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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení: „Počítá se to, co bylo vykonáno, ne to, co bylo řečeno.“
Seneca

ZÁJEZD DO DIVADLA 9. 11. 2019 OD 19:00 HOD
OÚ Olešná pořádá zájezd do Hudebního divadla Karlín na
představení Čas růží. Jedná se o muzikál s největšími hity z repertoáru
Karla Gotta podle původního scénáře Sagvana Tofi. Uslyšíte písně např.
Když jsem já byl tenkrát kluk, Přijela pouť, Svět má ty chvíle rád, Jdi
za štěstím, Korunou si hodím, Lady Carneval, Je jaká je, Když muž se
ženou snídá a mnoho dalších.
Obsazení: P.
Dopita/J.
Vojtek,
J.
Langmajer/S.
Tofi,
J. Kopečný/R. Tomeš, L. Korbel/M. Písařík, A. Gondíková/I. Jirešová a
další.
Odjezd autobusu je v sobotu 9. 11. 2019 v 17:00 od prodejny COOP.
Všechny vstupenky jsou situovány do 1. až 7. řady v přízemí. Cena
vstupenky i s dopravou činí 540,- Kč.
Závazně se můžete přihlašovat (včetně úhrady) do 31. října na OÚ nebo na tel. 311 572 231, 724 178 166.
Uhradit vstupenky můžete na pokladně OÚ nebo na č. účtu 183413042/0800.

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

pracovník paní Zdeňka Hermanová v těchto
pátek 13. 9. 2019 po 17. hodině
pondělí 16. 9. 2019 po 14. hodině
středa 18. 9. 2019 po 14. hodině

V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nejpozději do 25. 9. 2019 dodat na OÚ Olešná stav
vodoměru. Žádáme o dodržení termínu z důvodu včasné fakturace. Dále žádáme o zpřístupnění
vodoměrů.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

VÝZVA MAJITELŮM PSŮ
Žádáme majitele psů, aby po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli psí exkrementy. Po celé obci jsou
rozmístěné koše s igelitovými sáčky, které jsou k tomu určené. Se psím nadělením se museli potýkat
pracovníci obce při sekání trávy zejména na návsi v okolí zvoničky a dětského hřiště. Myslete na to, že se
začátkem školního roku si zde opět budou hrát děti z MŠ.
Těm, kteří dbají na čistotu v obci, děkujeme.

SVOZ ODPADU
▪
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Dne 24. 5. 2019 byla obec informována o změně času svozu odpadu. Z tohoto sdělení vycházel článek
v Olešenském zpravodaji č. 2/19, str. 2. Vzhledem k následným personálním změnám ve společnost
AVE se naší obce nakonec avizované změny netýkaly, o tom nás už ale nikdo neinformoval.
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Na základě stížnosti na informace uvedené v tomto článku jsme si vyžádali stanovisko kompetentní osoby
spol. AVE CZ. Z odpovědi zaslané dne 29. 7. 2019 citujeme:
„Svoz směsného komunálního odpadu na území obce je zajištěn prostřednictvím společnosti AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. v pravidelném režimu tj. v četnosti 1 x týdně v úterý. Svoz směsného
komunálního odpadu ve stanovený den svozu (ÚT) je námi zajišťován po dobu dne v rozmezí 6–18 hod.
Tímto si Vás dovolujeme požádat o součinnost s předáním informace vašim spoluobčanům o zpřístupnění
sběrných nádob ve stanovený den svozu v rámci „celého“ dne“.
▪

Firma AVE Hořovice apeluje na občany, aby v den svozu neparkovali se svými automobily v těžko
přístupných lokalitách (např. ulice za zastávkou a prostranství u lípy za můstkem přes regulaci).
Pracovníci firmy pak nemohou se svými automobily projet k popelnicovým nádobám některých
občanů. Pokud toto nebudou občané respektovat, popelnice nemohou být vyvezeny.

KOMINÍK
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: středa 9. 10. 2019
sobota 19. 10. 2019
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.

POSVÍCENÍ
OBEC OLEŠNÁ ZVE NA POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
DNE 5. 10. 2019 VE 20:00 HOD.
V SÁLE RESTAURACE U ZELENÉHO STROMU
VSTUPNÉ 100,- KČ

HRAJE SKUPINA W-BAND

VYJÁDŘENÍ KE STÍŽNOSTEM NA ČLÁNEK VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM POHOSTINSTVÍ
(OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2/2019, STR. 2)
▪

První stížnost se týkala porušení pravidel GDPR. Redakční rada si vyžádala stanovisko pověřence na
ochranu osobních údajů, ze kterého citujeme závěr:
„Na základě zpravodajské licence nedošlo k porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ani nově k porušení zákona č.110/2019
sb. O zpracování osobních údajů ze dne 12.března 2019.“

▪

Druhá stížnost se týkala obsahu článku. Tato byla projednána na nejbližší poradě ZO a následně bylo
autorovi stížnosti zasláno písemné stanovisko zastupitelstva. V žádném případě nebylo úmyslem
někoho obvinit, poškodit nebo urazit. Za případně vzniklou újmu se omlouváme.
Lenka Hasmanová, Mgr. Lenka Kratochvílová
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ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
JAK SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU USKUTEČŇUJE SVÉ PLÁNY...
Pro rok 2019 si náš spolek odhlasoval dvě akce.
BRIGÁDA

První akce se uskutečnila koncem jara. Po dohodě s obcí jsme se pustili do obnovy nátěru dřevěného
plotu kolem dětského hřiště. Jenže po obhlídce terénu bylo patrné, že hned se natírat nebude. A tak přišly
na řadu drátěné kartáče, špachtle, smirkový papír a hrubá síla. Jedna brigáda nestačila. A tak postupně
deset statečných bojovalo s lišejníkem, zpuchřelým nátěrem a místy i počínající hnilobou dřeva. Počasí
vyšlo ukázkově a s dobrou náladou a dělbou práce plot postupně ožíval novým hnědým nátěrem.
Pokračování příště – podle času a vhodného počasí.

VELKÝ EKOLOGICKO-CHARITATIVNÍ BAZAR

Druhou a zároveň náročnou akcí je příprava ekologicko-charitativního bazaru. Nazvali jsme ho Dejme
věcem druhou šanci! Pro výstižnější charakteristiku jsme přidali slovo ekologický. Ano, naším hlavním
cílem je, aby se věci zbytečně nevyhazovaly a nezatěžovaly životní prostředí v podobě odpadu (nebo
při výrobě a dopravě zboží nového), když mohou najít své využití jinde, posloužit, potěšit...
Prodávat budeme za symbolické ceny. Vzhledem k tomu nedokážeme odhadnout velikost výtěžku, proto
není ještě stanoveno, kam získané peníze půjdou a komu pomohou. Každopádně budou určeny na
dobročinnost. Vše bude transparentní a veřejnost bude informována. Neprodané zboží převezmou
charitativní obchody.
Podpořte smysluplnou a užitečnou akci a darujte to, co u vás již nemá využití, ale je stále funkční
a pěkné (info na letácích). Zároveň nákupem zboží na našem bazaru získáte jiné věci, které mohou
obohatit nejen vaši domácnost, ale i váš život.
Ojedinělá akce! Nabídka v neuvěřitelně široké škále věcí. To tu ještě nebylo!
Podrobnější informace naleznete na letácích ve svých poštovních schránkách, na plakátech a FB
profilu Olešenského zpravodaje.
Těšíme se na vás v sobotu 21.9. od 9–17 hod. a v neděli 22.9. od 9–12 hod.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
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STŘÍPKY Z HISTORIE
„NA VRŠÍČKU“ A „U POZEMSKÝCH“
Z archivu obce:
Na Vršíčku
Čísla popisná 23 - 26, 47 - 50
Domky na stráni nad potokem z Miliny. Část Chaloupek, staré
rodinné domky z části ještě dřevěné, některé přestavěné.
U Pozemských
Čísla popisná 45, 51
Podle přezdívky čp. 51 „Pozemskejch“. Volný prostor a nádrž
na vodu k hašení požárů mezi částí Chaloupky a Draha. Obecní
studna Kalcánka (ruční pumpa).
Na mapkách můžeme porovnat zastavěnou část obce Na vršíčku
a U Pozemských s časovým odstupem větším než 100 let.
Jaké proběhly změny? Číslo popisné 51 dnes už v Olešné
nenajdeme. Dnešní rekreační objekt s čp. 02 míval číslo 47, to
bylo přiřazeno zemědělskému areálu. Číslo 48 najdeme dnes
v ulici pod hřištěm.
Ruční pumpu Kalcánku zub času značně poznamenal a
v současné době není funkční. A nádržka „U Pozemských“?
Spíše uslyšíte říkat „rybník pod pl“, což je vlastně jen
zkomolenina přezdívky.

Budování požární nádrže v roce 1973

připravila: Mgr. Lenka Kratochvílová
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KNIHOVNA OLEŠNÁ

Výpůjční doba knihovny je jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 16.45 do 18.45 hodin.
O případných změnách termínů se včas dozvíte prostřednictvím místního rozhlasu a na webových
stránkách obce.
Těší se na Vás knihovnice Petra Svobodová.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DRAKIÁDA
Dne 14. 9. 2019 se bude konat tradiční Drakiáda na fotbalovém hřišti v Olešné. Doufáme, že bude alespoň
nějaký větřík a drakům se tak podaří vzlétnout. Při bezvětří a dobrém počasí si děti namalují draky anebo
si vyrobí vlaštovku. Na závěr se můžete těšit na tradiční opékání buřtů.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STRAŠIDELNÁ STEZKA
Na 2. listopadu 2019 pro Vás připravujeme Lampionový průvod spojený se Strašidelnou stezkou. Setmělou
Olešnou a za svitu lampionů dojdeme na tajemné místo, odkud povede trasa strašidelné stezky. Po cestě
potkáte pohádkové bytosti (hodné i strašidelné) a trasa bude osvětlena svíčkami. Stezka bude ukončena
malým dárečkem za statečnost a opékáním buřtů.
Simona Veberová, SPOZ
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FOTOGRAFUJETE RÁDI?
STROM V PROMĚNÁCH ČTYŘ ROČNÍCH OBDOBÍ
Nezapomněli jste vyfotit „svůj“ letní strom? Pokud ano, máte ještě stále možnost, a to do 23. září přesně
:-). Kdo už letní záběr mezi svými snímky má, může si začít plánovat focení stromu v podzimním hávu.
Prosíme, abyste si své snímky zatím ukládali, požádáme Vás až o zaslání celé série najednou. Uzávěrka
pro ucelené série bude totiž až 25. května 2020.

TÉMATEM FOTOGALERIE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE BUDE „BAREVNÝ PODZIM“.
Těšíme se na Vaše snímky! Fotografie, které se nevejdou do tištěného Zpravodaje, najdete nově na FB
profilu našeho časopisu na adrese https://www.facebook.com/olesensky.zpravodaj.
FOTOGRAFIE OLEŠNÉ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Celoročně vítáme v redakci zdařilé snímky naší obce a jejího nejbližšího okolí. Rády je zveřejníme,
samozřejmostí je vždy uvedení jména autora.

POŽADAVKY NA KVALITU FOTOGRAFIÍ PRO ZVEŘEJNĚNÍ VE ZPRAVODAJI
Občas nám přijde podařený snímek, který bychom rády zveřejnily, ale bohužel to nedovolí jeho kvalita,
přesněji příliš nízké rozlišení. Prosíme Vás tedy o zasílání snímků v originální velikosti, s minimálním
rozlišením 300 kB. Ideální jsou snímky z fotoaparátu – pokud jich budete posílat více, rozhodně jejich
velikost nezmenšujte, raději je pošlete prostřednictvím serveru www.uschovna.cz. Děkujeme!
text: Alexandra Slepičková, foto: MUDr. Eliška Svobodová
3/2019
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BLAHOPŘEJEME!
Během letošní sezóny Nikola Veberová dosahuje cenných
výsledků, když na turnajích celostátní úrovně pravidelně
postupuje do finálových bojů. Na podzim čeká Nikolku
mistrovství republiky pro nejlepší hráčky její kategorie.
K dosavadním úspěchům blahopřejeme a budeme držet
palce na cestě za mistrovským titulem!
redakční rada Olešenského zpravodaje

ZÁMECKÁ NOKTURNA
Zámecká nokturna - unikátní cyklus nočních vokálních
koncertů, vstoupil letos do svého jubilejního patnáctého
ročníku.
V letních měsících byly provedeny hudebně dramatické pořady
Pocta Emě Destinnové a Marii Gärtnerové, a hudebně historická
freska Síla osudu Emy Destinové. Pořady byly součástí nočních
prohlídek hradu a zámku Zbiroh.
Po pěti letech se cyklus vrací do legendami opředeného monumentálního sálu zámku Lochovice, kde
bude v pátek 13. září 2019 v 19 hodin uvedena premiéra jubilejního čtyřicátého zámeckého nokturna
È MORTA? k výročím úmrtí slavných českých pěvců Matyáše Podhorského a Kateřiny Kometové
Podhorské a Klementiny Kalašové, múzy nejednoho básníka či hudebního skladatele.
V programu zazní operní árie a dueta z pera
Wolfganga Amadea Mozarta, Vincenza Belliniho,
Gaetana Donizettiho, Gioacchina Rossiniho,
Giuseppe Verdiho, Antona Rubinštejna a Antonia
Carlose Gomese. Zpívají Květuše Ernestová
(soprán) a Andrej Beneš (baryton), u klavíru bude
varhaník kostela sv. Vojtěcha v Praze Drahoslav
Gric. V mluvených rolích se představí Veronika
Slavíková, Klára Štochlová, Tereza Vokáčová a
Daniela Matysová.
Informace a rezervace sr2000@quick.cz, více na www.zameckanokturna.cz. Jste srdečně zváni!
Květuše Ernestová

http://www.podbrdskenoviny.cz/
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
O prázdninách patřil Zvířátkov dětem. Ve třech turnusech příměstského tábora se vystřídaly tři
desítky dětí. Indiány vystřídali piráti a poslední týden se opět nesl v indiánském duchu. Počasí dětem přálo,
a tak si to skvěle užily.
S prvním prázdninovým týdnem opět
začaly
celoroční
komentované
interaktivní
prohlídky,
spojené
s krmením zvířátek a pro děti také s jízdou
na ponících. Bližší informace a rezervace
prohlídek na emailu:
prohlidky.zviratkov@email.cz.
Se začátkem školního roku otevíráme
pro děti dva celoroční kroužky s názvem
„Malý pony“ a „Po stopách zvířátek“.
V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailu: krouzek.zviratkov@seznam.cz.

Již nyní se ve Zvířátkově těšíme z nových
přírůstků. V červenci nám na svět přivedla
zasloužilá máma oslice Julie roztomilou
oslí slečnu Jessi a prase Vlasta šest malých
selátek. Opičák Filípek zase rád laškuje
s každým návštěvníkem.
Dospělé diváky zveme dne 7. září 2019 do Zvířátkova na divadelní
představení „Rozmarný duch“ v podání divadelního souboru J. K. Tyla
Mýto. Začátek je ve 20 hodin. Více na FB a webových stránkách.
I letos bychom Vás chtěli srdečně pozvat na tradiční říjnovou akci
„Staročeské odpoledne“, které se bude konat 19. 10. 2019 od 14 hodin.
V toto odpoledne se opět přesuneme do dob minulých, a to konkrétně do let
20. a 30. Můžete se těšit na bohatý kabaretní program, v něm 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
3/2019
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PŘEDSTAVUJEME…
K prázdninám neodmyslitelně patří letní tábory. I na okraji naší obce se
každoročně objeví dvě desítky stanů a okolí ožije malými táborníky.
Zakladatelem a zároveň hlavním vedoucím tohoto tábora je pan Václav
Bárta. Byly jsme rády, že přijal naši prosbu o rozhovor a můžeme Vám
nyní jeho prostřednictvím dětský tábor u Olešné více přiblížit.
Jezdil jste jako malý také na tábory? Jak jste se k táborničení dostal?
Ano, na tábory jsem jezdil už jako dítě. S tím souvisí láska k přírodě, k té
mně vedli mí rodiče. Měl jsem i další zájmy, které s pobytem v přírodě
souvisely – třeba horolezectví.
Kde se vzala myšlenka na uspořádání prvního dětského tábora? Víme,
že jste zakladatelem tohoto tábora.
Jak už jsem říkal, na tábory jsem jezdil nejprve jako dítě, později už jako
instruktor a následně vedoucí. Mohu jmenovat například tábor ve Lhotě
pod Radčem, na Zbirožském potoce, nebo LT Čenkovských strojíren v
Nezabudicích.
V roce 1986 jsem začal
pracovat v České pojišťovně a nabídl jsem se, že bych
uspořádal tábor pro děti zaměstnanců. V té době tedy
už fungoval dětský tábor v Bechyni, nicméně to byl
tábor v té době „standardní“ - spousta dětí, přesný řád.
Já jsem nabídl tábor pro menší skupinu dětí, tábor
„rodinného typu“. Pro tuto myšlenku jsem našel u
vedení velké pochopení.
V letech 1988 až 1993 jsme tábor realizovali
v rekreačních zařízeních ČP v různých místech naší
republiky, třeba v Krušných horách, v Jizerkách nebo
na Šumavě.
Proč jste pro další roky zvolil právě Olešnou? Je to tím, že pocházíte z nedalekých Hořovic? Od
jakého roku tady tábor funguje?
S tím, že pocházím z Hořovic, volba místa skutečně
částečně souvisí. V rámci aktivit ASPV v této oblasti
jsem se poznal s Honzou Šnajdrem, který v té době
v Olešné bydlel. Domluvili jsme se, že bychom tady
mohli zřídit základnu pro tábor už stabilně. První LT
jsme zde uspořádali v roce 1994.
Budování zajistila Česká pojišťovna ve spojení s
olešenskou TJ. ČP zde hodně investovala, především
do terénních úprav (včetně vybudování původního
volejbalového hřiště) a do nutných oprav zařízení,
částka se k dnešnímu dni přiblížila 400 tisícům
korun. Velké zásluhy má Honza Šnajdr, který zajišťoval realizaci po praktické stránce, společně s dalšími
pomocníky.
Čím Vás naše obec zaujala a proč se právě sem každoročně vracíte?
Především okolí je zde ideální pro pořádání veškerých našich aktivit – do 10 minut jsme v prostředí, které
potřebujeme k zajištění programu – ať už je to les, koupání, hřiště nebo zázemí. Třeba vrch Milina je úplně
bezkonkurenční. Oceňuji také provedené úpravy rybníka.
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Zavzpomínáte na počátky tábora? Jak jste začínali?
V prvním roce jsme měli postavená klasická turistická
„áčka“, v příštím roce už to bylo 20 stanů s podsadami.
Jaké je zaměření tábora, pro které děti je určený?
Tábor je určený pro děti zaměstnanců České pojišťovny
a Generali, současných i bývalých. Jsou ve věku od 6
do 15 let, letos zde máme i pětileté, ale to jen proto, že
nám pomáhá jejich babička. S dětmi zde strávíme každý
rok 14 dnů.
A zaměření? Jde o klasický tábor s řadou soutěží jak
přímo v areálu, tak v okolní přírodě. Každý rok volíme
jiné téma, například letos je to téma „Z pohádky do pohádky“.
A v minulých letech?
To byly například tyto celotáborové hry: „Cesta kolem světa, Poklad kapitána Flinta, Jára Cimrman, Zlatá
horečka, Rytíři českého království“. V rámci programu
„Zvláštní škola života“ děti plnily úkoly souvisejícími s
jednotlivými etapami v životě člověka – od narození
přes batolecí věk, školku, školu, maturitu, první
zaměstnání, vojnu a až po svatbu. V „Roku na vsi“ jsme
se zabývali lidovými a církevními tradicemi, jako jsou
Tři králové, Velikonoce, dožínky, pouť, posvícení a
samozřejmě Vánoce.
Z kterých koutů republiky na tábor do Olešné děti
přijíždějí? Dalo by se spočítat, kolik malých
táborníků se zde dosud vystřídalo?
Děti sem přijíždějí z celé republiky, je to dáno sítí poboček pojišťovny. A jejich počet? Kapacita tábora je
40 dětí a bývá zpravidla naplněna. Tábory děláme 24 let…. Ale prostým vynásobením celkový počet dětí
nezjistíme, řada z nich se na tento tábor vrací opakovaně – a někteří z nich později i jako instruktoři nebo
vedoucí.
K organizování provozu letních táborů patří řada pravidel a předpisů. Jsou nyní přísnější, než byly
v minulosti? Jak se daří je zvládat?
Zvládat je samozřejmě musíme, bez toho bychom tábor pořádat nemohli. Stále zůstávají v platnosti
předpisy týkající se například hygienického zázemí nebo stravování táborníků. Tady už je ale třeba změna
v tom, že v jídelníčku musí být navíc uváděn výčet všech alergenů. Přibyla administrativa, krom
zdravotního průkazu musí být každý, kdo pracuje s
dětmi, vybaven i potvrzením od praktického lékaře.
Musíme naplňovat i požadavky GDPR atd.
Za ta léta se určitě změnilo chování a zájmy dětí, jistě
není jednoduché pro ně každoročně vymýšlet nový a
nový program, který je zaujme a zabaví a při kterém
se něco nového naučí...
Jde nám hlavně o to, aby si děti na našem táboře užily
zábavu a pobyt jim dal také něco nového. Děti jsou často
poprvé bez mámy, učí se samostatnosti i vzájemné
pomoci jeden druhému. Proto jsou v jednotlivých oddílech společně dívky i kluci, od nejmenších po ty
nejstarší. Je hezké vidět, jak ti zkušenější malým ochotně pomáhají. Jde o pocity sounáležitosti, o začlenění
se do kolektivu.
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S plánováním programu začínám vždy už na podzim.
Některé úspěšné hry se po pár letech opakují. Pokud
hovoříte o změnách v chování dětí, nemohu nezmínit
také jejich fyzickou kondici, která skutečně klesá a
program je třeba jí přizpůsobit. Kdysi jsme v rámci
programu „Doba kamenná“ uspořádali dvoudenní
výlet na Plešivec, kdy bylo třeba odnést vlastními
silami vše potřebné. To by dnešní děti těžko zvládly.
Nechybí dětem na táboře moderní technologie,
například mobilní telefon? A kontakt s rodiči?
Mobily u nás nejsou zakázané – děti je mohou ve vymezeném čase používat každý den. Překvapivě si je
sem ale přiváží jen asi třetina dětí.
Rodiče mohou sledovat táborové dění prostřednictvím našich webových stránek, kde najdou informace o
našem programu a mohou si prohlédnout fotografie nebo třeba i jídelníček. Pokud byste chtěli nahlédnout
i vy, zde je odkaz: www.ldtcp.wz.cz. Povoleny jsou i návštěvy rodičů přímo v táboře, za předpokladu, že
nenaruší probíhající aktivity.
Jak vlastně probíhá takový běžný den v táboře?
Po budíčku, osobní hygieně a snídani začínají soutěže
do celotáborové hry, které pokračují i po obědě a
poledním odpočinku. Ale mimo zábavy mají děti i řadu
povinností. Jedno družstvo vždy spolu s vedoucím
zajišťuje přípravu snídaně a svačin. Po obědě a večeři
musí umýt nádobí a uklidit všechny společné prostory.
I tím se náš tábor odlišuje od ostatních, s výjimkou
táborů pořádaných skauty.
Je něco, co Vás ohledně organizace tábora trápí, co byste chtěl změnit, zlepšit?
Nic podstatného. Snad jen komunikace s rodiči není vždy jednoduchá. Naopak bych chtěl ocenit občany
Olešné, kteří nám až na malé výjimky vycházejí vstříc při realizaci našich programů – ať už to byla
například návštěva Tří králů nebo velikonoční koleda v červenci („Rok na vsi“), shánění svatebního daru
(v rámci zmíněného programu „Zvláštní škola života“) či výměna věcí v rámci hry „Jak dědeček měnil, až
vyměnil“.
Pořádáním letního tábora určitě Vaše zájmy nekončí. Prozradíte nám něco o svých dalších zálibách?
Jak nejraději relaxujete?
Organizace tábora je pro mne stále příjemným
zpestřením života a zábavou, bylo to tak při práci a je
i nyní, kdy už jsem v penzi. Mezi mé další záliby patří
například volejbal a v zimě sjezdové lyžování. Dříve
jsem se aktivně věnoval horolezectví.
Je něco, co byste rád vzkázal našim čtenářům?
Aby nám i v dalších letech zachovali přízeň
a pochopení.

Spoustu energie a inspirace pro přípravu dalších ročníků dětského tábora přejí a za rozhovor
děkují Lenka Hasmanová a Alexandra Slepičková.
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LÉTO S CHOCHOLOUŠKEM 27. 7. 2019
Již tradičně jsme pro vás v sobotu 27. 7. 2019 připravili léto s Chocholouškem,
čekal na vás extremcross, trakař a pojídání špaget. Na kole si závodníci pochutnali
na domácí sekané, domácím štrůdlu, kořalce a teplé cole. Trakař byl plný pádů,
ale i profi jízd , špagety jsme pro dospělé doplnili colo-rumovou polévkou...no
bylo to občas náročné, ale pacienti uspěli a patří jim velké poděkování, stejně jako
pořadatelům, sponzorům, hasičům a obci. Díky všem.
Snad se nám podaří se zase sejít a zažít s docentem Chocholouškem plno legrace.
Děkujeme.
Ludmila Suttrová

3/2019

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

12

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
I letos pomohli hasiči z Olešné s přípravami obecní akce Den pro všechny. Na žádost obecního úřadu na
hřišti postavili party stan, pomohli s přípravou fotbalového hřiště, ale také prořezali suchý strom v okolí
místa konání akce. Následně olešenští hasiči pomohli i s úklidem po celé akci.
Začátkem prázdnin se členové jednotky SDH Olešná zúčastnili společného cvičení hasičů komárovského
okrsku. Tématem byla záchrana tonoucí osoby. Náplní cvičení byla záchrana tonoucího za pomoci lana
nebo záchranného kruhu ze břehu a na vodní hladině přímo z motorového člunu.
Léto s Chocholouškem si jen málokdo dokáže
představit bez pěny pro děti i dospělé. I letos s ní
hasiči z Olešné poslední červencový víkend zaplnili
lesopark u nádržky. A nejen to, někteří členové sboru
se zúčastnili samotného zápolení na kolech, na
trakaři i u jídelního stolu. Nejlépe z celého sboru
dopadl Míra Růžička, který v cyklocrossu, trakariádě
i špagetování obsadil druhá místa.
Koncem července provedli hasiči na pravidelných
brigádách čištění potoka v úseku hasičárny. Veškerá
tráva i naplavený písek byly odstraněny manuálně a
poté bylo koryto vypláchnuto vodou z proudnice.
Již podruhé navštívili olešenští hasiči Memoriál Františka Šímy ve Bzové, který se konal 24. srpna.
Letošní ročník byl spojen s oslavami 115 let od založení tamního sboru dobrovolných hasičů. SDH Olešná
reprezentovalo jedno ženské družstvo a jedno mužské, které do plného počtu doplnily ženy. Soutěžilo se
v klasickém požárním útoku. Každý tým měl jeden pokus, bez jakékoliv možnosti opravy. Po závěrečném
vyhodnocení výsledků skončili muži i ženy na krásných třetích místech.
V průběhu prázdnin byla dokončena výroba hasičské překážky pro přípravu mužů, žen a dorostu na
soutěže. Svépomocí, v průběhu pravidelných brigád, zhotovili členové sboru bariéru 2 x 2 m, dle platných
směrnic požárního sportu. Překážka, uložená na fotbalovém hřišti, je majetkem SDH Olešná a její
používání není určeno pro veřejnost. Sbor nenese odpovědnost za jakékoliv zranění a úrazy, spojené
s neoprávněným použitím této překážky!!!
Ing. Lucie Šubrtová
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Sběr železa a nové dresy
V neděli 16. června proběhl sběr železa, který organizovaly ženy z našeho sboru. Touto cestou chceme
poděkovat všem občanům, kteří se do sběru zapojili. Vybranou finanční částku ženské družstvo investuje
do pořízení nových dresů na požární sport, ve kterých budeme od příští sezony reprezentovat na soutěžních
kláních nejen naše SDH, ale i naši obec. Tímto ještě jednou velmi děkujeme naším občanům za ochotu
pomoci. Družstvo žen se během léta zúčastnilo Memoriálu ve Bzové, kde obsadilo 3. místo. Na další
závody se chystáme 7. září.
Poslední závody první poloviny letošního roku
Před dlouho očekávanými prázdninami se naši mladí hasiči zúčastnili posledních závodů. Jako každoročně
vyrazili na velmi oblíbenou soutěž do Hýskova, kde se soutěží v nočním požárním útoku. O oblibě této
soutěže svědčí i fakt, že letos se jí zúčastnilo nejvíce družstev v její historii. Pro děti jsou noční útoky
skvělým zážitkem a mohou změřit svoje síly i se sbory z jiných okresů. Navíc naše hasičské děti prokázaly,
že jim odvaha rozhodně nechybí a soutěžit se vydaly pouze v 6 členech. V kategorii mladších žáků bojovalo
o výhru 20 týmů. Naše SDH se radovalo z 8. místa.
Aneta Šuttová
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DĚTSKÝ KOUTEK
VYROBTE SI VESELÝ VĚTRNÍK DO PODZIMNÍHO POVĚTŘÍ!
Pomůcky: čtverec z papíru nebo barevné folie, nůžky, dva korálky, slabý hřebíček nebo špendlík, tyčka
Na čtverec papíru nebo folii tužkou vyznačíme úhlopříčky a rozstřihneme asi do poloviny směrem ke středu. Na
hřebíček dáme korálek a střídavě napichujeme rohy podle obrázku. Nakonec zapíchneme hřebíček do středu čtverce,
dáme větší korálek, aby se větrník nedotýkal tyčky. Upevníme větrník do tyčky a umístíme někam, kde nám bude
dělat radost.

připravila: Hana Hošková
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TISKAŘSKÝ ŠOTEK
Tiskařský šotek si s minulým číslem našeho časopisu opravdu pohrál. Rozházel
stránky v jednotlivých výtiscích už v tiskárně. Na to jsme mu ale kontrolou před
roznáškou přišly a poslaly příslušné časopisy zpět do tiskárny k opravě.
Tam se jistě snažili, nicméně ani druhý pokus o správné sešití výtisků kvůli řádění
šotka nevyšel. A tentokrát nás skutečně převezl. Protože jsme už byly v časovém
skluzu a chtěly jsme, abyste už tak opožděný časopis měli ve schránkách co nejdříve,
zkontrolovaly jsme namátkou jen několik exemplářů.
Tak se stalo, že jsme přehlédly několik výtisků, které byly i tentokrát pomotané. Těm,
kdo je dostal, se velmi omlouváme a vynasnažíme se, aby se tato situace už neopakovala. S vedením
tiskárny jsme se domluvily, že budou příště našemu Zpravodaji věnovat zvýšenou pozornost. Tiskárnu
bychom zatím nerady měnily, protože se jedná o sociální pracoviště (chráněnou dílnu) a dosud byla naše
spolupráce bez problémů.
Prosíme čtenáře, kteří by našli ve své schránce špatně sešitý nebo jinak vadný výtisk Olešenského
zpravodaje, aby nám tuto skutečnost vždy co nejdříve oznámili. Pokud to bude možné, rádi jim výtisk
vyměníme. V každém případě budeme situaci řešit.

FB PROFIL OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE
Moderní doba žádá své, a tak už i Olešenský zpravodaj má svůj facebookový profil. Těšíme se, že Vám
budeme moci jeho prostřednictvím sdělovat nejrůznější informace i v období mezi jednotlivými vydáními
časopisu, připomínat Vám termíny uzávěrky a například také zveřejňovat Vaše snímky, které se nevešly
do tištěného Zpravodaje.
Již nyní si můžete na FB prohlédnout kompletní fotogalerii na téma „volně žijící divoká zvířata.
Doufáme samozřejmě, že nepůjde jen o monolog redakční rady Olešenského zpravodaje - a že i Vy budete
na naše příspěvky reagovat a posílat nám své podněty, připomínky a nápady ke zveřejnění - jak v tištěné
verzi časopisu, tak zde na FB stránce.
Olešenský zpravodaj naleznete na FB na adrese: https://www.facebook.com/olesensky.zpravodaj.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ VE ZPRAVODAJI
Na tomto místě bych chtěla připomenout našim čtenářům to, co jsme psali v prvním čísle našeho časopisu.
Rádi zveřejníme vaše příspěvky, náměty a dotazy, které nám doručíte – pokud je to vzhledem k jejich
obsahu relevantní a dovolí to kapacita vydání. U fotografií záleží také na tom, aby měly potřebnou kvalitu
pro tisk. Odpovídáme na veškeré dotazy – podmínkou je, aby byly podepsané.
Redakční rada si vyhrazuje právo vše, co nám bylo doručeno a týká se časopisu, následně zveřejnit – a to
jak v tištěném Olešenském zpravodaji, tak v jeho elektronické podobě na obecním webu a na FB profilu.
Pokud si zveřejnění nepřejete, je třeba to výslovně uvést – stejně tak v případě, že byste sice stáli o
zveřejnění, ale bez uvedení jména autora. Děkujeme za respektování těchto pravidel, vyhneme se tak
případným nedorozuměním.
Mgr. Alexandra Slepičková, za redakční radu Olešenského zpravodaje
3/2019
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
14. 9.

Nohejbalový turnaj + Drakiáda (FH) ................ TJ Olešná, z.s. + SPOZ

21. 9.

Charitativní bazar (sál) .................................... Za zdravou Olešnou, z.s.

5. 10.

Posvícenská zábava (sál)....................................................... Obec Olešná

8. 10.

Běh Olešnou (FH) ............................................................... TJ Olešná, z.s.

19. 10.

Staročeské odpoledne ve Zvířátkově ........................ Spolek Fištrón, z.s.

2. 11.

Lampionový průvod + Strašidelná stezka .....................................SPOZ

9. 11.

Zájezd do divadla .................................................................. Obec Olešná

16. 11.

Vánoční workshop ..................................... M. Němečková + H. Trávová

prosinec

Slavnostní nasvícení vánočního stromu .............................. Obec Olešná

prosinec

Bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu ..................... TJ Olešná, z.s.

Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 21948 (zpravodajská licence).
Zpravodaj je vydáván v souladu s GDPR, pověřencem je jmenován pan Albert Hendrich.
Redakční rada:
Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Hana Hošková, MUDr. Eliška Svobodová,
Mgr. Lenka Kratochvílová
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.
S redakční radou Olešenského zpravodaje můžete komunikovat osobně, klasickou poštou, e-mailem a
prostřednictvím FB profilu Zpravodaje.
Foto na titulní straně obálky:
Foto na zadní straně obálky:

Eliška Svobodová, Jan Hocke, Hana Hošková
Alexandra Slepičková, Martin Reindl, Eliška Svobodová,
Lukáš Štajner, Karel Franta, Hana Hošková

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. 2019
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK „MILINA“
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V sobotu 31. srpna 2019 se uskutečnilo Rozloučení s létem. Akci pořádal rybářský spolek Milina. Děti si
spolu s rodiči mohly příjemnou procházkou obejít místní krásný rybník a užít si zábavy na připravených
stanovištích, včetně projížďky na lodičce po vytyčené trase a překrásného malování na obličej. Děti tak
činily s nadšením a vracely se k soutěžím i opakovaně. Sladká odměna je neminula. Bylo zajištěno
občerstvení a k zábavě vyhrávala oblíbená country skupina Brzdaři. Skvělý dojem umocnilo rovněž
nádherné počasí. Děkujeme všem, kdo přispěli k realizaci této podařené akce.

Za rybářský spolek Milina Ing. Milan Hrách
3/2019
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FOTOGALERIE: ZVÍŘATA VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

