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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
„Poklad hledej na správném místě. Největší poklad nenajdeš v obchodě, ani zakopaný pod
stromem, ale v srdci věrných přátel.“
Christopher Lew
REALIZOVANÉ AKCE
Kultura – Novoroční ohňostroj, Dětský karneval, 2x zájezd do divadla na muzikál Iago a komedii
Letušky v Paříži, Čarodějnice, Den pro všechny, Vítání občánků, Drakiáda, Posvícenská zábava, vysazení
památné lípy ke 100. výročí založení republiky, Rozsvícení vánočního stromu, setkání občanů u zvoničky
na Štědrý den.
Využití volného času dětí a mládeže – zakoupení Robopongu (pomůcka na stolní tenis), oprava
pískoviště u pohostinství, zhotovení dřevěné mašinky na hřišti u MŠ, zakoupení a instalace venkovního
fitness u fotbalového hřiště.
Komunikace – zhotovení projektu včetně stavebního povolení na akci chodníky ke Zvířátkovu a do vsi,
zhotovení parkovacího stání na návsi, oprava komunikací na návsi, ke Křížku, u fotbalového hřiště,
zpevnění silnice k bioodpadu.
Ostatní – modernizace rozhlasu, zdravotní prořez stromů v celé obci, zhotovení dvou průzkumných vrtů
na zajištění dostatečného množství pitné vody, instalace nového mostku u rybníka Pod Milinou,
informační tabule Strousbergova dráha u Štreky, oprava elektroinstalace v MŠ.

PLÁN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ NA ROK 2019
Průzkumné vrty – příprava projektu na připojení vody do vodovodního řadu.
Instalace nového veřejného osvětlení a přemístění rozhlasu – v místech, kde skupina ČEZ bude
realizovat umístění nadzemního elektrického vedení do země.
Zhotovení chodníku do vsi a ke Zvířátkovu – po uložení nadzemního elektrického vedení do země
dojde k realizaci chodníku ke Zvířátkovu a do vsi včetně zhotovení lávky pro pěší.
Zkulturnění místa na ukládání separovaného odpadu u transformátoru
Oprava střechy u altánku na hřišti u MŠ
Kulturní akce – Dětský karneval, Loutkové divadlo Aleše Bílka, Vítání jara, Slet čarodějnic, Sportovní
odpoledne, Den pro všechny, Cesta za pokladem, Drakiáda, Strašidelná stezka, Lampionový průvod,
Rozsvícení vánočního stromu.

STATISTIKA OBYVATEL
K 31. 12. 2018: trvale hlášeno 430 občanů
z toho dospělí: 357
děti (15–18 let): 14
děti (do 15 let): 59

Během roku 2018:
narození: 5
zemřelí: 7
přistěhovaní: 29
odstěhovaní: 7

POZVÁNKA NA VZ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat ve středu 13. března 2019 ve
velké zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin.
Jste všichni srdečně zváni
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ODEČET VODOMĚRŮ
V měsíci dubnu proběhne vyúčtování vodoměrů. Tímto žádáme občany, aby stavy svých vodoměrů
nahlásili do 25. března 2019 buď osobně na OÚ Olešná, nebo vhozením této informace do schránky na
OÚ, SMS zprávou na telefon 724 178 166 nebo emailem na obecolesna@seznam.cz.
Poplatek za pronájem vodoměru – přechod na dvousložkovou cenu vodného
Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou státem a může mít jednosložkovou či
dvousložkovou formu. Jednosložková je násobkem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané
vody. Dvousložková forma se skládá z paušální platby a platby za odebranou vodu. Paušální, tedy pevná
složka, je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací,
výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek
umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě
Zákona o vodovodech a kanalizacích a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké
množství vody odběratel odebírá. Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného
vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši až 15 %.
Vzhledem k tomu, že obec nechce přistoupit k navýšení ceny pitné vody, která by se nejvíce dotkla
odběratelů s větším odběrem, zastupitelstvo odsouhlasilo plošné zavedení poplatku za pronájem
vodoměru bez ohledu na odebrané množství vody, a to ve výši 25,- Kč/vč. DPH měsíčně.
Zastupitelstvo nechce znevýhodnit odběratele, kteří odebírají větší množství a tím se podílejí i větší
měrou na snížení nákladů na provoz vodovodu, proto se rozhodlo pro tuto variantu, která je pro všechny
odběratele spravedlivá. Poplatek bude účtován vždy současně s vyúčtováním pitné vody na faktuře
s účinností od 1. 4. 2019 za celé vyúčtovací období.

BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2018

Svoz TKO
Objemný odpad (6,07 t)
Svoz bioodpadu od občanů
Svoz nebezpečného odpadu
Plasty, sklo, papír, kov
Celkem

Příjmy:

Výdaje:

237 070,-Kč

306 136,- Kč
16 942,- Kč
12 850,- Kč
22 609,- Kč
152 005,- Kč
510 542,- Kč

4 410,- Kč
73 268,- Kč (odměna za třídění)
314 748,- Kč

Obec Olešná dotovala ze svého rozpočtu náklady na veškeré odpady v roce 2018 částkou 195 794,- Kč
což je 478,- Kč na jednoho občana.

SVOZ ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v měsíci květnu. Současně bude přistaven i kontejner na objemný
odpad. O přesném termínu budou občané včas informováni rozhlasem a na webových stránkách obce.

POPLATKY ZA PSY A TKO
Upozorňujeme, že splatnost poplatku za odvoz TKO ve výši 550,-Kč za osobu (chalupáři za objekt) je
k 30. 6. 2019. Splatnost poplatku ze psů ve výši 100,-Kč je 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. Při pozdním uhrazení může být poplatek
zvýšen až na trojnásobek.
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INFORMACE O ZMĚNĚ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Na základě stížností občanů na spoj č. 210035 17 z Olešné na Hořovice (odjezd v 10:44 h), který po
půlhodinové přestávce v Zaječově pokračoval jako spoj č. 210035 24, bylo jednáno s Ing. J. Bambouskem
(Krajský úřad Středočeského kraje odbor dopravy) o změně v jízdním řádu. Informujeme občany, že
jednání bylo úspěšné a od 3. března 2019 jezdí tato linka z Olešné v 10:44 a pokračuje přímo do Hořovic,
s příjezdem 11:15 k železniční stanici (tj. bez půlhodinové přestávky v Zaječově).

SETKÁNÍ U ZVONIČKY NA ŠTĚDRÝ DEN BYLO UŽ PO DVANÁCTÉ
Na Štědrý den se již po dvanácté uskutečnilo tradiční setkání občanů u zvoničky na návsi. Velice nás těší,
že se nás na tomto historickém místě naší obce setkává každým rokem čím dál tím víc a že naši občané
mají k sobě tak nějak blíž. Přijdou si popřát místní, chalupáři, děti, mládež až po seniory. Poděkování
patří paní Ivě Kellerové, která každoročně zvoničku připravuje, pohladí po duši svým vánočním
zamyšlením a každý si od ní na památku odnese ručně vyrobenou keramickou ozdobu. Poděkování také
patří děvčatům Růžičkovým, která nám každoročně zahrají vánoční koledy na flétny a samozřejmě vám
všem, kteří na toto setkávání chodíte.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Další akcí, která neodmyslitelně patří k Olešné, byl Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem. Tato
akce se vždy těší velké účasti občanů z Olešné i z okolí a ani letos tomu nebylo, i přes nepřízeň počasí,
jinak. Obecní zastupitelstvo připravilo pro přítomné zahřátí v podobě teplých nápojů. Poděkování patří
firmě Spitfire pyro z Praskoles a Radkovi Hasmanovi s Jiřím Sýkorou za hudební doprovod. Tentokráte
byly světelné efekty doprovázeny písněmi skupiny Queen, AC/DC a KISS.
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Obec Olešná zve na
charitativní akci

na fotbalovém hřišti
Těšit se můžete na prodejní stánky nejen s občerstvením, Hýskovskou zmrzlinu, stánek
se zdravotní prevencí, pouťové atrakce pro děti zdarma. Pro všechny bude připravena výtvarná
dílnička Ivetule, své automobily vystaví V-auto Žebrák a Hyundai.
Moderátorem akce bude opět pan Vladislav Slezák.
Program (časy jsou pouze orientační):
14:00-15:00 vystoupení dětí z MŠ a TJ Olešná,
ZŠ Zaječov, ZŠ Cheznovice
15:00-16:00 dívčí skupina FUTRO
16:00-17:00 Myš & Maš

17:00-17:30 seskok parašutistů
17:30-18:30 Kamélie
18:30-20:00 Rocksana
20:00-02:00 W-band

Dobrovolný finanční příspěvek a výtěžek z prodeje keramických sluníček bude v plné výši věnován
Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům – dětem s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním.

Zakoupením keramického sluníčka (50,-Kč/ks) podpoříte Nadační fond šance
Onkoláčkům, který pomáhá onkologicky nebo jinak závažně nemocným dětem. Věříme,
že i v letošním roce se nám podaří s vaší pomocí opět předat Nadačnímu fondu
zajímavou finanční částku. V loňském roce se díky vám podařilo vybrat částku 25 000,Kč, kterou jsme předávali zástupkyni fondu paní Lence Klasnové.
I v letošním roce se budeme těšit, že si všichni užijeme tento den „Den pro všechny“
a společně podpoříme dobrou věc.
Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Lenka Kratochvílová

POZVÁNKA

16. března 2019 od 20:00 hodin
Restaurace U Zeleného stromu
Hraje skupina ES-AKORD
NEJLEPŠÍ MASKY BUDOU ODMĚNĚNY!
1/2019
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 12. ledna 2019 se v Hostinci U Zeleného Stromu konal tradiční Dětský karneval. Úderem
třetí hodiny odpoledne se začali scházet první návštěvníci v maskách. K vidění zde byla zvířátka,
princezny, piráti, rytíři, kostlivci a celá řada dalších pohádkových a komiksových postav. Ke skvělé
náladě přispěl DJ Jirka Sýkora, který si s členkami Sboru pro občanské záležitosti připravil pro děti řadu
soutěží a her. Děti vyhrály krásné ceny v tombole, spousta z nich si mohla vyzkoušet svůj pěvecký talent
na podiu. Děti se jen nerady rozcházely domů, v rukou nafouknuté balónky a v hlavě spoustu nových
zážitků. Velký dík samozřejmě patří členkám SPOZu a všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravách.
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Aktuálně pro vás chystáme akci s názvem „Vítání jara“, která proběhne v sobotu 30. března 2019.
Již nyní se můžete těšit na hry, soutěže a spoustu zábavy. Snad nám bude přát i počasí a přijde již to pravé
jaro ☺.
Další akcí, kterou SPOZ připravuje, bude „Sportovní odpoledne“. Akce proběhne v květnu a závodit
se bude na odrážedlech, tříkolkách, kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích. Připojit se mohou
i maminky s kočárky. Takže nezapomeňte udělat před závody servisní prohlídku, aby vaše „vozidlo“ bylo
připraveno a nedošlo k nějakému technickému problému ☺. Zváni jsou všichni bez omezení věku.
Nyní můžete SPOZ sledovat i na Facebooku. Stránka má název „Sbor pro občanské záležitosti Olešná“.
Zde budou přidávány příspěvky o kulturním dění z Olešné.
Simona Veberová, předsedkyně SPOZ

KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
Otevřeno: 7. a 21. března, 14. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června
Těší se na Vás knihovnice Petra Svobodová.
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TJ OLEŠNÁ
NEBÝVALÝ ÚSPĚCH MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ Z OLEŠNÉ
Dlouholetá práce trenérů a jejich svěřenců a stovky hodin tréninků přinesly ovoce v podobě šesti cenných
kovů a hlavního poháru pro vítěze na nedělním turnaji Region tour 2018/2019 v Praskolesích. Mladší
žáci, starší žáci a dorost sehráli v neděli 24. února 2019 výborné a vyrovnané zápasy a z celkového počtu
48 účastníků turnaje v divizích A až F přivezli domů pohár a šest medailí. V divizi „A“ získal zlatou
medaili a zároveň pohár za celkového vítěze Miloš Herman, v téže divizi Tomáš Šmíd vybojoval bronz
a po zranění se zpět vrátil a umístil se na pátém místě Matěj Kratochvíl. V divizi „B“ získal Lukáš Sviták
stříbro, v divizi „D“ Marek Herman bronz, v divizi „E“ Miroslav Triner stříbro a prvním místem se
v divizi „F“ blýskl Tomáš Karel.
Tímto turnajem potvrdila TJ
Olešná, že je nejúspěšnějším
klubem ve stolním tenise
okresu Beroun. Jsme na kluky
právem pyšní!
Největší odměnou pro trenéra je
vidět radost a úsměv na tvářích
svých svěřenců stojících na
stupních vítězů.
Sportu zdar a stolnímu tenisu
zvlášť!
Miloš Herman, TJ Olešná
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZVÍŘÁTKOV
Zvířátka ve Zvířátkově už netrpělivě vyhlížejí jaro.
Oslice Julča, Jane a poníci Kryštof, Cardík, Lotty, Vendula, Baby,
Jasmín a Beny si zvykají v nové stáji a jde jim to velice dobře. Ve
Zvířátkově Vás mimo jiné přivítají nové přírůstky jehňátek a kůzlátek.
Máme otevřeno každý den od 11 do 17 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

VODNICKÉ VELIKONOCE VE ZVÍŘÁTKOVĚ
Zveme všechny v neděli 21. dubna 2019 od 14 hodin na Velikonoční vodnické odpoledne. Vodníci
z našeho kraje, ale i přespolní, odemknou potoky a studánky. Kromě vodníků, vodníčků, vodnic, žabáků
a dalších vodních tvorů si můžete v areálu prohlédnout a pohladit zvířátka. Dále se svézt na ponících,
zasoutěžit si, vyrobit nebo si zakoupit velikonoční, jarní dekoraci. Nebude chybět ani hudební doprovod
v podání skupiny AJETO, pro děti
loutková pohádka a další bohatý
program. I letos nám všechny
šikovné pekařky i pekaři mohou
přinést svůj výtvor do dalšího
ročníku soutěže „O nejkrásnějšího
velikonočního beránka“, malí
i velcí výtvarníci se mohou
zúčastnit
soutěže
„O nejlépe
vyzdobenou kraslici“. Návštěvníci
rozhodnou
svým
hlasováním
o vítězích.
Nejlepší
vodnické
masky budou odměněny! Během
akce bude zajištěno občerstvení.
Markéta Bílková
1/2019
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PŘEDSTAVUJEME…
O příspěvek do této rubriky jsme tentokrát poprosili slečnu Barboru Pihávkovou z Tinker Ranče
v Olešné. Velmi nás potěšilo, že s nabídkou souhlasila – a vy si tak dnes můžete přečíst spoustu
zajímavého o historii ranče i jeho současných aktivitách a prohlédnout si řadu hezkých fotografií
z archivu Tinker Ranče.

TINKER RANČ OLEŠNÁ
Ranč vznikl v roce 2011, kdy statek č. p. 30 koupila Barbora Justýna Trávníčková,
která zde začala s chovem koní plemene Irský cob. Od tohoto plemene se také ranč
jmenuje (Irský cob byl totiž dříve nazýván také Tinker). Tyto koně za války
chovali kočovní cikáni a tahali s nimi maringotky. Po úmrtí majitelky byl chov
snížen pouze na pět chovných klisen, tedy základní stádo. S těmito klisnami se
úspěšně věnujeme výstavám a sportovním soutěžím. Mohli jste je vidět například
na výstavě Kůň v Lysé nad Labem, nebo Koně v akci na Pardubickém závodišti.
V posledních letech nás můžete potkat také na různých akcích s koňským
spřežením, např. Máje, masopusty anebo také oslavy výročí hasičských sborů v okolí, kdy si hasiči
oblíbili atraktivní vzhled těchto koní.
V současné době je na ranči 14 koní, se kterými se my a jejich soukromí majitelé věnujeme jezdeckému
sportu. Jezdíme na závody v parkuru, drezuře i vytrvalosti. Tréninky probíhají na naší jízdárně a v terénu.
Chodí k nám také několik slečen z Olešné a okolí, které se aktivně účastní všech akcí a zdokonalují se
v jezdeckém umění pro možnost dalšího sportování v tomto krásném odvětví.

AKCE NA RANČI:
Každý rok pořádáme na našem ranči dvě akce. O letních prázdninách si u nás můžete zajet se svým
koněm nebo na kole orientační koňoběh o délce cca 25 km s několika zastaveními s úkoly. Na výherce
čekají pěkné ceny a akce je přístupná veřejnosti.

Dále každý rok pořádáme na podzim Hubertovu jízdu, letos proběhne již sedmý ročník této společenské
akce. Tato akce je také přístupná veřejnosti, kdy se u nás na ranči sejde kolem 50 koní, kteří se účastní
slavnostního „honu“ na liščí ohon. Pro diváky máme vždy připraveno několik přírodních skoků
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a po příjezdu zpět na ranč velmi atraktivní soutěž ve skoku mohutnosti – překážka se každý skok zvedá
o 10 cm a kdo skočí nejvýše, je vítěz. Při této soutěži se nejednou stane, že koně přeskakují vlastní výšku.
Večer probíhá v klubovně soud s účastníky honu, kdy se kárá a chválí chování jezdců během hromadné
vyjížďky. Po celou dobu konání těchto akcí je náš areál volně přístupný veřejnosti a je zajištěno
občerstvení.

Mimo konání akcí ranč není volně
přístupný veřejnosti z důvodu zde
ustájených soukromých koní a
nebezpečí možného krmení koní
z rukou nezasvěcených lidí, kdy
může dojít až k úhynu zvířete. Ale to
není nic, proč by se mělo tesknit.
Samozřejmě po předchozí domluvě
je prohlídka areálu i zde žijících
zvířat (koně, králíci, kozy, kachny)
možná.
Dále v letošním roce laškujeme
s myšlenkou pořádání „přívesnického
tábora“ pro místní děti, kdy bychom
je rádi seznámili s chodem ranče,
péčí o koně a základy ježdění. Možná
třeba Vy máte doma budoucí
jezdeckou hvězdu.

Pokud nás chcete sledovat, tak jsme aktivně na facebooku, kam přidáváme nejnovější fotografie z dění na
ranči: www.facebook.com/rancolesna. Zastihnout nás můžete i na telefonu 731 047 394 (správce areálu)
nebo na emailu: kallamita@seznam.cz
Barbora Pihávková
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
Od posledního vydání Olešenského zpravodaje uběhlo mnoho vody v potoce, který
protéká také kolem hasičské zbrojnice. Co je nového za zdmi této budovy? Hasiči
z Olešné už od přelomu roku stihli pěknou řádku aktivit, o kterých by Vás chtěli
informovat.
V prosinci minulého roku náš sbor uspořádal dvě akce. Jako každý rok i loni jsme
se 24. prosince vydali do lesa na krmení zvířátek. Dne 28. prosince náš sbor
uspořádal vánoční večírek pro členy sboru a pro naše sponzory.

První akcí v letošním roce byl pro jednotku SDH tradiční Novoroční ohňostroj, na kterém členové
jednotky zajistili dozor během celé akce. Následovala příprava Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem
občanům, kteří našim dětem otevřeli své dveře.
V lednu se po celém našem okrsku konaly Výroční valné hromady. U nás v Olešné se za hojné účasti
našich členů a zástupců z okolních sborů konala 11. ledna. Na letošní VVV budeme vzpomínat ještě
dlouho, protože byla zpestřena prvním letošním výjezdem naší JSDH, kdy bylo několik přítomných sborů
povoláno k padlému stromu na silnici směrem k Těním.
S novým rokem také začaly intenzivní
přípravy našeho plesu, který se konal
v sobotu 16. února 2019 v místním
pohostinství. O hudební doprovod se opět
postarala plzeňská kapela W-BAND.
Nechyběla bohatá tombola. I letos jsme
díky našim sponzorům mohli připravit
hodnotné hlavní ceny, mezi kterými byly
například Apple IPhone, sekačka, sada
nožů, fén a další. Touto cestou děkujeme
znovu našim sponzorům, kteří nás
podporují. Nedílnou součástí plesu se
během let stalo půlnoční překvapení, o
které se i letos postarali naši členové,
kteří převedli taneční vystoupení.
Odvážné vystoupení našich mužů bylo
odměněno bouřlivým potleskem publika. Děkujeme všem, kteří na náš ples dorazili a podpořili nás.
11
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Již po několikáté se hasiči z Olešné rozhodli hromadně
darovat krev. V pátek 22. února tak vyrazilo pět členů sboru
na transfuzní stanici do Hořovic. Počet zúčastněných mohl být
vyšší. Řada členů však daruje krev pravidelně v průběhu roku,
a tak najít termín, který by vyhovoval všem, bylo obtížné.
I v tomto roce pokračují schůzky našich hasičských dětí, které
poctivě trénovaly uzle na uzlování. V sobotu 23. února se
naše děti vydaly poměřit svoje síly se soupeři, časem a
nervozitou do sousedního Zaječova. Mladší družstvo získalo
6. místo a starší družstvo 5. místo. Skvělé výkony předvedly
děti i v kategorii jednotlivců. Další soutěží, na kterou děti
trénují, je tradiční motání hadic.
Poslední únorový víkend strávili tři
členové zásahové jednotky SDH Olešná
na
školení
obsluhy
motorových
a rozbrušovacích pil pro jednotky PO.
Společně se sedmi kolegy z nedaleké
Jiviny zvyšovali svoji kvalifikaci, aby
mohli být nasazováni při odstraňování
padlých a nebezpečných stromů. I přes
mrazivé počasí se akce velmi vydařila
a kurz úspěšně složili všichni zúčastnění.
za SDH Olešná Aneta Šuttová a Ing. Lucie Šubrtová

SILVESTROVSKÝ CHOCHOLOUŠEK
Dne 31. 12. 2018 pořádal spolek přátel Restaurace U Zeleného stromu 8. ročník
Chocholouškovo běhu. Na startu se sešlo 18 závodníků, z toho 11 domorodců a
7 z řad náplav. V kategorii domorodci se umístili na 1. místě Tomáš Novák, na
2. místě Milan BIZON Vaněk a na 3. místě Tomáš Řechtáček. V kategorii náplav se
na 1. místě umístil Tomáš Bárta, na 2. místě Míša Vávrová a na 3. místě Kuba
Koudelka. Závodníci si pochutnali na vepřovém řízku, pivu, kořalce a zákusku. Na
všechny účastníky čekalo zajímavé ocenění a bohatý raut. Na závěr patří VELKÉ
díky všem zúčastněným, organizátorům, sponzorům. Budeme se na vás těšit
v červenci, kdy se uskuteční tradiční Léto s chocholouškem
.

Jirka ĎÁBEL Suttr a Ďáblová
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ZŠ a MŠ ZAJEČOV
V ZAJEČOVSKÉ ŠKOLE SE NENUDÍME
Máme za sebou 6 měsíců letošního školního roku, a s nimi i pololetní vysvědčení a jarní prázdniny.
Vypadá to, že zimní počasí pomalu končí a s ním zimní radovánky, kterým jsme se v rámci TV a ve
školní družině věnovali – zejména bobování. Využíváme ještě možnosti bruslení na Zimním stadionu
Hořovice a také se chystáme na lyžařský výcvikový kurz, který pro žáky připravují paní učitelky
Mgr. Kateřina Ciprová a Mgr. Iva Šudomová. Třicítka dětí stráví první březnový týden na chatě Kara
v Krkonoších, kde budou zdokonalovat své lyžařské dovednosti a poznávat kouzlo zimních hor.

I v dalších hodinách se snažíme o zpestření vyučovacích hodin, a hlavně o rozvoj dovedností
potřebných pro běžný praktický život, prevenci a ochranu zdraví. V únoru proto 1. - 4. třídu
navštívila skupina studentů z Lékařské fakulty, budoucích zubařů, a absolvovali s nimi praktický seminář
zaměřený na péči o chrup, zubní hygienu a správné zdravotní návyky.
Deváťáci spolu s paní učitelkou Mgr. Janou
Havlíkovou zase přivítali v hodinách
přírodopisu pana RNDr. Martina Langa,
známého znalce hornin a nerostů, brdské
přírody a též vedoucího Muzea Středních Brd
ve Strašicích. Společně se žáky prošli školní
sbírku minerálů a určovali jejich názvy, původ
i vlastnosti a žáci tak měli možnost nejen
poznat rozmanitosti neživé přírody, ale
i pochopit
význam
spojení
vědeckých
poznatků s praxí.
Nadaným dětem, které jsou zároveň ochotny udělat
něco navíc, se věnujeme zejména formou přípravy na
soutěže a olympiády. S radostí můžeme konstatovat, že
žáci ze zaječovské školy jsou přinejmenším stejně šikovní
a dobře připravení, jako žáci berounských škol, či dokonce
berounského gymnázia. Svědčí o tom 1. místo sedmáka
Ondřeje
Štěrby
v okresním
kole
Olympiády
z anglického jazyka, kde dosáhl 51 bodů a dostal se před
účastníky ze 3. ZŠ Beroun a 2. ZŠ Králův Dvůr, ZŠ Zdice,
Hořovice, Cerhovice a další.
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Každoročně se zúčastňujeme soutěže pořádané
VLS Hořovice YPEF (Mladí lidé v evropských
lesích), která je zaměřena na znalosti o lese
a o přírodě. Letošní kolo se konalo v nově
zrekonstruované bývalé lesovně v Obecnici a naši
školu reprezentovala 2 družstva. Družstvo
mladších (Veronika Ciprová, Bára Benešová a
Eliška Hrabáková) získalo 4. místo a družstvo
starších žáků (Hana Charvátová, Bára
Bezděková a Filip Fryauf) získalo dokonce
2. místo, a to po rozstřelu s družstvem Gymnázia
Joachima Barranda v Berouně. Dětem patří
poděkování za vzornou reprezentaci a paní učitelce Mgr. Janě Havlíkové děkujeme za přípravu, ale i za
to, že děti vede k lásce k přírodě a šetrnému vztahu k životnímu prostředí.
Nyní, v jarních měsících nás čeká exkurze do Pivovarského muzea v Plzni i návštěva divadla
v Praze a Příbrami, téma Velikonoc a samozřejmě krátké velikonoční prázdniny.
Pro uživatele internetu a sociálních sítí, kterých mezi dětmi (bohužel od útlého věku) přibývá, je na
duben připravena beseda s pracovníky Policie ČR o bezpečném pohybu v kyberprostoru. Děti se
zde dozví, jak se ICT dají zneužít, jak jejich prostřednictvím mohou druhému uškodit a jak se chovat, aby
nikdo neublížil jim.
Zápis do 1. ročníku ZŠ Zaječov pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 se uskuteční ve středu
10. 4. 2019 od 13:30 do 16:00 hodin v učebně 1. ročníku ZŠ Zaječov. V průběhu zápisu budou
zjišťovány tyto informace: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a bydliště (rodný list)
dítěte, jméno a příjmení otce a matky, zdravotní stav dítěte, předběžný zájem o školní družinu, kontaktní
telefonní čísla. V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba již při zápisu doložit potvrzení od
pediatra a doporučení ze školského poradenského zařízení.
Duben bude důležitý i pro naše deváťáky, neboť ve dnech 12. a 15. 4. 2019 budou skládat přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Z 11 žáků jich 9 míří na maturitní obory a
2 chlapci chtějí získat výuční list. Přejeme jim hodně štěstí a dobrou volbu další vzdělávací cesty.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dnes pro vás máme další potvrzení toho, že se olešenské děti ve
světě neztratí. Nikolka Veberová obsadila v kategorii babytenis
krásné druhé místo na celostátním tenisovém turnaji Klatovy
cup, který se konal 23. února 2019. Srdečně gratulujeme a přejeme
Nikolce spoustu dalších sportovních úspěchů.
za redakční radu Olešenského zpravodaje Alexandra Slepičková
Setkání klubu Šikovných ručiček ve výtvarné třídě budovy MŠ budou probíhat i v tomto roce.
Na malé šikuly se těšíme vždy od 15:30 do 17:00 v těchto termínech: 21. 3., 11. 4. a 16. 5. 2019.
Petra Sládková a Eva Mizerová
1/2019
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VELIKONOČNÍ DĚTSKÝ KOUTEK
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky. V tyto dny si připomínáme hned dvě události najednou. Jsou
to významné křesťanské svátky, oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, svátky naděje.
Vedle toho jsou Velikonoce obdobím, kdy oslavujeme
(tajenka)
a probouzení přírody. Je to období
spojené se spoustou lidových tradic. Některé z nich ti připomene tajenka.
Zajímavé také je, že Velikonoce jsou pohyblivý svátek. To znamená, že se každý rok slaví v jiné
datum – vždy první neděli po prvním jarním úplňku ☺.

JARNÍ LUŠTĚNÍ

z vrbového proutí pleteme
z vajíčka se vylíhlo
odemyká dveře jaru
malované velikonoční vajíčko
ptáci staví svá
jaro začíná 21. 3., kdy je stejně dlouhý den jako
děti chodí
ze zimního spánku se probudil
symbolem Velikonoc jsou velikonoční
a velikonoční
z teplých krajin přilétly

PRO ZVÍDAVÉ
Víš, jak poznáš čerstvé vajíčko? Před vařením ho ponoř do nádobky s vodou. Dokážeš dokreslit správné
smajlíky k obrázkům?
1

2

Čerstvé vajíčko

3

Starší vajíčko
Staré vajíčko. POZOR!
Může být zkažené.

(Starší vajíčko má uvnitř více vzduchu, proto plave.
Správná odpověď 1; 2; 3☺)
15
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Najdi 10 rozdílů a vymaluj si obrázky ☺
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STŘÍPKY Z HISTORIE
VÍTE, JAKÉMU MÍSTU SE V OLEŠNÉ ŘÍKÁ NA BRÁNĚ?
NA BRÁNĚ
(ulice okolo čp. 19-22, 78, 56 a 29, 28, 77, 58, 87, 86, 72)
Jedná se o širokou ulici vycházející z jihozápadní části Návsi
a procházející Chaloupkami na Draha, která byla používaná
k vyhánění dobytka na pastviny. Další tři výpady ze vsi
(branky) jsou velice úzké uličky vedoucí na sever od Rybáků,
na východ od Rendlů a na jih od Kotvů.
NA DRAHÁCH
Na bývalých pastvinách, tzv. „drahách“, byly postaveny
rodinné domky čp. 18, 73-75, 86, 88-90 (první na konci
19. století, poslední v 60. letech 20. století) a také prodejna
masa Jednoty Beroun (zbouraná na začátku 70. let 20. století),
hostinec U Zeleného stromu čp. 72 a hájenka hájenství Luhy
a Janovky (dnes soukromý domek čp. 76).
(z archivu obce)

ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
Jak už zkratka z. s. v názvu napovídá, jsme zapsaným spolkem. Ke změně z původního sdružení na
spolek došlo koncem roku 2015 registrací ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze. Tato změna
nám přináší některé byrokratické úkony navíc, ale má i své výhody.
Jako zapsaný spolek máme právní váhu, tudíž právo účastnit se správních a jiných řízení v souvislosti
s ochranou krajiny, přírody a životního prostředí obce Olešná. Další práva se týkají podpory veřejnosti
v oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, práva organizovat petiční a jiné aktivity
v souvislosti s ochranou přírody i životního prostředí a v neposlední řadě také právo zadávat ekologické
expertizy.
A naše plány na rok 2019? Výhodou je, že můžeme pružně reagovat na vzniklou situaci, ale zároveň si
výhledově stanovit priority.
1. Na jaře si uděláme brigádu a po dohodě s obcí opatříme novým nátěrem dřevěný plot dětského
hřiště.
2. Uvažujeme o zorganizování charitativního bazaru s prozatímním názvem Dejme věcem druhou
šanci. Rádi bychom oslovili a přizvali ke spolupráci i místní spolky nebo dobrovolníky.
Nepochybně se recyklací věcí nebo jejich dalším využitím šetří nejen suroviny, energie a peníze,
ale i celkově životní prostředí.
3. Předseda spolku Ing. arch. Libor Tomsa jednal ohledně možného zmenšení rozsahu památkové
zóny v Olešné s kompetentním odborníkem v oblasti památkové péče. Pokud obec opětovně
otevře tuto problematiku, náš spolek jí bude nápomocen.
Mgr. Taťána Tomsová
VÝZVA PRO VŠECHNY FOTOGRAFY
Vezměte s sebou na vycházku fotoaparát a pokuste se zachytit stejný strom nebo keř v proměnách všech
čtyř ročních období – může to být třeba jabloň na zahrádce, šípkový keř na mezi nebo javor na kraji
lesa. V červnu 2020 zveřejníme celé série snímků od jednotlivých autorů. Těšíme se na Vaše záběry.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
16. 3. 2019

Maškarní bál pro dospělé

30. 3. 2019

Vítání jara

6. 4. 2019

Divadlo Broadway – Kvítek mandragory

13. 4. 2019

Velikonoční workshop

21. 4. 2019

Velikonoce ve Zvířátkově

23. 4. 2019

Běh o velikonoční vajíčko

30. 4. 2019

Čarodějnice

11. 5. 2019

Staročeské máje

18. 5. 2019

Nohejbalový turnaj + Sportovní odpoledne

8. 6. 2019

Den pro všechny

FOTOGALERIE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE
Pro příští vydání Olešenského zpravodaje vyhlašujeme téma JARO. Těšíme se na Vaše snímky
velikonoční výzdoby, probouzející se jarní přírody i například volnočasových aktivit, které
k tomuto ročnímu období patří. Fotografie nemusejí být pořízené v Olešné, vítány jsou i tipy na
jarní výlety.
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 5. 2019
1/2019

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

18

OLEŠNÁ OD ZIMY DO JARA

