovaný nábytek, koberce, skla automobilů, matrace apod.
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne od 9:00 do 9:30 hodin na plácku u telefonního
automatu. Do nebezpečného odpadu patří znečištěné odpady od barev, oleje motorové a převodové,
zahradní chemie apod. Na zpětný odběr je odebíráno i elektrozařízení (lednice, monitory, zářivky…), ale
bezplatně pouze kompletní výrobky.
Připomínáme, že elektrozařízení a železo je možno odkládat celoročně místním hasičům
k moštárně.

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ AKCI ROZŠÍŘENÍ PRAMENIŠŤ V K. Ú. OLEŠNÁ
Průběžné vyjádření technického dozoru stavby:
V současnosti probíhá průběžné vyhodnocení akce řešitelem, v dalším období bude zahájena projekční
příprava na stanovení OPVZ (ochranná pásma vodních zdrojů), vybudování potrubí, stavebního zhlaví
vrtu, jímky a stavby vodojemu (pokud to bude nutné i úpravny) včetně vyřešení elektropřípojky
či alternativního čerpání vody z vrtu a jímky.
Po vypracování vodohospodářského projektu a hydrogeologického posudku k OPVZ bude obec opět
usilovat o získání dotace na výše uvedené z dotačního titulu NPŽP Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody.

REALIZOVANÉ AKCE BĚHEM LÉTA
❖ Vybudování parkovací plochy u MŠ, pokračující oprava regulace, oprava komunikace
u fotbalového hřiště, mostek u rybníka Pod Milinou

❖ Workoutové hřiště
Cílem této akce je podpora zdravého životního stylu v obci a také snaha alespoň na chvíli „zvednout děti
od počítačů“. Proto jsme požádali o spolupráci při výběru workoutových a fitness prvků místní mládež.
Hřiště však může sloužit k protažení a aktivnímu odpočinku všem generacím. Podle zájmu lze postupně
rozšiřovat sestavu o další prvky. Budeme rádi za Vaše připomínky a návrhy.
Upozorňujeme, že z důvodu bezpečnosti při cvičení je třeba seznámit se s provozním řádem hřiště
a návody na používání, které jsou umístěné na jednotlivých prvcích!

Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová
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DEN PRO VŠECHNY 23. ČERVNA 2018
„Mělo by se poděkovat.“ To mi řekla paní Ivanka Kellerová. Stály jsme spolu, obě v zimních kabátech,
na hřišti v Olešné. Sotva jsem ji slyšela, protože to právě rozpálila ROCKSANA. Bylo to v sobotní
podvečer 23. června tohoto roku, trochu jsme se třásly zimou, ale v duši jsme měly nádherně teploučko.
„To by se tedy mělo!“ pomyslela jsem si. Den pro všechny se právě klonil k závěru a já jsem byla plná
nezapomenutelných zážitků.
Den pro všechny, den věnovaný 100. výročí založení naší republiky, den věnovaný získání finanční
podpory Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům - dětem s onkologickým nebo jiným závažným
onemocněním, den radosti, zábavy, vzájemného pochopení a porozumění.
Takže skutečně a nahlas tady děkuji. Největší a nejhlavnější poděkování patří naší paní starostce Lence
Hasmanové, to ona všechno vymyslela, zajistila, zorganizovala a uskutečnila.
Poděkování zaslouží však všichni, co pomohli a zúčastnili se i přes nepřízeň počasí.
Děkuji i těm, kdo posekali trávu na hřišti, všem sponzorům a všem, kdo zajistili program, který byl
provázen panem Slezákem z radia Blaník, a že to byl teda program.
Slavnostní den zahájila paní starostka, pak nás manželé Zedníkovi vrátili o sto let zpátky, jak to tu bylo,
četbou z kroniky obce, poté zazpívaly děti ze ZŠ Zaječov a děti z mateřské školy v Olešné potěšily svými
indiány. Pak už to rozjel netrpělivě očekávaný Maxim Turbulenc, který rozproudil a rozehřál všechny od
těch nejmladších až po ty nejstarší. Děti z Cheznovic v krojích zatančily pravé staročeské máje.
Mažoretky z Hořovic byly snad obdivovány všemi. A v podvečer už zahrála ROCKSANA, nadšeně
vítaná a oslavovaná a Brzdaři na dobrou noc k tanci i poslechu.
Celou akci provázelo prodávání keramických sluníček z dílny paní Ivanky Kellerové, bylo jich 300, a jak
sama říká, každé jí prošlo rukou nejméně desetkrát. Prodala se všechna snad během první hodiny.
Poděkování patří i hasičkám z Olešné, které prodej sluníček zajistily. Většina návštěvníků se po nich ptala
hned po svém příchodu. Lidé také přispívali do pokladniček na stáncích. Vybralo se neskutečných
23 550 Kč a to, co scházelo do 25 000 Kč, doplnil Obecní úřad v Olešné. Moje další poděkování proto
patří Vám všem, kteří jste přispěli. Při předávání finanční podpory „Onkoláčkům“, zastoupeným paní
Lenkou Klasnovou a jejím synem, který onkologickou léčbu podstoupil, nezůstalo skoro žádné oko
suché.
Na pozadí hlavního programu byla spousta doprovodných akcí. Kolotoč a autodráha pro děti zdarma,
které si to náležitě užily. Hýskovská zmrzlina, „otáčecí auto“ Besipu, skákací hrad společnosti
V-Auto Žebrák, nové verze automobilů Hyundai a Škoda, které jsme si mohli prohlédnout. Kdo chtěl,
mohl pomoci s dotvořením kytičkového srdíčka v dílničce paní Ivety Hochmanové, zúčastnili se dospělí
i děti.
Poděkování patří také všem stánkařům, kteří se starali, aby nám nechybělo nic dobrého.
Nesmím zapomenout také na všechny sponzory: firmy Rentec profesional, V-Auto Žebrák, Exclusive
Cars, Bagger, Dozep, PVP eko, Ave CZ Hořovice odpadové hospodářství a Lesospol Zbiroh, bez jejich
příspěvku v částce 61 000 Kč, by tato akce nešla uskutečnit.
Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli. Mnozí v kozačkách a teplých bundách, protože počasí
bylo to jediné, co nám nepřálo. Ale přišlo mi, že čím více byla zima, tím více nás hřál pocit
sounáležitosti, přátelství a pohody. Každý z Vás tak trochu hřál a svítil pro ostatní a sluníčka paní
Kellerové nahradila to chybějící na obloze. Moc se těším na další Den pro všechny, slibuji, že
keramických sluníček bude určitě více a doufám, že se tam zase s Vámi potkám.
Děkuji a všechny Vás zdravím
Eliška Svobodová
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STŘÍPKY Z HISTORIE: ÚRYVEK Z OBECNÍ KRONIKY Z ROKU 2018
„V tomto roce stíhala
rekvisice jedna druhou,
vázána již i na osivo. Pole byla
špatně vzdělávána, neboť
nebylo hnojiv, zvláště ledku se
nedostávalo, nebylo strojů ani
dostatek osiva, ani potahu.
Nejvíce utrpěl chov dobytka
stálými rekvisicemi, nebylo
mléka ani másla. Široké vrstvy
lidu
strádaly,
šířila
se
tuberkulosa. Byl nedostatek
prádla a šatstva. Ceny těchto
věcí stouply do úžasné výše.
Nic nedovedlo zameziti lichvu.
Na vše byly předepsány maximální ceny, nikdo jich však nedodržoval. Kdo chtěl něčeho nakoupiti,
nestačily mu peníze, ale zboží, hlavně potraviny byly nejhledanějším nákupním prostředkem. Peníze
přestaly býti směnným platidlem, nastala výměna zboží a štasten byl, kdo měl zač měniti. Za mouku
a máslo bylo vše, za hodně peněz málo nebo nic.
Nejhůře na tom byly stavy odkázané na pevný plat, služné jim bylo zvýšeno nepatrně, o 50
nejvýše 100 %, kdežto nejnutnější potraviny a věci potřebné k živobytí stouply až o 1000 %. Všeobecný
nedostatek měl za následek krádeže, kradlo se na polích, v bytech, na drahách. Všude bylo vidět
zchátralost a demoralisaci.
Nejbolestnější a nejosudovější byl mravní úpadek dětí, zaviněný nepřítomností otců,
zanedbáním mládeže v domácnostech a špatnou návštěvou školy. Zameškání školy musilo se dětem
omlouvat. Vojáci houfně desertovali, schovávali se v lesích, nedostavovali se včas ke svým plukům
z dovolených, čekali, až četnictvo pro ně přijde a odvede je. Ani nejpřísnější hrozby prachem a olovem již
nepůsobily, obyvatelé dávali při rekvisici dobytek a obilí již jen z přinucení. Státní a vojenské orgány
stávali se bezmocnými. V říjnu 1918 cítil každý, že nastává konec litice válečné, neboť počátkem měsíce
nabídlo Rakousko svým nepřátelům prostřednictvím presidenta Spojených států severoamerických
Wilsona příměří a ruku k jednání o mír.
28. října 1918 stal se odvěký sen pravých vlastenců, jakož i celého československého lidu
skutkem, neb Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přijal jako jediný
opravněný a odpovědný činitel do svých rukou správu nově zřízeného československého státu. Našemu
národu po 300 letech konečně nadešel den, kdy po mnohém utrpení a soustavných příkořích dočkal se
kýžené svobody a samostatnosti.
První zprávu o svobodě naší přinesla do Olešné v pondělí dne 28. října zdejší občanka slečna
Marie Hochmannová z Mýta. V úterý 29. října odpoledne uspořádán slavnostní průvod, jehož se
zúčastnila školní mládež s praporečky, hoši a dívky v národních krojích, všechno občanstvo a srbští
zajatci v obci na polní práce přítomní. Průvod seřadil se u hostince „U Kebrdlů“, odkud za průvodu
hudby, jež hrála národní písně, prošel obcí a zastavil se u obecní kovárny, kdež občan Alois Ungr z čísla
88. projevil radost nad prohlášením naší samostatnosti po 300 letech plných útisků a stručně vylíčil
utrpení naše pod cizími vládami. Po té provolána hlučně třikrát „Sláva“ nejen naší samostatnosti
a našemu státu československému, ale i hlavním jeho tvůrcům: presidentu Wilsonovi a profesoru
Masarykovi, jakož i všem hrdinům, kteří za naší samostatnost položili. Potom odebral se průvod zpět
k hostinci, od něhož se vyšlo, kdež přečteny první zákony Národního výboru v Praze. Radostné nadšení
toho dne zakončeno taneční zábavou.“
připravili: Jana a Josef Zedníkovi, kronikáři
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DOPIS NADAČNÍHO FONDU ŠANCE ONKOLÁČKŮM

(červenec 2018)

ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
Zasaďme lípu!
Novodobé dějiny naší země jsou spojeny s několika osudovými událostmi. Shodou okolností ty
nejvýznamnější se odehrály v letech končících osmičkou. Letošní rok je především ve znamení oslav
100. výročí vzniku Československé republiky.
Členové spolku Za zdravou Olešnou, z. s., odsouhlasili 10. června na své schůzi navázání užší spolupráce
s obcí Olešná a zároveň pomoc při kulturních a společenských akcích. Poté se zrodil nápad zasadit
v katastru obce lípu, náš národní strom. Naši předchůdci totéž učinili již v roce 1848, 1919, 1946, 1968,
2008 (zdroj Olešenský zpravodaj č. 2, červen 2018).
Jak je v Olešné zvykem, od slov k činům není daleko. Po dohodě s vedením obce je stanoven termín
slavnostního zasazení lípy na neděli 28. října 2018. Akce bude spojena s uctěním památky padlých
hrdinů u pomníku na návsi a s lampionovým průvodem. Tím bychom nejen sté výročí vzniku ČSR
důstojně oslavili, ale zároveň bude tato lípa připomínkou i poselstvím pro další generace.
Bližší informace budou včas zveřejněny. Doufáme, že akci podpoříte svou účastí. Děkujeme.
Mgr. Taťána Tomsová
)
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LETNÍ CHOCHOLOUŠEK – 28. července 2018
I letos pro Vás Chocholouškovo team připravil Léto
s Chocholouškem. Bylo velice vydařené. Soutěžilo se v tradičních
disciplínách jako cyklokros, trakař a pojídání špaget. Novinkou pro
odvážné bylo pojídání červů.
V cyklokrosu připravil „Rosenberg tým“ vošouchy z cukety, a to pro
některé bylo velice náročné 😊. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – domorodci a lufťáci.
Trakaře se vydařily na výbornou, týmů bylo celkem 16.
Za celý Chocholouškovo team chci poděkovat občanům, sponzorům, obci Olešná a SDH Olešná za
vyčištění nádrže a za pěnu pro naše nejmenší. Budeme se na Vás těšit zase v zimě.
KRÁSNÝ ZBYTEK LÉTA A BLÁZNŮM ZDAR
Ludmila Suttrová

VÝSLEDKY:
Cyklokros domorodci:
1. Aleš Tráva
2. Tomáš Novák
3. Miloš Herman
Cyklokros lufťáci:
1. Tomáš Bárta
2. Víťa Klouda
3. Barča Pihávková
Trakaře:
1. Vaši pražáci
2. Beach boys
3. BoboNik Team
Obžerství:
1. Roman Šlechta
2. Fanda Uhlíř
3. Nick Porumb
Pojídání červů:
1. Karel Hošna
2. Roman Matouš
3. Jakub Koudelka
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PŘEDSTAVUJEME…
Na začátku nového školního roku jsme s prosbou o rozhovor nemohly oslovit nikoho jiného, než
představitelky naší mateřské školy. MŠ Olešná funguje už od roku 1974, nejprve ve spojení se
základní školou, od roku 2005 pak samostatně.
S paní ředitelkou Petrou Sládkovou, DiS.
a paní učitelkou Evou Mizerovou, DiS. jsme
si povídaly přímo ve školce, protože děti se
sem z prázdnin vrátily už 20. srpna.
Nejprve obligátní otázka – odkud pocházíte
a jaká cestička vás přivedla právě do MŠ
Olešná?
PS: Pocházím ze Strašic, kde žiji s rodinou a
kde jsem také dříve pracovala v MŠ. Do
olešenské mateřské školy jsem nastoupila na
základě inzerátu.
EM: Já pocházím z Tlustice, nyní ale žiji
s rodinou v Oseku. Stejně jako Petra jsem se
dozvěděla o možnosti pracovat v MŠ Olešná
z inzerátu.
Prozradíte nám něco o sobě, o své rodině, zálibách?
PS: Jsem vdaná, mám dvě takřka dospělé děti. Práce s dětmi je i mým koníčkem. Mimo svou profesi se
dětem už řadu let věnuji také v zájmové organizaci Pionýr. Mezi mé koníčky patří cestování, hrady
a zámky a s nimi spojená historie, příroda. Mám ráda i práci na zahradě a výtvarnou činnost všeho
druhu.
EM: Jsem vdaná a mám dvě děti, 12letou dceru a 15letého syna. Mám moc ráda procházky v přírodě,
cykloturistiku a psy.
Čím jste v životě chtěly být? Byla profese učitelky v MŠ vaší první a jedinou volbou? Co vás na této
práci nejvíce baví?
PS: Učitelkou v mateřské školce jsem chtěla být skutečně od malička. Nicméně po ukončení základní
školy jsem vystudovala SOŠ jiného oboru. Po maturitě na této škole jsem pracovala ve Státním archivu
v Rokycanech.
Později jsem si doplnila pedagogické vzdělání a ke své vysněné profesi jsem se konečně dopracovala.
Práce s dětmi mne ale provázela odjakživa, jak už jsem zmínila dlouholeté vedení pionýrského oddílu
u nás ve Strašicích.
Děti jsou úžasná stvoření, jsou upřímné, otevřené a bezprostřední. Ty maličké teprve začínají sbírat
zkušenosti se světem, jsem ráda, že u toho mohu být, zasmát se s nimi, radovat se z jejich objevů. Práce
s dětmi je pro mne i zdrojem energie a jednoduše řečeno, u dětí vždy omládnu ☺ .
EM: Ani já jsem v profesi učitelky v MŠ nezakotvila na první pokus. Vždy jsem chtěla být policistkou.
Vystudovala jsem tedy nejprve prevenci kriminality. Později jsem pracovala ve zdravotnictví, pak na
základní škole na pozici asistenta pedagoga a
jako vychovatelka ve školní družině. Odtud už
vedly mé profesní kroky k předškolním dětem.
Stále mne okouzluje jejich chuť učit se nové věci
a poznávat svět, jejich upřímná radost, zájem a
nadšení.
V jakém věku děti do MŠ poprvé přicházejí?
Co by měly v té době už samy umět?
Děti mohou do naší mateřské školy nastoupit až
po dovršení tří let. Je třeba, aby v té době už byly
bez plen a bez dudlíku, aby si uměly samy říci o
návštěvu toalety, aby uměly držet lžíci, pít
z hrnečku, s dopomocí se převléknout.
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Máte nějaký recept na to, jak mohou rodiče dětem pomoci, aby přechod
z čistě rodinného prostředí do školky co nejlépe zvládly?
Určitě je velmi potřebné zvykat děti už od útlého věku na kolektiv jejich
vrstevníků, chodit společně na hřiště, na návštěvy. Děti se tak učí společnému
hraní, půjčování si hraček, komunikaci.
Je také dobré zvykat dítě na krátkodobé odloučení od maminky, třeba přespáním
u prarodičů. To je ostatně prospěšné i maminkám, aby se naučily dopřávat
svému dítěti volnost a samostatnost. Není to pro ně vždy úplně lehké.
Pokud jde o vlastní chození do školky, je velmi důležitá pozitivní motivace ze
strany rodičů – aby se děti necítily ve školce jako „odložené“, ale aby se do MŠ
naopak těšily – na kamarády, výlety, na nové hračky. Dítě také potřebuje jistotu,
že pro ně maminka, tatínek nebo některý z prarodičů včas přijde.
Mohou se děti se svými rodiči přijít do školky podívat ještě dříve, než přijdou k zápisu? Kdy
vlastně zápisy pro další školní rok probíhají?
Pro zápisy do MŠ je centrálně ustanovené období mezi 2. a 16. květnem. Před tímto termínem máme
v plánu uspořádat Den otevřených dveří. Podrobnosti se zájemci včas dozvědí na webových stránkách
obce, prostřednictvím Olešenského zpravodaje a také z místního rozhlasu.
Pro děti, které již zápis úspěšně absolvovaly, a které byly do MŠ přijaté, jsme letos v červnu poprvé
připravily tzv. Hrací den. Je to podle našeho názoru dobrá příležitost, jak poznat své budoucí kamarády,
jak se seznámit s prostředím školky i s námi, učitelkami. Vzájemně se poznají i rodiče, je tady možnost
k neformálnímu povídání a k nejrůznějším dotazům. Příležitost k návštěvě školky letos využili všichni
přijatí a v této tradici určitě budeme pokračovat.
A co když se někdo do Olešné přistěhuje v průběhu školního roku a své dítě by do naší školky rád
dával?
V tomto případě děti už nejdou k zápisu, jen je třeba vyplnit žádost, kterou rodiče naleznou na obecním
webu (záložka Mateřská škola). Společně s žádostí jsou na tomto místě zveřejněna i kritéria, podle
kterých jsou děti přijímány. Rozhodnutí pak vydá ředitelka MŠ, musí samozřejmě zohlednit v první řadě
psychickou a fyzickou vyspělost dítěte i kapacitu zařízení.
Kapacita MŠ Olešná je 20 dětí. Bývá tento počet naplněný? Chodí k vám i děti z jiných obcí?
Ano, kapacita naší školky je 20 dětí, v současnosti jich máme přijato 18. Přednostně jsou vždy přijímány
děti z Olešné. Pokud máme volné místo, mohou k nám chodit i děti z okolí – teď například z Jiviny, ze
Zaječova a z Komárova.
V jaké výši se v současnosti pohybují poplatky za školné a stravné?
Školné je v současné době 350 Kč za měsíc, přičemž předškoláci jsou od placení osvobozeni. Celodenní
stravné (oběd a dvě svačiny) je pro děti do šesti let za 39 Kč, pro starší děti za 42 Kč.
Děti se v naší školce stravují zdravě, vše je čerstvé, k svačinám mají celozrnné pečivo, ovoce, zeleninu,
domácí pomazánky.
A co když děti některé jídlo odmítají?
V tomto případě děti k jídlu určitě nenutíme, ale máme u nás takové pravidlo, že všechno aspoň
ochutnáme. Děti některé jídlo nechtějí jen proto, že ho z domova neznají. Bylo by například dobré, kdyby
byly děti už z domova zvyklé konzumovat ovoce a zeleninu. Moc také neprospívá, když rodiče v šatně
nahlas komentují jídelníček, pokud v něm objeví něco, co sami nemají rádi. Přenáší se to pak zbytečně na
děti. Celkově ale můžeme říci, že s jídlem problémy většinou nebývají.
Můžete čtenářům trochu přiblížit prostředí mateřské školky?
Nedávno proběhla modernizace interiérů – jsou plánovány
nějaké další změny? Co byste v zařízení školky do budoucna
přivítaly?
Školka samozřejmě disponuje všemi prostory, které jsou pro
zařízení tohoto typu nezbytné. Vybavení interiérů se ve spolupráci
s obcí snažíme zajistit moderní, bezpečné, barevné – aby se u nás
dětem líbilo. Třeba nyní je nový nábytek v jídelně, pro každý školní
rok přestavujeme nábytek ve třídě, pro oživení.
3/2018

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

12

Tento školní rok bychom byly rády, kdyby se povedlo do Vánoc
realizovat vyvýšené herní patro. A do budoucna? Velmi bychom
přivítaly samostatnou ložnici v podkroví, mohl by tam být i výtvarný
ateliér s prostorem pro výstavy dětských prací, pro neformální
setkávání s rodiči, veřejností, pro besedy s odborníky jako je
klinický logoped, fyzioterapeut apod. To vše je ale závislé na
financích a velmi také na přístupu památkářů.
Můžete nám přiblížit průběh běžného školkového dne?
Školka se otevírá každý všední den v 6:30, děti mohou přicházet až do 8:00. Do 8:15 si volně hrají ve
třídě, pak uklidí hračky a následuje řízená činnost, komunikativní kruh. Po svačině ještě dokončujeme
příslušné téma, v 10:00 už ale odcházíme ven – na hřiště nebo na procházku. V rámci otužování
a zdravého životního stylu chodíme ven za každého počasí.
Obědváme v 11:30. Děti se učí základům stolování, prostírají před jídlem, sklízejí nádobí po jídle. Po
obědě si děti vyčistí zoubky. Pak si je buď vyzvednou rodiče (do 12:30), nebo se chystají na odpolední
spánek. Usínat dětem pomáhá pohádka – střídáme četbu, poslech nebo DVD. V poslední době se dětem
velmi líbí relaxační hudba například se zvuky lesa nebo vody.
Ve 14:15 následuje odpolední svačina a pak už mohou děti odcházet domů, školka se zavírá v 15:30. Než
si pro své ratolesti přijdou jejich rodiče, mohou si ještě volně hrát ve třídě nebo venku.
Naše MŠ by ale nefungovala nebýt ostatních zaměstnanců, a proto musíme zmínit, že chutná a zdravá
jídla nám připravuje kuchařka paní Dana Kalná, o úklid se stará paní Zdeňka Bačová a od zimy nám
pomůže topička paní Alena Herejková. Všichni svou práci vykonávají zodpovědně, aby se nám všem,
našim malým svěřencům i jejich rodičům ve školce líbilo.
Co zajímavého děti ve školce čeká v tomto školním roce?
Určitě bychom rády zopakovaly aktivity úspěšné z minulých let. To je například lampionový průvod
spojený s přenocováním ve školce na oslavu Halloweenu, vánoční tvořivé dílničky s rodiči, vánoční
besídka, nadílka zvířátkům (v lese i ve Zvířátkově), zpívání u obecního vánočního stromu, školička
bruslení, autorské čtení v hořovické knihovně, velikonoční tvoření s rodiči, karneval, loutkové divadlo,
besídka ke dni rodin, čarodějnický slet s průvodem po obci, lesní pedagogika, výlety. V minulém školním
roce jsme navštívili Zoopark Soběhrdy, Pohádkový hrad Točník a Divadlo Pavla Kožíška. Další akce
budeme vybírat z nabídek, které nám průběžně chodí do školky a dáme i na doporučení kolegyň
z ostatních školek.
Víme, že vaše práce pro děti není omezena jen na vaše svěřence ve školce. Chystáte například i pro
ostatní děti z obce Drakiádu. Můžete nám o ní povědět něco více?
Drakiádu připravuje Obecní úřad a my přiložíme ruce k dílu. Přichystáme pro děti malou tvořivou
dílničku a nebude chybět ani opékání špekáčků. Na drakiádu bychom kromě školkových dětí, chtěli pozvat
i ostatní děti z Olešné a okolí. Proběhne za příznivého počasí ve druhé polovině října a to 19. 10. 2018
od 16 hodin. Další podrobné informace se zájemci dozví z plakátů, z obecního webu, nástěnky u nás
v MŠ, prostřednictvím rozhlasu.
V minulém školním roce jste i pro „mimoškolkové“ děti připravily dílničky „Šikovné ručičky“.
Plánujete obdobné výtvarné setkání i v tomto školním roce? Pokud ano, jak se o něm děti
(případně jejich rodiče) dozvědí a pro koho je kroužek určený?
Ano, kroužek Šikovné ručičky bude pokračovat i v tomto školním roce, 1x měsíčně, vždy ve čtvrtek, od
15:30 do 17:00 hod. První lekce se uskuteční 20. 9. 2018, o tématu vyrábění a dalších termínech budeme
zájemce informovat na webových stránkách obce Olešná nebo
nástěnkách v MŠ.
Kroužek je určen pro zájemce od 4 do 12 let, přičemž je nutné se na
každou lekci předem závazně objednat, nejlépe e-mailem
(ms.olesna@seznam.cz). Nahlášení je nutno provést nejpozději
v pondělí v týdnu, kdy se kroužek koná, abychom mohly pro všechny
připravit dost materiálu k tvoření.
Poplatek je symbolický, 20 Kč za jednu lekci. Pouze bychom chtěly
touto cestou poprosit, aby se kroužku účastnily skutečně pouze děti,
13
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které mají o výtvarnou činnost zájem. Nezáleží na tom, jak je dítě šikovné, někdo bude mít výrobek hotový
dříve, někdo později, s tím je počítáno. Však se také účastní děti různého věku a nemohou být všechny
stejně vyspělé ani výtvarně. Problém je ale v tom, že některé děti tvoření nebaví a pak ruší ty ostatní,
kterým se kvůli hlídání zlobilů ani my nemůžeme tolik věnovat.
Je něco, co byste rády vzkázaly našim čtenářům?
Především bychom chtěly všem popřát příjemné dny a poděkovat za zájem, který dění v naší školce věnují.
Rády bychom všechny ujistily, že to s našimi svěřenci myslíme skutečně dobře, staráme se o ně, jak je to
nejlépe možné a je naším přáním a cílem je dovést do školních lavic radostné a dobře připravené.
Pokud je to v našich silách, snažíme se vyhovět i individuálním potřebám dětí a rodičů, v mnohých
směrech ovšem musíme respektovat přísná legislativní a organizační pravidla, která nelze volně měnit.
Jsme a budeme rády za oboustranný otevřený komunikativní přístup ze strany rodičů, abychom mohli
společně provést děti školkou co nejpohodověji tak, aby si děti z MŠ odnášely do dalšího života jen samé
hezké zážitky, a aby na léta prožitá ve školce vždy rády vzpomínaly.
Veřejnosti bychom rády vzkázaly a poprosily ji, ať věří
v profesionalitu všech zaměstnanců naší mateřské školy,
a aby mnohdy svým velkým zájmem o dění v MŠ
nenarušovala její doposud bezproblémový provoz.
Děkujeme za milý rozhovor a přejeme paním učitelkám
i dětem příjemný školní rok, plný báječných zážitků,
radosti a krásných přátelství. A samozřejmě se těšíme
na pravidelné články a fotografie ze života ve školce,
které na stránkách Olešenského zpravodaje vždy rády
zveřejníme.
Alexandra Slepičková, Hana Hošková

KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
* 6. a 20. září, 4. a 18. října, 1., 15. a 29. listopadu a 13. prosince*
O případných změnách ve výpůjční době budete informováni na webu obce nebo prostřednictvím
rozhlasu.
Těší se na Vás knihovnice Mgr. Petra Svobodová
V dnešním vydání časopisu otiskujeme i některé tipy pro čtenáře. V knihovně skutečně naleznete stovky
knížek nejrůznějších žánrů. A co zrovna není k dispozici, to Vám paní knihovnice ráda obstará z jiné
knihovny. Týká se to i povinné četby pro žáky základních i středních škol.

Redakční rada Olešenského zpravodaje ve spolupráci s paní knihovnicí a OÚ Olešná vyhlašuje
soutěž o zveřejnění obrázku na motivy Vaší oblíbené knihy. Zúčastnit se mohou čtenáři všech
věkových kategorií. Vybrané obrázky budou otištěny na stránkách Zpravodaje, všechny pak budou
k vidění v prostorách olešenské knihovny. Obrázky posílejte naskenované na e-mailovou adresu
Zpravodaje, případně je můžete osobně donést do knihovny nebo na OÚ Olešná. Nezapomeňte uvést
jméno autora obrázku (u dětí také věk) a název knížky, která byla pro obrázek inspirací.
Na Vaše obrázky budeme čekat do 25. listopadu 2018.
3/2018
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Novinky ze Zvířátkova
Doba prázdnin a letních dovolených pomalu končí. Většina z nás se vrací ke svým povinnostem. Naše
zvířátka překonala úspěšně i velmi horké dny a dočkala se dalších výběhů a vylepšení.
Už nyní se ve Zvířátkově
můžete
těšit
na
nové
přírůstky
v podobě
pěti
prasátek, surikat a různých
druhů králíků.
Také bychom Vás rádi
pozvali
na
pravidelné
komentované
interaktivní
prohlídky spojené s krmením
zvířátek.
Bližší informace a rezervace prohlídek na emailu: prohlidkyzviratkov@seznam.cz.
Dne 15. září 2018 Vás zveme do Zvířátkova na divadelní představení „Lékařem proti své vůli“
v podání divadelního souboru J. K. Tyla Mýto. Začátek je v 18 hodin.

I letos bychom Vás chtěli srdečně pozvat na tradiční
říjnovou akci „Staročeské odpoledne“, jehož tématem
bude tentokrát cirkus. Akce proběhne 20. října 2018 od
14 hodin. V toto odpoledne se opět přesuneme do dob
minulých, a to konkrétně do 20. a 30. let minulého století.
Můžete se těšit na bohatý kabaretní program, ve kterém
uvidíte chůdaře, flašinetáře, divadelní představení, dobovou muziku, řemeslné stánky, tradiční slámování,
malování na obličej, jízdy na ponících a jízdy na voze taženém koňmi.
Moc děkujeme všem příznivcům Zvířátkova za pomoc a podporu. Také děkujeme, že nám sbíráte
staré pečivo i kompoty, jablka, hrušky, švestky a další přebytky z vašich spíží a zahrádek. Nadále se na
Vás ve Zvířátkově těšíme!
Další informace a novinky o dění ve Zvířátkově naleznete na webových stránkách: www.zviratkov.cz.
kolektiv Zvířátkova
15

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

3/2018

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
Před prázdninami naše hasičské děti vyrazily ještě na dvě soutěže. V sobotu 10.
června děti soutěžily na Memoriálu Adolfa Jandy v Chaloupkách. Svoje síly se
soupeři poměřily v požárním útoku, štafetě CTIF a štafetě 4x60 metrů. Závody se
dětem podařily a získaly 3. místo. O týden později se konaly, již tradičně, noční
útoky v Hýskově. Od trénování a závodění mají děti přes prázdniny volno. Přesto
se v červenci společně s vedoucími mládeže vydaly na výlet do Plas. Pravidelné
schůzky hasičů začnou opět s novým školním rokem.
28. června se konal cvičný zásah jednotek místního okrsku. Na cvičení nechyběli ani zástupci našeho
SDH. Jednotky se sešly na Chaloupkách, kde si vyslechly informace, které se týkaly cvičení. Následně se
jednotky přemístily do CHKO Brdy, kde se uskutečnil
nácvik dálkové dopravy vody.
Jako každý rok se v červenci konala tradiční akce Léto
s Chocholouškem. Před touto akcí bylo naše SDH
požádáno o vyčistění požární nádržky, které proběhlo 22.
července. Samotná akce se konala 28. července a někteří
naši členové se zapojili do soutěžních klání. Kromě
soutěžení
se
naše
SDH
postaralo o
volnou zábavu, kdy vyrobilo pěnu nejen pro děti, ale
i dospělé.
Pro měsíc srpen je tradiční Hasičské rodeo v Týčku, které
se letos konalo druhý víkend v srpnu. Rodeo odstartovalo
v pátek večer nočními požárními útoky. Další páteční
disciplínou bylo motání hadic na čas. V sobotu na soutěžící
čekala poslední disciplína, a to přeprava raněného na raftu. Po sečtení průběžných výsledků ze všech
disciplín se naše SDH umístilo na čtvrtém místě. Radek Hasman, Fanda Uhlíř a Marta Peške se zapojili
do Triatlonu jednotlivců. Fanda Uhlíř se umístil na 4. místě a Radek Hasman na 10. místě. Marta Peške si
mezi ženami vybojovala 7. místo.
Na závěr prázdnin jsme se vydali v sobotu 25. srpna na soutěž do Bzové, kde nás reprezentovalo
i družstvo žen. Ženy i muži nakonec vybojovali 3. místo.
V soutěžení budou dospělí i děti pokračovat ještě v prvních podzimních měsících. Pokud chcete sledovat
veškeré aktuality z našeho sboru najdete nás na facebooku, instagramu a našich webových stránkách.

za SDH Olešná Aneta Šuttová
3/2018
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☺ DĚTSKÝ KOUTEK ☺
PŘESMYČKY: ŠKOLNÍ POMŮCKY
Víš, jaká pomůcka je na obrázku?
Je to vlastně jakýsi předchůdce dnešních počítačů. Usnadňuje výpočty už více
než 5 000 let. Kuličkové počitadlo, používané v prvních ročnících základní školy,
je jen jednou z jejích podob. Název vyluštíš v tajence.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Najdi slova mezi přeházenými písmenky a napiš je správně. Pozor, v každé přesmyčce je jedno
písmenko navíc. To patří do políček tajenky.

1. a o p r a í t k v
2. umbga
3. šaiets
4. kouíakkžrt
5. žtauuk
6. leápns
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
15. 9. 2018

Lékařem proti své vůli (Divadlo J. K. Tyla Mýto ve Zvířátkově)

6. 10. 2018

Olešenské posvícení

19. 10. 2018

Drakiáda

20. 10. 2018

Staročeské odpoledne (Zvířátkov)

27. 10. 2018

Boeing aneb Tři letušky v Paříži (zájezd do Vršovického divadla Mana)

28. 10. 2018

Slavnostní zasazení lípy a lampionový průvod

17. 11. 2018

Vánoční workshop

1. 12. 2018

Slavnostní nasvícení vánočního stromu

24. 12. 2018

Vánoční setkání u zvoničky

24. 12. 2018

Krmení zvířátek (SDH)

31. 12. 2018

Zimní Chocholoušek

Omluva redakce za chybu ve Střípcích z historie v Olešenském zpravodaji 2/2018
Velmi se omlouváme za chybné uvedení jména pana Vladislava Cafourka, který v roce 1939-1940
působil v olešenské základní škole jako hospitant, v letech 1951 až 1965 jako učitel, později ředitel a
dlouholetý kronikář naší obce. Pan Cafourek je také spoluautorem publikace Naše Olešná, kterou vydal
společně s panem Václavem Štochlem v roce 1981.
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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.
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Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 11. 2018
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FOTOGALERIE „LÉTO“

