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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
náš obecní strom už opět svítí, což nám dává najevo, že za pár dnů jsou Vánoce, a že se opět blíží konec
roku. U většiny z nás nastává dokončování rozdělaných prací, ale i plánování a rozpočtování na rok příští.
Mnoho úkolů se podařilo zrealizovat a také další práce nás čeká, ale jinak to ani při řízení obce nejde. Stále
se musí něco obnovovat, opravovat, realizovat nové věci i připravovat kulturní společenské akce. Je pro
společné soužití na vesnici velice důležité, aby se občané setkávali a komunikovali spolu, toto dělá vesnici
vesnicí. Tímto děkuji všem jednotlivcům, kteří svojí účastí tyto akce podporují, ale hlavně všem
organizátorům za jejich přípravu, ať už jsou to akce pořádané obcí či organizacemi nebo samotnými
jednotlivci, za všemi přípravami stojí velký kus práce.
Důležitou prioritou je pokračování na zajištění dostatečného množství pitné vody pro naši obec. U tohoto
úkolu jsme zhruba tak v polovině, kdy je hotov jeden vrt a jeden zářez. V současné době probíhají jímací
zkoušky, zda množství vody bude dostatečné a kvalitní. S dodavatelem pitné vody, obcí Cheznovice, je
naplánované jednání a příprava na druhou fázi dotace.
Další důležitou investicí v r. 2019 bude zhotovení chodníků od autobusové zastávky do vsi a ke Zvířátkovu.
Před samotným zahájením výstavby chodníků ke Zvířátkovu provede skupina ČEZ v části obce uložení
nadzemního elektrického vedení do země. Toto jsou největší investice pro příští rok, ale samozřejmě se
bude nadále pokračovat na dalším zvelebování, údržbě obce a přípravě dalších projektů, jako je např.
zadržování dešťové vody v krajině, což je z důvodu dlouhodobého sucha v dnešní době důležité. Také
z tohoto důvodu obec dává do podmínek výstavby nových rodinných domů umístění retenčních nádrží na
dešťovou vodu. V současné době jsou na umístění retenčních nádrží vypsány dotace, o které si může zažádat
každý vlastník objektu.
Zastupitelstvo opět chystá schůzku se zástupci jednotlivých spolků a organizací, kde se vždy společně
domlouváme na přípravě akcí pro občany v následujícím roce. Tímto bych i jim chtěla poděkovat za
spolupráci.
Nyní mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné a klidné Vánoce, dětem, aby našly pod
stromečkem, co si toužebně přály, vždyť Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, dávají prostor pro
vydechnutí si od starostí všedních dnů a umožňují nám strávit čas s lidmi, které máme rádi a na
kterých nám opravdu záleží.
Do nového roku přeji jménem zastupitelstva i jménem svým hodně štěstí, pevné zdraví, lásky
a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Lenka Hasmanová
starostka obce

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Společně se rozloučíme se starým rokem a přivítáme nový rok 2019 tradičním
ohňostrojem s hudebním doprovodem. Sejdeme se v úterý 1. 1. 2019 v 17:30 hodin na
fotbalovém hřišti. Pro zahřátí budou pro všechny připraveny teplé nápoje.
Jste všichni srdečně zváni.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Irské požehnání:
„Štědrost rozšiřuje srdce. Přeji ti, aby tvá dlaň byla dostatečně velká, poneseš-li plody svého
pole příteli.“
Vážení spoluobčané, představujeme nově zvolené zastupitelstvo obce, které bude pro Vás pracovat
ve volebním období 2018–2022.
Lenka Hasmanová – starostka obce
Mgr. Lenka Kratochvílová – místostarostka
Eliška Koszty – předseda finančního výboru
Jiří Svoboda – předseda kontrolního výboru
Petr Pospíšil – předseda stavebního výboru
Simona Veberová – předseda sboru pro
občanské záležitosti
Kamil Hájek – člen zastupitelstva a člen
stavebního výboru
Děkujeme občanům, kteří nás přišli k volbám podpořit. Vzhledem k tomu, že byla v naší obci
sestavena pouze naše strana, ve které kandidovali téměř všichni členové bývalého zastupitelstva, si
o to více Vaší podpory vážíme a bereme Vaši účast ve volbách i jako poděkování za odvedenou práci
v minulém volebním období a těšíme se opět na spolupráci v následujících čtyřech letech.
Na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva byli do jednotlivých výborů zvoleni tito členové:
 Finanční výbor – Hana Hošková, Dagmar Benešová
 Kontrolní výbor – Jana Mašková, Karel Rydrych
 Stavební výbor – Kamil Hájek, Tomáš Huml
 Sbor pro občanské záležitosti – Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Bezděková

POZVÁNKA NA VZ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 17. 12. 2018 ve velké
zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Na programu bude mimo jiné projednání plánu veřejně
prospěšných prací a rozpočtu obce na rok 2019
Jste všichni srdečně zváni

POPLATKY ZA ODVOZ TKO A ZA PSY PRO ROK 2019
 Poplatek za odvoz TKO: 550,-Kč za osobu (včetně dětí), chalupáři 550,-Kč za objekt
Poplatek je splatný k 30. 6. 2019
 Poplatek ze psů:
100,-Kč za každého psa staršího 3 měsíců
Poplatek je splatný k 31. 3. 2019.
Poplatky lze hradit buď osobně na pokladně OÚ Olešná nebo převodem na účet č. 183413042/0300.
Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti. Upozorňujeme, že při pozdním uhrazení může být
poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Osvobození a úlevy od poplatků stanovuje obecně závazná vyhláška, která je k nahlédnutí na webových
stránkách obce. Žádosti je nutné podat do 15. 1. 2019, na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
V roce 2019 obec Olešná uhradí firmě AVE CZ Hořovice za jednoho občana částku 764,- Kč.
4/2018
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ZABEZPEČENÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
prostřednictvím Olešenského zpravodaje žádá občany, aby
v zimním období neparkovali svá auta na krajnicích
vozovek. Brání tím pluhování a posypu na komunikacích
a vystavují tím své vozy možnému poškození.
Upozorňujeme, že v případě, že tuto žádost nebudou
občané respektovat na hlavní komunikaci směrem na
Strašice, budeme nuceni umístit v tomto úseku dopravní
značku „Zákaz stání“.
Dále upozorňujeme všechny občany, aby v zimních měsících své automobily umístili na své pozemky,
a tím zpřístupnili místní komunikace pracovníkům obce pro snadnější odklízení sněhu pluhováním.

OTEVÍRACÍ DOBA OÚ A MÍSTNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

OÚ
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8:00-10:00
zavřeno

POŠTA
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8:00-10:00, 13:00-15:00
8:00-10:00
zavřeno
zavřeno
8:00-10:00
zavřeno

COOP
7:30-11:00
zavřeno
zavřeno
7:30-13:30
7:30-15:30
7:00-10:00
zavřeno
7:30-13:00
zavřeno

RESTAURACE
11:00-14.00, 21:00-24:00
15:00-22:00
15:00-22:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
od 17:00
po ohňostroji otevřeno
(změny vyhrazeny)

V případě naléhavých úředních záležitostí volejte 724 178 166.
Pošta Olešná upozorňuje, že v prosinci dojde k přesunu výplatních termínů důchodů:
Výplatní termín 20. - peníze budou vypláceny 19. 12., výplatní termín 22. - peníze budou vypláceny 20. 12.,
výplatní termín 24. - peníze budou vypláceny 21. 12.

VANDALISMUS, KRÁDEŽE
S pořádnou dávkou drzosti zloděje jsme se setkali v měsíci říjnu, kdy zmizely
čerstvě zasazené vřesy i s truhlíky z uvítacích cedulí u Zvířátkova a u bývalého
kravína. Tato krádež se stala cca 14 dní před dušičkami. Možná si z nich zloděj
zhotovil podzimní výzdobu, možná je použil na výzdobu hrobu.
Další případ krádeže se stal přímo v obci. Majitelka nemovitosti měla připravené
nařezané dříví na špalíky na otop a toto dříví jí zmizelo přímo ze dvorku. Je to
neskutečná drzost zloděje, který se odváží vlézt na cizí pozemek. Možná si někdo
řekne, že je to jen dříví. Ale už jen ten pocit, že doma klidně spíte a cizí člověk
(a možná i z naší obce, kterého denně potkáváte v obchodě) se Vám pohybuje po
dvoře, je dost nepříjemný.
Třetí případ se stal u seniorky, která nebyla uzamčená. Do domu vnikly dvě ženy, které seniorce tvrdily, že
jí jdou vrátit přeplatek za vodu. Když seniorka chtěla zavolat svojí dceři, tak se ženy sebraly a odjely bílým
autem. V této věci byla informována i Policie ČR.
Zabezpečte si své nemovitosti, zamykejte si vrátka. Nikdy nevíte, kdo Vás nečekaně navštíví a odnese
si Vaše věci.
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SLAVNOSTNÍ NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 1. prosince jsme se opět po roce sešli v hojném počtu u slavnostního nasvícení olešenského
vánočního stromu. Atmosféru Vánoc nám připomnělo pásmo básniček a koled, se kterým vystoupily děti
z MŠ Olešná, děti ze ZŠ Zaječov, olešenské děti a skupina AJETO. V teple restaurace si děti napsaly a
připravily k odeslání svá tajná přáníčka. Ta pak po rozsvícení stromečku zamířila balónkovou poštou
rovnou k Ježíškovi. Děti dostaly andělské dobroty a pro všechny přítomné bylo připraveno teplé
občerstvení.
Všem účinkujícím i těm, kteří se podíleli na přípravách této akce, patří velké poděkování.

4/2018
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22. ZÁŘÍ 2018
OLEŠNÁ PŘIVÍTALA SEDM NOVÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu 22. září 2018 byli ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Olešné přivítáni nejmladší
občánci naší obce. Celkem se narodilo sedm dětí, z toho jasnou převahu mělo 5 holčiček. Nejprve své
kamarády pozdravily děti z MŠ Olešná básničkou, poté již starostka obce slavnostně přivítala nové
občánky: Aničku Humlovou, Aničku Šámalovou, Aničku Valdhansovou, Natálku Matějkovou, Zuzanku
Pommovou, Pavlíka Uhlíře a Lukáška Poláka mezi občany obce Olešná. Na památku se rodiče podepsali
do pamětní knihy, maminkám byla předána kytička, děvčátka si domů odvezla kočárek na panenky
a chlapečci odrážecí kolo. Přejeme všem dětem šťastné vykročení do života.
Lenka Hasmanová, OÚ Olešná

Anička Šámalová
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Zuzanka Pommová
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Pavlík Uhlíř

Lukášek Polák

Anička Valdhansová

Natálka Matějková

Anička Humlová

OLEŠENSKÝ KROUŽEK KERAMIKY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
Radosti z mateřinky
První čtvrtletí školního roku je za námi a my se s radostí můžeme podělit o novinky z naší školičky.
V pondělí 3. září jsme děti přivítaly v pěkně zařízené třídě se spoustou krásných hraček a her.
V jídelně na děti čekaly úplně nové jídelní sestavy, ze kterých máme všichni radost. Předškoláci si
pochvalují, že sedí u vyššího stolu na vyšších židlích, a ty menší děti už si povídají o tom, že až ony budou
předškoláky, budou sedět také tam.
Další novinkou v naší školce je tzv. „hravá angličtina“, které se věnujeme 1x týdně v rámci řízené
činnosti. U dětí je angličtina velmi oblíbená, často si ji během týdne samy připomínají. Také pravidelná
logopedická chvilka, kterou společně s rodiči chceme působit na čím dál častější poruchy a vady řeči, se
stala součástí naší řízené činnosti. Během září se nově příchozí děti poznaly se stávajícími dětmi i s
námi učitelkami, a proto jsme se mohli společně pustit do větších akcí.
2. října nás navštívila Policie ČR společně s hasiči, kteří nám předvedli svoji techniku. Děti měly
přístup k vybavení a výstroji obou jednotek. Velkým zážitkem byla prohlídka automobilů. Hasiči dětem
předvedli hydraulické nůžky a udělali pěknou přednášku.

4. října odpoledne vyrazily děti se svými rodiči od školky po stopách lesních skřítků. Ty je zavedly až
na Větrnou Hůrku, kde na ně čekalo posezení u ohniště, špekáčky na opékání a malá odměna pro děti.
17. října přijel na naše pozvání pan Hynek Černý, který pracuje jako preventista u Krajské jednotky
hasičského záchranného sboru v Berouně a zaměřuje se na přednášky pro děti a mládež. Vedl s nimi velmi
zajímavé rozhovory, pracoval s ilustrovanými příběhy a vysvětloval jim situace, které se mohou stát. Dále
si děti mohly vyzkoušet hasičský oblek a helmu.
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Poslední říjnovou akcí byla návštěva hudební
terapeutky paní Laubové, která dětem představila
hudební nástroje, a společně si na ně také zahráli.
Prvního listopadu jsme uspořádali již tradiční
halloweenské nocování ve školce. Celý den i večer
byl ve znamení strašidel a dýní. Haloween se nám
povedl, zažili jsme spoustu legrace. Děti dlabaly dýně,
soutěžily, tancovaly, nechaly se namalovat na obličej.
Když se setmělo, vyrazili jsme s lampióny po obci a za
paní starostkou, která měla připravenou sladkou
odměnu. Cestou zpět jsme měli ještě zastávku
v hájovně, kde děti také odměna neminula.

1. prosince jsme si s dětmi zazpívali u vánočního stromku na akci, kterou připravuje SPOZ při OÚ
ve spolupráci s OÚ Olešná. Děti odeslaly svá přání Ježíškovi po balóncích, přiblížil se nám tak čas
vánočního očekávání a nám tak nezbývá než popřát také všem čtenářům za naší Mateřskou školu příjemné
chvíle v předvánočním čase, spokojené a klidné vánoční svátky a v novém roce mnoho zdraví, radosti a
štěstí.
kolektiv MŠ Olešná

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Setkání klubu Šikovných ručiček ve výtvarné třídě budovy MŠ budou probíhat i v příštím roce. Na malé
šikuly se těšíme vždy od 15:30 do 17:00 v těchto termínech: 17. 1., 14. 2., 21. 3., 11. 4. a 16. 5. 2019.
Petra Sládková a Eva Mizerová
4/2018
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ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
Zasazení Lípy republiky 28. října 2018
Proč jsme v Olešné zasadili Lípu republiky? Správných odpovědí by se jistě našla celá řada. Jen pro
zajímavost porovnejme dva dny, které od sebe dělí přesně sto let. Zároveň i toto je jedna z možných
odpovědí na úvodní otázku.
28. října 1918 bylo pondělí. Již 1. října skončil letní čas. Do střední Evropy pronikl chladnější vzduch. Vál
slabý severozápadní vítr. Ranní teploty se pohybovaly od 0 do 4 °C, na JZ Čech mrzlo. Maximální teploty
kolem 8°C. Zataženo, přeháňky. Vršky kopců a hor byly bílé, např. v Peci pod Sněžkou napadly 2 cm, na
Lysé hoře 25 cm sněhu. Zemí přechází pandemie španělské chřipky s následnou velmi vysokou úmrtností.
Válka odčerpala sedm milionů mužů a ženy vykonávají i mužské práce. Pracuje se 16 hodin denně, 6 dnů
v týdnu. Lidi sužuje hlad. Potraviny jsou na lístky – na osobu a týden (!) je 980g chleba a 250g mouky. Po
Praze se spontánně rozšiřuje zpráva o vzniku republiky a lavinovitě se předává do měst i obcí. Ve
skutečnosti Republika československá byla vyhlášena až večer. Lidé se radují z nabyté svobody a společně
slaví. Zažívají pocit národní hrdosti.
28. října 2018 byla neděle. Tento den skončil letní čas. Přes naše území přecházela studená fronta. Během
noci se ochladilo a dešťové srážky přecházely ve vyšších polohách ve sněhové. Na Šumavě napadlo místy
až 13 cm sněhu. Zataženo, mrholení a déšť. Nejnižší teploty 5 až 1 °C, nejvyšší denní 6 až 2°C. Česká
republika zažívá příznivé období. Pracuje se 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu. V žebříčku životní úrovně mezi
152 zeměmi světa jsme na 24. místě. Dlouhodobě je na tom ČR nejlépe s ekonomickou stabilitou, se
základními lidskými potřebami a lékařskou péčí. Ekonomika roste. V EU máme nejnižší míru
nezaměstnanosti. Zvyšují se mzdy. Nejvíce utrácíme za běžnou spotřebu, jako za potraviny, alkohol či
tabák. Podle statistik Češi snědli v r. 2017 na osobu přes 80 kg masa a 84 kg ovoce za rok.
V Praze vrcholí velkolepé oslavy 100. výročí založení ČSR. Hold republice vzdávají nejrůznější formou
obyvatelé napříč zemí – od měst po malé obce. Někteří lidé se oslav aktivně účastní a společně slaví.
Zažívají pocit národní hrdosti.
Také Olešná si důstojným způsobem připomněla toto významné výročí. Za přítomnosti zastupitelů
obce, členů spolku Za zdravou Olešnou a místních obyvatel zasadila starostka s předsedou spolku Lípu
republiky. Bylo pro ni vybráno místo v parku, kde může vyniknout její budoucí krása, monumentálnost i
dlouhověkost. Všichni přítomní měli na oblečení trikolóry.
Slavnostní projev přednesla starostka obce
Lenka Hasmanová. Dále vystoupil se
zamyšlením nad vztahem Čechů k naší
republice předseda spolku Za zdravou
Olešnou Ing. arch. Libor Tomsa. Nakonec
vyzval přítomné, aby po sto letech provolali
republice třikrát SLÁVA, jak to učinili tehdejší
obyvatelé Olešné.
Chladné a deštivé počasí účastníky akce
neodradilo. Místostarostka Mgr. Lenka
Kratochvílová nabídla teplé nápoje pro zahřátí.
Shromáždění poté průvodem směřovalo na
starou náves. Cestou se přidali další občané a
několik dětí s lampiony.
Položením věnce a zapálením svíček u
Památníku padlých akce pokračovala
procházkou
kolem
významných
a
památných lip. V jejich blízkosti byly nově
osazeny kameny s informačními tabulkami,
které připomínají důvod a rok vysazení
těchto lip.
9
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V neposlední řadě připomeňme, že za každou akcí se skrývá množství práce, úsilí,
jednání a zařizování, které veřejnost často bohužel nevnímá. Velký dík proto patří
Obecnímu úřadu v Olešné, a především starostce Lence Hasmanové. Obecní úřad
finančně akci zajistil jak nákupem lípy i potřebnou následnou péčí o ni, tak i osazením
kamenů s informačními tabulkami u významných lip.
Počasí v den státního svátku nebylo zrovna příznivé. O to více si vážíme účasti všech,
kteří přišli tuto významnou akci podpořit a vyjádřili tím i sounáležitost s obcí
a naší republikou. Děkujeme!
Podělme se na tomto místě ještě o několik informací, které k naší lípě poskytl pan
Ing. Jaroslav Lhoták ze Zaječova z firmy Zeleň v Pohodě s.r.o. Lípu pro obec
zajistil a převzal veškerý servis s odborným zasazením i následnou péčí. Jedná se
o lípu velkolistou – botanicky označenou jako Tilia platyphylla Scop. Je to strom
velkých rozměrů s přímým válcovitým kmenem a košatou korunou.
V dospělosti dosahuje výšky až 30 metrů s průměrem
kmene 1,5 metru. Růst je zpočátku pomalý. V 25 letech
dosahuje tento druh velikosti maximálně 10 metrů, v 50
letech 17 metrů a po 100 letech má 25 i více metrů.
Přibližně kolem 150 let věku začíná kmen vyhnívat a
objevují se dutiny, aniž by se snížila vitalita stromu. Od
tohoto věku již strom vyžaduje soustavnou kontrolu
s ohledem na bezpečnost. V České republice roste nyní
několik lip, které se označují jako tisícileté. Za všechny
jmenujme Klokočovskou lípu z Havlíčkobrodska
na Vysočině, která se zřejmě jako jediná tak
úctyhodného věku skutečně dožila.
Kořenový systém je všestranně rozvinutý, mohutný a sahá do značné hloubky. Lípa netrpí vývraty a je
v půdě dobře ukotvena. Lípa velkolistá snáší i velmi hrubé seřezávání a dobře zavaluje rány. Lípa velkolistá
je silně medonosná a je to jeden ze tří druhů léčivých lip. Kdo by neznal příjemnou medovou vůni
kvetoucích lip se zvukovým doprovodem tisíců včel? Pro léčivé účinky se využívají především květy, ale
i listy. Jejich léčivé účinky uzdravují tělo i duši.
Náš strom byl vysazen v balové formě, nyní je asi 10
let starý. Ve školce byl třikrát přesazován a byla mu
postupně zapěstována koruna. Strom pochází ze školky
na okraji Prahy. Ze země byl vyzvednut 24. října 2018.
Po provedení výsadby je stromu nutno před začátkem
vegetačního období zkrátit větve zhruba o jednu třetinu.
Důvodem je snížení transpirace a umožnění zakořenění,
neboť jsme jeho vyzvednutím ze země značně redukovali
kořenový systém. Tento zásah bude proveden až na jaře
2019.
Lípa má obecně symboliku národního stromu, proto se vysazuje při významných událostech
spojených s našimi dějinami. Lipové ratolesti zdobí i standartu prezidenta republiky.
Věřme, že naše Lípa republiky bude ve zdraví a míru růst do krásy, sílit a zdobit krajinu a že jednou může
nést označení památný strom.
Mgr. Taťána Tomsová
4/2018
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DRAKIÁDA
Obec Olešná ve spolupráci s Mateřskou školou
Olešná uspořádala v měsíci říjnu tradiční drakiádu.
Počasí nám moc nepřálo, a i přes to se nakonec
několika drakům podařilo vznést. Komu drak
nevzlétl, mohl si v tvořivém koutku, který
připravily paní učitelky ze školky, vytvořit zápich
v podobě dráčka. Na všechny účastníky čekalo
malé občerstvení v podobě špekáčků a teplého
čaje. Děti dostaly za účast malý dárek.

AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA LEDEN AŽ DUBEN ROKU 2019
Dovolte mi, abych alespoň trošku nastínila některé z akcí, které pro vás chystáme od ledna 2019 do dubna
2019. Hned v lednu pro vás připravujeme Dětský karneval. V dalších měsících bude následovat například
Loutkové divadlo pana Aleše Bílka, Otevírání lesa či Slet čarodějnic. Už teď se těšíme, až se s Vámi
potkáme na některé z našich akcí, a doufáme, že si užijete spousty zábavy.
Naším cílem je, aby se Vám naše kulturní a sportovní setkání líbila a aby probíhala podle Vašich
představ. Velmi by nám pomohlo, kdybychom znali Vaše přání ohledně pořádání dalších akcí. Své podněty
nám samozřejmě můžete sdělit jak osobně, tak písemně (klasickou poštou, vhozením lístku do schránky
OÚ nebo prostřednictvím e-mailu spoz.olesna@seznam.cz ). Budeme rády i za Vaše reakce na akce, které
již proběhly.
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL
Touto cestou všechny srdečně zveme na Dětský karneval, který se bude konat v sobotu 12. ledna 2019
od 15 hodin v sále Restaurace U Zeleného Stromu. Podrobnosti se včas dozvíte prostřednictvím plakátů,
webových stránek i z hlášení obecního rozhlasu. Těšíme se na spoustu krásných kostýmů.

PŘÁNÍ NEJEN PRO SVÁTEČNÍ DNY
Za Sbor pro občanské záležitosti přeji všem obyvatelům Olešné pohodové Vánoce
strávené v kruhu těch nejbližších a dětem pak, aby jim Ježíšek přinesl dárečky, o které si napsaly
(a aby na nic nezapomněl ). V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Simona Veberová, předsedkyně SPOZ
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STŘÍPKY Z HISTORIE
ZVON V OLEŠENSKÉ KAPLIČCE
Uprostřed návsi stojí zděná kaplička se stanovou střechou, která je ve vrcholu
zakončená dřevěnou lucernou s cibulkou. Stavba z přelomu 18. a 19. století byla
postavená v době masového rozšiřování obecních zvonic, po vydání tzv. „ohňového
patentu“ císařovnou Marií Terezií z roku 1751. Ten nařizoval, aby v každé vesnici
byl zvon, kterým by bylo možno ohlašovat případný požár.
„Kaplička tato postavená pro osazení zvonu, jako tehdy jediného zlovarujícího
prostředku, zvláště v nebezpečí častých, velice zlých bouřkových ohňů, aby svým do
dálky jasným hlasem neúnavně svolával občany k záchraně snadno vznětlivých
domků i hospodářských budov.
Není ani znám mistr zvonař, který zhotovil pro naši kapličku krásně tvarovaný
a líbezně znějící zvon. Ale i on se ocitl léty svého věku na pokraji záhuby, když jako přemnozí jeho vrstevníci
byl nuceně sejmut Němci v počátečních letech II. světové války a byl dočasně uložen na skládce v Praze na
Maninách a zdejší občan pan V. Vágner, který byl zaměstnán na jednom z ministerstvech, z vlastní iniciativy
jej objevil a zařídil jeho navrácení do jeho domovské obce.
Mnoho času, změn a zvyklostí uběhlo od času nutnosti, kdy údery jeho srdce ohlašovaly pravidelně čas
polední a v podvečerním soumraku svým ojedinělým „klekáním“ svolával skotačící děti, ale i všechny
pasáčky na cestu k domovu. I mimoto měl nezastupitelnou úlohu oznámit tklivou zprávu, že opustil svoji
vesničku přemnohý z jejího lůna a doprovodil ho na cestě poslední.“
(z archivu obce)

POZVÁNKA DO BETLÉMA
Již dvanácté
nasvícení Betléma
proběhne tradičně
na Štědrý den
24. prosince
v 15:00 hod.
Zvonička bude dále zpřístupněna na Boží hod
25. 12. 2018 a na Štěpána 26. 12. 2018 vždy od
15:00 do 21:00 hodin.

POZVÁNKA NA KONCERT
Pěvecký sbor ZŠ a MŠ Zaječov zve širokou
veřejnost na svůj každoroční Vánoční koncert,
který se bude konat o 4. adventní sobotě dne
22. 12. 2018, od 15:00 ve zdejším kostele
Zvěstování Panny Marie, známé Svaté Dobrotivé.
Na programu je pásmo vánočních písní
i tradičních koled v podání žáků ZŠ a MŠ Zaječov
pod vedením Mgr. Markéty Erazímové.
Srdečně zveme!

Srdečně zve obec Olešná a keramický kroužek.
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TJ OLEŠNÁ
STOLNÍ TENIS MÁ NOVÉ POSILY
Oddíl stolního tenisu při TJ Olešná, kde hrají hráči především z Olešné, Zaječova a Jiviny, mezi sebe letos
přivítal další dva mladší žáky, kteří budou hrát v kategorii mládeže, a posilu mužské části družstva Olešná
„B“. V Olešné již vychovali spoustu mladých a nadějných hráčů, a jestliže bude tento trend pokračovat,
nemusí se TJ Olešná o budoucnost stolního tenistu obávat.
V dnešní přetechnizované době je těžké oslovit a zaujmout děti natolik, aby vůbec s nějakým sportem
začaly, natož aby u něj vydržely. V Olešné se to v oddílu stolního tenisu daří. Na začátku to jsou hodiny
a hodiny tréninků. Poté se mládež účastní jak okresních, tak krajských soutěží, kde načerpává cenné
zkušenosti a ve velké konkurenci je každý postup vzhůru v žebříčku úspěchem. Starší žáci a dorost hrají
zároveň v okresních soutěžích mužů, aby zažili atmosféru týmu a potkali se se širokou škálou hráčů.
Každý hráč, kterého si oddíl stolního tenisu sám „vychová“, má pro něj cenu zlata. Je to budoucnost, na
kterou v Olešné sází.
SOUSTŘEDĚNÍ
V rámci přípravy na sezónu proběhlo během léta víkendové soustředění mládeže a mužů pod vedením
Miloše Hermana. Několikafázové tréninky zaměřené jak na fyzickou kondici, tak na techniky podání,
příjmu a kombinací, měly za úkol připravit hráče na začátek sezóny a dostat je tak do plného hracího tempa
po měsíční přestávce. Pro velký úspěch budou tato soustředění i nadále pokračovat.
PŘEBORY V HUDLICÍCH OVLÁDL DOROST Z OLEŠNÉ
V neděli 18. 11. 2018 se mladší a starší žáci a dorost zúčastnili
okresních přeborů ve stolním tenise v Hudlicích. Celý den
bojovali o co nejlepší umístění a společně s trenéry, kteří je po
celou dobu podporovali, přivezli několik medailí ze soutěže ve
dvouhrách i ze čtyřher. Mladší žáci (Marek Herman a Tomáš
Karel) se z celkového počtu 24 dětí probojovali až do první
osmičky, což je nad očekávání dobrý výsledek. Lukáš Sviták
vybojoval první místo ve smíšené čtyřhře a třetí místo ve čtyrhře
starších žáků. Největší radost nám udělali dorostenci Miloš
Herman a Tomáš Šmíd, kteří společně vybojovali první místo
ve čtyřhře dorostu a v jednotlivcích získal Miloš první a Tomáš
třetí místo. Všem srdečně gratulujeme! Jen tak dál…
ODDÍL

NOHEJBALU SE ROZROSTL O DALŠÍ

NOVÉ ČLENY

Při TJ Olešná funguje již delší dobu oddíl
nohejbalu. Sportovci z Olešné i místní
„chalupáři“ se scházejí jedenkrát týdně na
víceúčelovém hřišti, kde hrají zápasy
společně děti i dospělí. Velice nás, zástupce
tělovýchovy, těší, že se i nohejbal stává
v naší obci oblíbeným sportem, o čemž
svědčí nárůst členů oddílu nohejbalu.
KLUBOVÝ TURNAJ
V rámci oslav 100. let české státnosti
uspořádali nohejbalisté v sobotu 27. 10. 2018 klubový turnaj za finanční podpory Obecního úřadu Olešná,
kterému tímto děkujeme za podporu. Celkem pět týmů svedlo mezi sebou napínavé zápasy a o výborné
sportovní výkony nebyla nouze. Celé klání se neslo ve férovém sportovním duchu a dle organizátorů budou
další turnaje tohoto typu pokračovat i v nadcházejícím roce. První ročník vyhrál tým „Božánků“ a zároveň
získal putovní pohár.
Přejeme nohejbalistům do budoucna mnoho sportovních zážitků!
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TURISTICKÝ ODDÍL USPOŘÁDAL JIŽ XXVIII. ROČNÍK BĚHU OLEŠNOU
Tradičních akcí si v naší tělovýchově ceníme, a tak nás těší, že akce Běh Olešnou se každoročně zúčastní
více než 20 závodníků, především v mladších kategoriích. Tuto akci pořádá oddíl turistů ve spolupráci
s oddílem ASPV – cvičení dětí. V úterý 9. října se na startovní čáru postavilo 23 závodníků a všichni doběhli
do cíle ve výborných časech. Za své výkony byli řádně odměněni a mohli převzít ocenění na stupních
vítězů. Doufejme, že tyto akce budou v naší tělovýchově probíhat i v budoucnu. Děkujeme pořadatelům za
organizaci a závodníkům za výborné výkony a sportovní chování.

za TJ Olešná Zdeňka Hermanová
POKRAČUJEME SE SPORTOVNÍMI KROUŽKY PRO DĚTI
Po prázdninové pauze jsme opět zahájili cvičení rodičů a
dětí a pohybové hry pro starší děti. Velice nás jako
instruktory a zástupce tělovýchovy těší, že v dnešním
uspěchané době dokážeme zaujmout a přitáhnout pozornost
dětí k pohybově zaměřeným aktivitám. Naše tělovýchova se
ve cvičení RD zaměřuje na děti, které cvičí již od útlého
věku společně s rodiči. Tímto děkujeme vám rodičům, kteří
s námi v tomto ohledu spolupracujete, neboť v tomto věku
záleží právě na vás, jak bude vaše dítě trávit volný čas.
V našem rodinném prostředí se snažíme, aby se děti
společně s rodiči cítily v kolektivu dobře, osvojily si
základní pohybové dovednosti, pohrály si, odnesly si nové zážitky a našly si kamarády.
Další aktivitou, která úspěšně pokračuje i po prázdninách, jsou pohybové hry pro starší děti. Jsme mile
překvapeny, že i starší děti mají zájem o pohybový kroužek
tohoto typu, přestože mají další jiné cíleně zaměřené sporty,
jako je fotbal, hokej, atletika apod. Snad proto, že zde
hrajeme hry, které děti tolik neznají, dáváme jim prostor ve
výběru oblíbených her, cvičí na nářadí a s náčiním dle svých
možností, a tak někdy překonají strach z něčeho, co ve
školních hodinách TV nezvládly. Kroužek je postaven na
kamarádském vztahu dětí a instruktorů, což přispívá
k přátelské atmosféře nás všech. Snad zájem dětí vydrží co
nejdéle a my budeme moci v pohybových hrách pokračovat.
Osobně doufáme, že náš pozdrav „Dnešnímu cvičení třikrát
HURÁ, HURÁ, HURÁ“, kterým zakončujeme každou
cvičební hodinu, budeme slýchat ještě dlouho
za TJ Olešná Šárka Bartůňková a Zdeňka Hermanová
SLOVO ZÁVĚREM
Naše TJ klade důraz na podporu především dětí a mládeže, a to ve všech oddílech. Veškerou činnost se
snažíme zkvalitňovat jak školením vedoucích jednotlivých oddílů, tak průběžným pořizováním nářadí,
náčiní a cvičebních pomůcek prostřednictvím sponzoringu, dotací, grantů a příspěvků od obcí. Tímto
děkujeme zastupitelům obcí Olešná a Zaječov, kteří dlouhodobě naši činnost podporují a bez jejichž
příspěvků by byla naše práce daleko složitější.
Všem občanům a sportovním příznivcům přejeme do nového roku 2019
hlavně hodně zdraví, pohody a elánu…
4/2018
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PŘEDSTAVUJEME…
O rozhovor do tohoto čísla časopisu jsme poprosily pana Aleše Bílka, člověka, který do Olešné už
neodmyslitelně patří, a kterého známe skoro všichni především jako dobrého člověka.
OZ: Aleši, kdo vlastně jsi srdcem, loutkář, klaun nebo ředitel zoo?
AB: Srdcem loutkář, ale vším, čím jsem, jsem rád.
OZ: A jak to vlastně všechno začalo?
AB: Určitě už od dětství, měl jsem ho moc hezké. Byl jsem sice
jedináček, ale se spoustou kamarádů. Starala se o mě hlavně babička,
která byla úžasná, a přesto, že jsem bydlel v Praze, užíval jsem si
svobodné a volné dětství. Měl jsem také bohatou fantazii, vymýšlel jsem
si různé hry a také první strašidla.
OZ: Jak jsi přišel k přírodě a zvířatům?
AB: Bydleli jsme blízko Botiče a pak jsem jezdil s kamarády na chalupu
do Krupka u Nižbora, tam jsem také poznal různé kutilské práce, to se
mi fakt moc líbilo. Také jsem chodil do Šternberkova přírodovědného
muzea dětí, zajímali jsme se především o geologii, sbírali různé kameny,
čistili jeskyně, jezdili na vodu a lezli na skály. Tam jsem musel překonat
svůj strach z výšek.
OZ: A co všechno jsi ještě musel překonat?
AB: V mládí jsem dostal těžký zánět mozkových blan. Ležel jsem v Nemocnici na Bulovce na infekčním
oddělení a byl jsem úplně ochrnutý. Hrozilo mi, že už to tak zůstane napořád.
OZ: Jak ses z toho dostal?
AB: Měl jsem tam na pokoji takového spolupacienta, hrozně mě šikanoval, lil na mě horký čaj a podobně,
tak jsem se naštval a snad silou vůle si řekl, že mu ukážu. Začal jsem se pomalu hýbat, až jsem se dokázal
zvednout.
OZ: A čím jsi se vyučil?
AB: Vyučil jsem se v SOU obráběčem kovů, před vojnou jsem to i dělal, ale pak jsem se překvalifikoval na
sádrokartony, dělal na pile a chvíli jsem při tom i hlídal krávy. Jenže firma zkrachovala a já šel na vojnu.
OZ: Aleši, co ty a sport?
AB: Tatínek byl v týmu s Panenkou a byl náhradní ligový brankář za Bohemku, od svých tří let jsem byl
v dresu na hřišti, a tak často, až se mi to přestalo líbit. Začal jsem za školu závodit na běžkách a při tom
začal i s karate, které jsem později začal i vyučovat. Páskování jsem skončil fialovým pásem, hodně jsem
závodil. Nedávno jsem objevil diplom za druhé místo na Mistrovství Prahy v juniorech. Na vojnu jsem pak
nastoupil jako sportovec za Duklu ve Vimperku na Šumavě, tam jsem také hodně závodil, však po roce mi
nešťastnou náhodou při tréninku zlomili páteř, takže jsem zůstal zase chvíli ochrnutý. A tak jsem se znovu
už po třetí učil chodit. To pak má čas člověk přemýšlet.
OZ: A po vojně?
AB: Překvalifikoval jsem se, tentokrát na kuchaře-číšníka. Pracoval jsem v restauraci Orient v Praze,
v nejvyhlášenější orientální restauraci té doby. Zůstal jsem tam postupně sám jako jediný kuchař a k tomu
ještě musel udělat 600 chlebíčků denně. Z této doby mám krédo: „Co tě nezabije, to tě posílí.“
OZ: Takže tvé nejoblíbenější jídlo?
AB: Určitě Pekingská kachna.
OZ: A vaříš ještě někdy?
AB: Teď už nemám na to vůbec čas.
OZ: Z restaurace jsi šel kam?
AB: Z hospody prodávat a montovat jízdní kola. Potkal jsem kamaráda, který mě do toho nadchnul. Hodně
jsem jezdil. Pamatuji si, že jsme jednoho dne dvakráte za sebou vyjeli na Sněžku. Byla to slavná doba
horského kola. Prodejna, kde jsem působil, byla u Viktorky Žižkov a jednou se nám ji povedlo vyprodat
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během jednoho dne. Pak mi další kamarád nabídl montovat kuchyňské linky a rozvážet spotřebiče, lednice,
pračky, sporáky, vše jsem i na místě zapojoval, avšak jsem po čase zjistil, že zaměstnavatel mě evidoval na
černo, tak jsem odešel. Dal jsem se na výškové práce, teď se mi moc hodilo to lezení po skalách. Myl jsem
z venku například okna na hotelu Fórum a Hilton.
OZ: A pak?
AB: Pak? Pak jsem se stal kulisákem v Národním divadle. Otevřel se mi nový
svět.
Poznal jsem hodně herců a umělců, začal jsem zpívat ve sboru, malovat portréty,
dělal jsem průvodce Prahou. O prázdninách jsem měl hodně času. Povedla se
mi sehnat brigáda plavčíka na Hostivařské přehradě, kde jsem půjčoval i prkna
na windsurfing a učil na nich plachtit. V divadle jsem vydržel dva roky.
OZ: Proč jenom dva, to se ti to nelíbilo?
AB: Líbilo, ale zamiloval jsem se. Do Markéty, své ženy. Bydlela až v Prostějově
a já jsem potřeboval víc peněz, abych za ní mohl jezdit.
OZ: Jak jsi to vyřešil?
AB: Zkoušel jsem kde co. Lisoval jsem krabice v Delvitě, dělal skladníka, roznášel letáky atd. Vždy jsem
dělal aspoň dvě práce najednou, a pak jsem se dostal pracovat jako obsluha benzínové pumpy Benzina,
obsluhoval jsem i myčku, plnil auta na plyn a zase myl okna. Tam jsem také poznal, jací lidé dokážou být.
Zákazníci odjížděli běžně bez zaplacení. Bylo to hodně smutné.
Raději jsem se vrátil k tomu, čím jsem se vyučil, do fabriky k soustruhům a později se mi povedlo dostat se
na NC stroje, a to ve stejné fabrice Technometra, která se pak stala součástí Pragovky. Tam jsem také
vyřezal své první loutky - Zapomnětlivého staříka, Klekánici. Tu podle své babičky. Začal jsem dělat loutky
skřítků pro spisovatelku a kamarádku paní Klimtovou a dekorace a loutky do České televize (např. nové Jů
a Hele).
S kamarádem jsme si koupili auto Škoda 1203 a začali hrát divadlo „Vysmáto“. S manželkou jsme doma
vytvářeli v kuchyni drobnou keramiku do dřevěných rámečků a zvonečky do keramických obchodů.
S divadlem jsme jezdili po středních Čechách a při dovolené po celé republice. Však po dvou letech fabrika
krachovala a nebylo na výplaty a vůbec se jim nelíbilo, že toužím jen po odpoledních směnách, abych mohl
dopoledne jezdit po školkách. Musel jsem si vybrat. Loutky a divadlo vyhrály. A vyhrávají doposud. Nejtěžší
rozhodnutí bylo začít jezdit sám a vystupovat jako jeden herec, a tak asi už dvacet let jezdím každý den po
celých Čechách i Moravě.
OZ: Kde čerpáš pro své hry inspiraci? A jaká je tvoje nejúspěšnější hra?
AB: Inspiraci čerpám nejčastěji přímo od lidí. Při povídání s nimi to přijde nějak samo. No a nejvíce si
cením pohádky „O zlém černokněžníkovi Ondřejovi“.
OZ: Aleši, prosím tě, jak se stalo, že ses dostal do Olešné?
AB: Úplně normálně na inzerát. Hrozně moc jsme se chtěli z Prahy,
kde jsme žili v malém bytě v jednom pokoji s dvěma malými dětmi a se
starým strýcem v druhém pokoji. Sjeli jsme hodně míst, ale krajina a
okolí se nám tady v Olešné moc líbila. Připomínala mi oblíbenou
Šumavu, odkud pochází naše rodina. Povedlo se nám pořídit toto místo
s výbornými sousedy, a tak jsme tady už 17let.
OZ: Tady se tvojí nedílnou součástí stala i zvířátka.
AB: Ano, to přišlo s dětmi. První začaly ovečky pro spásání trávy,
králíci pro děti a koník Kryštof pro syna Kubu, toho ve stáji najdete
ještě i dnes. Se zvířaty mě spojil hlavně hrad Točník a celá rodina
kastelána. Jsou to zvířecí nadšenci, kteří to ve mně ještě více otevřeli.
Povedlo se mi domluvit s Vaškem Chaloupkem umístění medvědů
Agáty a Martina, se kterými jsme si jako rodina moc užili, přímo do
rozšířeného hradního příkopu.
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OZ: A co klokan, jak ten se sem dostal?
AB: Klokana jsem dostal jednou místo honoráře za vystoupení. Pak začala pomalu přibývat další a další
zvířátka, nejčastěji ta, kterým hrozilo utracení a nám jich bylo líto. Buď zemřel jejich majitel nebo se o ně
nemohl starat. Některá také přišla ze záchranné stanice, kde už pro ně nebylo místo. Některá ze zoo, kde
byla přemnožená nebo se nehodila do genetického programu. Většina zvířat je tu, aby nemusela být
utracená.
OZ: Jak a kdo se o ně stará?
AB: My všichni. Teď již to máme trochu rozdělené, já mám každý den, často i soboty a neděle vystoupení,
večery či noci trávím se zvířátky. Přes den se o ně stará Olda, zaměstnanec Karel, a hlavně hned po škole
dcera Eliška, která se učí na uměleckou kovářku. Moc pomáhá manželka Markéta a naše dlouholetá
kamarádka Klárka, občas i syn Kuba, který se živí jako iluzionista a kouzelník. Brzy k nám přibude nová
pomocnice Danuška, na kterou se moc těšíme. Velmi často pomáhají také děvčata ze vsi a okolí.
OZ: Jak to vlastně vypadá?
AB: Ráno se celkem brzy vstává, Olda musí jet na trávu, složí ji u stáje a pak
kolečkem rozváží mezi jednotlivá zvířátka, někomu se musí namíchat se
senem nebo slámou. Každé zvíře musí dostat čistou vodu, někdo ovoce,
zeleninu, myši, prostě přesně to, co potřebuje. Každé zvíře má svůj kyblík.
Musí se také vyčistit kotce a koryta. Zelenina i ovoce se musí pořádně
vytřídit, a to samé se dělá i odpoledne a liškám i na noc. Pak se musí vykydat
hnůj a překontrolovat zásoby potravin. Vše musí být čisté a čerstvé. Chováme
si i vlastní myši pro lišky a surikaty, červy nás zásobuje Robert Formánek.
Dále se musí provést nezbytné opravy klecí, stavíme neustále i nové ubikace,
výběhy a stáje.
Zvířátka se musí nejen nakrmit, ale i zabavit. Vyrábíme jim nové hračky,
měníme houpačky a prostředí v klecích, aby se nenudila.
Samozřejmě každý den kontrolujeme jejich zdravotní stav a pravidelně je
prohlíží i veterinář, protože často jim hrozí přirozené nemoci, ale občas i většinou neúmyslné poškození od
lidí nevhodným krmením. Nejsmutnější bylo prostřelení ocasu a pak břicha našeho prvního klokana a
ubodání ryb. Nejkrásnější jsou porody mláďat a nejhorší odchody zvířat, i s jejich smrtí se musíme umět
vyrovnat.
OZ: Během roku u vás ve Zvířátkově probíhá několik akcí, s kým nejčastěji spolupracujete?
AB: Vystřídalo se už tady hodně účinkujících, vesměs dobrých známých a kamarádů. Divadlo z Mýta,
Divadlo Luna od Mělníka, Divadlo Kbely, Divadlo na Vísce Slávky Hozové z Hořovic a mnoho, mnoho
dalších. Velmi rádi také spolupracujeme tady s MŠ v Olešné i v Cheznovicích a s každým, kdo přijde
v dobrém. Pro další sezóny připravujeme i setkání s dalšími známými herci.
OZ: Každé léto trávíte na hradech, o co tam jde?
AB: Pohádkový hrad na Točníku a Sázavském klášteře, chystáme už 14. ročník. Přes týden je určený MŠ a
prvnímu stupni ZŠ, je to hrad plný her a kouzel, šermířů a divadelních představení. Děti tím provázejí
pohádkové bytosti, jsou zde ukázky lidových řemesel, lukostřelba, jízda na ponících apod. Je to cesta za
pokladem a od draka si každý odnese odměnu.
OZ: Co se ještě ve školkách mohou děti od vás naučit?
AB: Mimo divadelního vystoupení učíme děti přirozenou komunikací se zvířaty, indiánskou jízdu na
ponících, vyrábíme s nimi totemy, indiánské čelenky a amulety.
OZ: V Olešné lze vás také vidět na akcích mimo zoo, na maškarním plese se vás, stejně jako hasičů,
nemůže nikdo dočkat. Byli jste úžasní Simpsonovi, jeptišky i mravenci v čele s Ferdou. Také
nejkrásnější čarodějnice na kole. Aleši, prosím tě, jak to všechno zvládáš?
AB: Snažím se, jak se dá s úsměvem! Jak pravil pan Marvan „Vždycky, když mi bylo nejhůř, jsem se smál.“
OZ: A co jiného o tobě ještě nevíme?
AB: Že jsem také vetešník.
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OZ: Cože?
AB: Sbírám staré gramofony, kotoučové magnetofony, rádia, desky i pásky. Mám je moc rád a mám i pár
hezkých kousků.
OZ: Máš ještě nějaké nesplněné sny?
AB: Rád bych se vrátil k fotografování na film a vyráběl si fotografie jako dříve na papír sám, zvětšováky
leží na půdě. Také bych chtěl obnovit pořádné loutkové divadlo tady v Olešné.
OZ: Brzy budou Vánoce, co pro tebe znamenají?
AB: Hlavně klid a pohodu, zpomalení životního tempa a trošku zamyšlení.
OZ: A co by sis přál?
AB: Aby lidé byli na sebe hodnější, ztratila se závist, aby se lidé více družili, malichernosti hodili za hlavu
a usmívali se, vždyť jsme tu jenom na chvíli.
OZ: Aleši, děkujeme za úžasný rozhovor a přejeme ti, aby se ti tvé přání vyplnilo, loutkám hodně
úspěchů, zvířátkům hodně zdraví a nám všem, abychom se v dobrém potkávali.
Zeptaly se a zapsaly Lenka Kratochvílová a Eliška Svobodová

SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Nový školní rok jsme ve Zvířátkově zahájili divadelním představením s názvem „Lékařem proti své
vůli“ v podání Divadla J. K. Tyla Mýto.

V říjnu jsme se společně pobavili na tradičním Staročeském odpoledni na téma „Cirkus trochu
jinak“.
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Poděkování a přání do nového roku
Další rok je již pomalu za námi, společně jsme se setkali na Vodnických
Velikonocích, divadelních představeních jak pro děti, tak dospělé,
Staročeském odpoledni, nebo jen tak při návštěvě u zvířátek.
Tímto děkujeme za podporu obci Olešná, dále všem příznivcům,
dobrovolníkům, sponzorům, partnerům a návštěvníkům Zvířátkova.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v
novém roce. Zároveň se těšíme na Vaši přízeň a podporu v příštím roce.
kolektiv Zvířátkova

RECEPT NA MĚKKÉ PERNÍČKY
750 g hladké mouky
200 g cukru moučka
230 g medu
150 g Hery nebo másla
3 vejce
3 lžíce kakaa
1 polévková lžíce koření na perníčky
1 kávová lžička skořice
1,5 kávové lžičky sody
Vypracujeme těsto a necháme odpočinout. Perníčky vykrajujeme vyšší (cca 0,5 cm) a pečeme na 180 stupňů
po dobu asi 8 minut, jinak by byly tvrdé. Po vytažení můžeme natírat bílkem. Zdobíme tradiční bílkovou
polevou nebo rozehřátou bílou polevou ze sáčku (odstřihneme jen malý růžek). Perníčky podle tohoto
receptu můžete upéci i na poslední chvíli, jsou hned měkké, není třeba je nechávat odležet. Také zdobení
hotovou polevou je velmi rychlé a jednoduché.
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
S novým školním rokem začaly opět pravidelné
schůzky mladých hasičů. Stejně jako v předchozích
letech se děti v září vydaly na Tlustický sranda
match. Letos se do Tlustice sjelo devět sborů. Naši
SDH reprezentovalo družstvo mladších žáků. Děti
soutěžily ve třech disciplínách. V klasickém
požárním útoku děti skončily na čtvrtém místě,
v netradiční štafetě na třetím místě. V poslední
disciplíně se našim dětem nedařilo tolik jako
v disciplínách předchozích a nakonec získaly
celkové 5. místo.
Hlavní náplní podzimních schůzek byl trénink na
Závod požárnické všestrannosti. V neděli 7. řijna se družstvo
mladších i starších vydalo na podzimní kolo hry Plamen, které
se letos konalo v Hýskově. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a
Závodu požárnické všestrannosti. Družstvo mladších se
umístilo na 12. místě ve štafetě dvojic a v ZPV na 21. místě.
Starší vybojovali ve štafetě dvojic 14. místo a 22. místo v ZPV.
Do konce letošního roku mají děti od závodění volno. Další
závody na děti čekají až na začátku příštího roku.
Na podzim se na soutěžní klání vydali i dospělí.
V sobotu 8. září se smíšené družstvo vydalo reprezentovat naše
SDH do Komárova, kde se konal tradiční Memoriál J. Pose a
J.Kůtka. Naše smíšené družstvo přivezlo z Memoríálu krásné
3. místo.
28. října 2018 uplynulo sto let od založení samostaného Československa.Toto významné jubileum
si připomínala celá repubilika. U tété příležitosti se sešli členové našeho sboru v sobotu 20. října. Pozvání
na setkání obdrželi i zasloužilí hasiči, kteří se sešli ve velmi hojném počtu. Během večera se promítaly
fotografie z uplynulých čtyř let, ale i fotografie historické. O velmi zajímavé vyprávění se postarali
zasloužilí hasiči, kteří se s námi podělili o svoje zážitky, které společně před lety zažívali. V průběhu večera
byly předány pamětní medaile, určené pro ty, kteří se zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Tyto
medaile dostali nejen současní členové sboru, ale i zasloužilí hasiči.

Děkujeme všem, kteří nás podporovali v letošním roce. Přejeme všem občanům naší obce pohodové prožití
vánočních svátku a hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
za SDH Olešná Aneta Šuttová
4/2018

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

20

ZŠ a MŠ ZAJEČOV
Podzim ve škole rozhodně nebyl nudným obdobím.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do naší školní družiny chodí více než 60 dětí a věnují se jim 3 paní vychovatelky – paní Hana Němcová,
Bc. Dagmar Ksandrová a Kristýna Jedličková. Slunečné podzimní počasí bylo vhodné pro pobyt venku, ale
uskutečnili jsme i další aktivity a projekty. Ve čtvrtek 25. 10. to byl výlet na zámek Dobříš, kde jsme si
v Muzeu hraček prohlédli, s čím si hrály děti v uplynulém století.
Poznávání minulosti byl věnován i projekt „První republika“. Děti si připravily za pomoci maminek
kostýmy, které odpovídaly módě 20. – 30. let a při fotografování si užily spoustu legrace. Samozřejmě si o
této době hodně povídaly a snažily se o životě v minulém století dozvědět co nejvíce zajímavostí. Také si
v malé cvičné kuchyňce vlastnoručně připravily pamlsky tehdejších dětí, jablka v těstíčku.
V pondělí 5. listopadu za dětmi přijely
pracovnice Kynologického servisu
Říčany s programem Bezpečný pes,
v němž se děti dozvěděly spoustu
zajímavostí
o
tomto
čtyřnohém
kamarádovi, ale i užitečné rady o jeho
krmení či výcviku, a část programu byla
věnována i poučení, jak se vyvarovat
napadení neznámým či toulavým psem.
Činnost školní družiny tak zážitkovou formou zprostředkovává dětem poznatky, které dobře využijí při
výuce.
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Teplé počasí podzimních měsíců jsme využili k nejrůznějším sportovním aktivitám. Chlapci a dívky
z 2. stupně ZŠ se v hodinách TV pod vedením Mgr. Ciprové a Mgr. Šudomové věnovali cyklistice v lokalitě
CHKO Brdy.
Žáci 1. a 2. ročníku zahájili plavecký výcvik v bazénu Hořovice. Letos poprvé jsme využili dotace
z rozvojového programu MŠMT ve výši 9 400,-Kč, z něhož žákům hradíme dopravu, a škola se obejde bez
finanční spoluúčasti rodičů.
V úterý 16. 10. ožilo fotbalové hřiště v Zaječově sportovní atmosférou. Tým Sdružení sportovních
svazů ČR připravil pro naše žáky 2. stupně ZŠ závod v TARGET Sprintu, který má ambice stát se
olympijskou disciplínou a mluví se o něm jako o letním biatlonu. Jedná se o zajímavou kombinaci sprintu
a střelby na terč laserovou zbraní. Zapojila se více než čtyřicítka závodníků a podali velmi vyrovnané
výkony. Zejména chlapci uvítali branné prvky závodu, ale střelba se dařila
i dívkám. Ti nejlepší na
závěr dostali diplomy a
medaile, na jaře je čeká
postup do oblastního kola.
Realizační tým měl vše
velmi dobře připravené po
organizační i obsahové
stránce a velmi oceňujeme,
že jeho prostřednictvím si
naši žáci mohli vyzkoušet
nový atraktivní sport.
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Ve středu 24. 10. 2018 se konal v Králově Dvoře okresní
přebor škol v přespolním běhu. Přestože panovalo
nevlídné podzimní počasí a trať byla delší než 2 km, všichni
naši sportovci v pořádku doběhli do cíle. V každé kategorii
startovalo 40-50 běžců a mezi nimi si zaječovští žáci nevedli
špatně. Nejlepšího umístění dosáhla Hana Charvátová (9.
místo), Jakub Skácel (10. místo) a Jan Rydrych (12. místo).
Dobře si vedli i ostatní – Aneta Braunová, Miloš Herman,
Tomáš Šmíd, David Brabec a Ondra Štěrba. Patří jim velké
poděkování za reprezentaci školy.
OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY
Stým výročím vzniku samostatného Československa bylo motivováno mnoho vyučovacích hodin,
projekty i exkurze. Žáci malovali a poznávali státní symboly, portréty prezidentů, vyplňovali pracovní listy,
navštěvovali pomníčky a historicky zajímavá místa v obci. Významným počinem bylo vystoupení
pěveckého sboru na oslavách s mezinárodní účastí v prostorách hradu i obce Karlštejn, které kazila jen
nepřízeň počasí. V pátek 23. 11. navštívila 6. – 9. třída interaktivní výstavu „100py“ v Depu 2015
v Plzni, která představuje časovou osu s nejzásadnějšími událostmi, jež se ve městě staly od založení
Československa. Náměstí Republiky se zástupy nacistických vojsk, autentická nahrávka legendárního
rozhlasového vysílání „Hovoří Plzeň – svobodná Plzeň hovoří!“ nebo Havlovy vězeňské snímky. To vše
žáci poznávali prostřednictvím fotografií, textů a formou vzpomínek obyčejných plzeňských rodin.
Výstava, tentokrát vlastní, bude i vyvrcholením školních oslav tohoto výročí. V zasedací síni Obecního
úřadu V Zaječově byla 2. 12. otevřena malá expozice, která přináší ukázky vývoje či proměny české
školy za uplynulých 100 let – k vidění jsou fotografie, pomůcky, školní četba, kronika i výtvory dětí.
Srdečně zveme k návštěvě v úředních hodinách obecního úřadu.
Vedení školy děkuje zastupitelstvu obce Olešná v čele s paní starostkou Lenkou Hasmanovou za
spolupráci v uplynulém kalendářním roce a přeje všem žákům, rodičům a občanům Olešné úspěšný
rok 2019 plný spokojenosti, zdraví a životní pohody.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
V 1. čtvrtletí roku 2019 bude otevřeno 10. a 24. ledna, 7. a 21. února, 7. a 21. března.
Přijďte si vybrat knížku podle svého vkusu a zpříjemněte si dlouhé zimní večery.
Dnes pro Vás máme krásné obrázky, které děti namalovaly na téma své oblíbené knihy.
Moc za ně děkujeme!

Tomášek Morris Svoboda

Filip Heiz

Rok 2019 prožitý ve zdraví, pohodě a lásce Vám přeje knihovnice Petra Svobodová.
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VÁNOČNÍ DĚTSKÝ KOUTEK 
Nač se těší děti milé?
Vánoce – to je ta chvíle!
Oči se jim rozzáří
a s úsměvem na tváři
dárečky si rozbalí.
Od koho je dostaly?
V každém koutku světa je to vlastně trochu jinak. České děti dostávají dárečky od Ježíška, v Americe je
rozdává Santa Claus, v Rusku Děda Mráz, v Anglii Father Christmas, ve Francii Père Noël, v Německu
Weinachtsmann, v Itálii dokonce čarodějnice. Je hodná a jmenuje se Bafana. A víte, kdo dává dětem dárky
ve Švédsku? Je to skřítek známý pod jménem (jméno vyluštíte v tajence). Dárečky dětem rozváží s vozíkem,
taženým kozou. Najdeš ho na další stránce a můžeš si ho vymalovat.
V každém řádku najdi mezi obrázky jeden, který mezi ostatní logicky nepatří, pojmenuj ho a druhé
písmenko zapiš do rámečku ve stejném řádku. Od shora dolů přečteš tajenku.

VYSTŘIHOVÁNKA: SNĚHOVÁ VLOČKA
Chceš si vyrobit krásnou sněhovou vločku, která
nikdy neroztaje? Podívej se na návod na druhé
straně a pusť se do toho ! Je to docela
jednoduché. Čtverec papíru přelož podle obrázku
na trojúhelník, ten pak ještě jednou a nakonec
přelož na tři díly. Okraj zastřihni do roviny, na
skládanku si nakresli šablonu a podle ní vločku
vystřihni. Po rozložení ti může maminka vločku
opatrně přežehlit, aby byla krásně rovná.
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OMALOVÁNKA
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
16. 12. 2018

Bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu

24. 12. 2018

Krmení zvířátek (SDH)

24. 12. 2018

Vánoční setkání u zvoničky

26. 12. 2018

Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu

29. 12. 2018

Turnaj dvojic ve stolním tenisu

31. 12. 2018

Zimní Chocholoušek

1. 1. 2019

Novoroční ohňostroj

6. 1. 2019

Tři králové (SDH)

12. 1. 2019

Dětský karneval

16. 2. 2019

Hasičský bál

16. 3. 2019

Maškarní bál pro dospělé

6. 4. 2019

Divadlo Broadway – Kvítek mandragory

Redakční rada Olešenského zpravodaje přeje všem čtenářům pokojné
prožití zbývajících adventních dnů, radostné svátky vánoční a nový
rok naplněný zdravím, štěstím a láskou.
Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
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Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Hana Hošková, MUDr. Eliška
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Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky.
Za obsah a pravdivost příspěvků v jednotlivých rubrikách plně odpovídají jejich autoři. Názor
redakční rady se nemusí vždy ztotožňovat s názorem autora.
Redakční rada respektuje případné přání autora na nezveřejnění jeho jména. Na anonymní příspěvky
pisatelů nebude reagováno.
Olešenský zpravodaj v elektronické podobě je umístěn na webových stránkách obce.
Fotografie na titulní straně obálky (odshora zleva):
Lenka Hasmanová, Kamil Liebzeit, Eliška Svobodová, Kamil Liebzeit, Eliška Svobodová
Fotografie na zadní straně obálky: Alexandra Slepičková a Eliška Svobodová
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nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 2. 2019
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FOTOGALERIE: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

