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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MOTTO
„Štěstí je, když duše přestává toužit po tom, co nemá, a raduje se z toho, co má.“
PLÁN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ NA ROK 2022
V roce 2022 se obec zaměřila na dokončení rozpracovaných akcí, projektů vč. stavebních povolení a
podání žádostí o dotace.
Hasičská zbrojnice – s přihlédnutím k současné situaci, kdy došlo k velkému navýšení cen stavebních
prací a materiálů, zastupitelstvo po dohodě s hasiči ustoupilo od výstavby nové hasičské zbrojnice na
fotbalovém hřišti. Došlo by k velkému zatížení obecního rozpočtu do budoucích let, a proto bylo
rozhodnuto, že dojde k opravě a přístavbě garáže současné hasičské zbrojnice. Nyní se pracuje na
projektové dokumentaci vč. vyřízení potřebných povolení.
Pohostinství – vzhledem k tomu, že naše obec nemá žádné prostory pro volnočasové aktivity, se kterými
bylo počítáno s výstavbou nové hasičské zbrojnice na fotbalovém hřišti, zastupitelstvo obce rozhodlo
v půdních prostorách obecního pohostinství zřídit prostory pro vyžití dětí i dospělých. V letošním roce
dojde k vypracování projektu a k žádosti o dotaci.
Rozšíření stávajícího prameniště – v letošním roce dojde k připojení zhotoveného zářezu do vodojemů
vč. umístění retenčních nádrží před naší obcí. Na tuto akci naše obec získala ze Státního fondu životního
prostředí dotaci 3. 000 000,- Kč, cenový stanovený základ pro stanovení podpory byl 3. 750 000,- Kč.
Oprava mostku u požární nádrže bude provedena z důvodu havarijního stavu.
Oprava altánu na hřišti u MŠ
Výsadba nové zeleně v parku u zastávky autobusu
Postupná výměna svítidel veřejného osvětlení za úspornější LED svítidla.

ROZJEŽDĚNÁ CESTA KE KŘÍŽKU
Na základě stížností občanů opět apelujeme na ty, kteří nedodržují zákaz vjezdu na cestu ke Křížku
a vědomě traktory, osobními auty a čtyřkolkami ničí povrch této cesty. Cesta byla zhotovena pro
odpočinek, k procházkám, výletům na kolech, pro vycházky MŠ, ale v současné době je tak rozrytá, že se
po ní skoro nedá chodit. Veškerá vynaložená práce, vč. financí, kvůli několika bezohledným občanům
defacto vyšla vniveč. Místo abychom si vážili toho, co v naší Olešné máme, najdou se bohužel mezi námi
i tací, co koukají využít vše jen pro sebe a své pohodlí, a neberou ohled na ostatní. Občany je opakovaně
požadováno umístění závory na začátek cesty. Pokud se situace zásadním způsobem nezlepší, bude
obec nucena závoru skutečně nainstalovat.

ÚKLID PSÍCH VÝKALŮ A KOŇSKÉHO TRUSU
Znovu apelujeme na všechny majitele psů a koní, aby důsledně uklízeli po svých
zvířatech výkaly na veřejném prostranství. Stále se opakují stížnosti občanů, kteří se
musí exkrementům vyhýbat, a zvláště děti si často přinesou nepříjemné znečištění
na botách až domů, a to dokonce přímo z dětského hřiště. Opravdu neradi bychom
přistupovali k pokutování, tak jak je to již zavedeno v řadě jiných obcích.

KOMINICKÉ SLUŽBY
Firma kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou v případě
přihlášení na OÚ cenově zvýhodněné:
▪ kontrola spalinové cesty vč. protokolu za 500,- Kč
▪ čištění komínového průchodu za 180,- Kč
Práce budou probíhat ve středu 25. 5. 2022 a v sobotu 11. 6. 2022.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
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BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 VE SROVNÁNÍ S ROKEM 2020
2020

2021

246 401,- Kč
354 356,- Kč

272 913,- Kč
378 048,- Kč

12 944,- Kč

13 028,- Kč

------------------

38 250,- Kč

76 250,- Kč
262 012,- Kč

91 494,- Kč
290 898,- Kč

8 902,- Kč

8 656,- Kč

11 737,- Kč

64 246,- Kč

------------------

605,- Kč

Celkové příjmy

322 651,- Kč

364 407,- Kč

Celkové výdaje

650 041,- Kč

793 731,- Kč

TKO: odvoz popelnic
příjmy
výdaje
Objemný odpad – kontejnery
výdaje (5,2 t v roce 2020 a 6,22 t v roce 2021)
Svoz nebezpečného odpadu
výdaje
Plasty, sklo, papír
příjmy (odměna za třídění od firmy EKOKOM)
výdaje
Nájem nádoby na kov
výdaje
Likvidace bioodpadu
výdaje
Kuchyňský olej
výdaje

Obec Olešná po odečtu všech poplatků a odměn (TKO, odměny Ekokom) dotovala ze svého rozpočtu
náklady na veškeré odpady v roce 2021 částkou 429 324,- Kč, tj. 876,- Kč na jednoho občana.

POPLATKY ZA TKO A PSY
▪
▪

poplatek za odvoz TKO:
splatnost poplatku ve výši 800,- Kč za osobu (chalupáři za objekt) je k 30. 6. 2022
poplatek ze psů: splatnost poplatku ve výši 100,- Kč za jednoho psa je k 30. 6. 2022

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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE V SOBOTU 23. DUBNA 2022
Kontejner na objemný odpad bude přistaven v Lesoparku od 8:00 do 11:00 hodin. Kontejner bude
sloužit pouze pro odpad z domácností, jako je opotřebovaný nábytek, koberce, skla automobilů, matrace
apod.
Odkládání bude možné pouze pod dohledem pracovníků pověřených obcí, samostatně odpad do
kontejneru nevkládejte!
Odběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne od 9:00 do 9:30 hodin za budovou OÚ.
Vybíráme: AKU baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, plechovky od zbytků barev, nádoby
od motorových olejů, zahradní chemie, ředidla apod.
Připomínáme, že elektrozařízení a železo lze odkládat celoročně místním hasičům k moštárně.
1/2022
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STATISTIKA OBYVATEL OLEŠNÉ K 1. 1. 2022
děti do 15 let celkem
děti do 3 let
děti 6 a 7 let
děti 15–18 let celkem
dospělí celkem
občané s trvalým pobytem celkem
celkem obyvatel
celkem narození: 9

71
32
9
14
359
444
455

zemřelí: 3

chlapci

chlapci
muži
evidovaní cizinci
průměrný věk
přistěhovaní: 18

42 dívky

29

5 dívky
189 ženy

9
170
11
41,33
odstěhovaní: 9

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná ve středu 16. 3. 2022
od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Olešná. Prosíme občany o dodržování aktuálně platných
epidemiologických opatření.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
10. a 24. března 2022
7. a 21. dubna 2022
5. a 19. května 2022
2. a 16. června 2022
VŽDY OD 16:45 DO 18:45.

Těší se na Vás knihovnice Mgr. Petra Svobodová.

Gratulujeme našim občanům k jejich krásnému
jubileu a do příštích let jim přejeme hlavně pevné
zdraví, spokojenost a každý den důvod k úsměvu.
Obec Olešná
březen 2022:
Josef Šmolík, Karel Kebrdle, Ladislav Šůs,
Lenka Hasmanová, Miloslava Černohlávková
duben 2022:
Zuzana Hošnová, Roman Krčmář, Ilona Křikavová,
Milan Šutta, Vlastimil Krt, Jan Hocke,
Jaroslav Nobilis, Jana Ungrová, Marie Hráchová
květen 2022:
Petr Mašek
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ODEČET VODOMĚRŮ
V měsíci dubnu proběhne vyúčtování vodoměrů. Tímto prosíme občany, aby stavy svých vodoměrů
nahlásili do neděle 27. března 2022 buď osobně na OÚ Olešná, nebo vhozením této informace do
schránky na budově OÚ, SMS zprávou na tel. 724 178 166, případně na email: ucetni@olesna-be.cz.
Předem děkujeme za spolupráci.

OLEŠENSKÝ DEN PRO VŠECHNY
spojený s charitativní sbírkou

sobota 18. června 2022
Na programu ještě pracujeme, nicméně už teď se můžete těšit například na známé
zpěváky Jakuba Smolíka a Štěpána Kojana, člena kapely KEKS. Poslechnout si
budete moci také olešensko – zaječovskou skupinu Rocksana a v rámci večerní zábavy
ještě plzeňský Super BAND.
Malé i velké návštěvníky jistě potěší loutková pohádka Aleše Bílka nebo vystoupení
TJ Olešná a TJ Osek. Představí se vám také MŠ Olešná, taneční skupina Carmen
a pěvecký sbor Gymnázia Rokycany.
Pro děti budou připraveny pouťové atrakce, skákací hrad a jízda na ponících, pro
všechny budou po celý den k dispozici stánky s občerstvením a se zmrzlinou.
Role moderátora se ujme Vladislav Slezák, akce se bude konat na fotbalovém hřišti.
Kompletní program bude zveřejněn v červnovém čísle Olešenského zpravodaje, na
webových stránkách obce a na FB profilu obce Olešná a Olešenského zpravodaje.

Všechny srdečně zveme!
Informace OÚ připravila Lenka Hasmanová

Jarní přání
Eliška Svobodová
Ukrývám tvář za ušmudlanou rouškou
a řádně mluvit mohu pouze očima,
V duši se divím, co jiné je kolem a co všechno
jiné začíná.
Přeji Vám i sobě, abych se v novém našla,
a ne zcela ztratila,
Aby to nové bylo krásné jako jaro, co právě
teď zemi zahřívá.
Se sněhem, co odtál, ať zmizí pře i špína,
ať Slunce naše srdce zahřeje,
Ať s tímto jarem přijde i nová čistá naděje.
Ať náš úsměv se Sluníčkem může zářit
a rouška nepatří už mezi části oděvu,
A všem se nám bude dobře dařit a životem
jdem bez zmaru.
1/2022
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POMOZTE OBNOVIT STUDÁNKY V OLEŠNÉ A OKOLÍ
OLEŠENSKÉ STUDNY A MOST
Na úvod příspěvku dovolte nejprve citaci z pamětí pana Josefa Maška, tak jak je naleznete také na
webu obce na odkazu https://www.olesna-be.cz/obec-a-obecni-urad/pameti-pana-maska.
„ Olešná, název vzniklý snad v dávné minulosti, od potůčku protékajícího mírným údolím od vrchoviny
zvané Kopaniny, jižně od dané lokality a obrostlém svěžím olšovím při úpatí Jivinské hory a nesl název
Olzechyna. Potůček protékající olšemi.
Po své cestě zásoboval jemnými praménky i náhodné studánky k trvalému použití. Ta na spodním okraji
polí se sousedním rybníčkem nese od nepaměti název Podpozemský. Snad na zdůraznění hranic obdělávané
půdy.
Druhá stálá vodní zásoba byla ve studánce u domku č. p. 46 pro obecní plemeníky a hustou zástavbu
trvalých starousedlíků. Byla zachránkyní při četných požárech a zdrojem pitné vody v období sucha. Až do
současnosti z dávné minulosti si uchovala sympatické dívčí jméno „Malinka“.
Třetí studánka, „Dolejška“, na okraji historické části návsi s půdorysem koňské levé zadní podkovy
v obvodu zastavěné hospodářskými a obytnými staveními. Původní tři domky byly postaveny severně
v údolí od kamenného lomu, ale pro značné mokro započaty znovu, v sousedním dolíku
směrem jihozápadním. Při spodní časti byla uzávěra a při potůčku odtékajícím do Svatoštěpánského
rybníka byly k ochraně postavené ještě palisády. Už se nepodaří zjistit, od kterých dávných let poskytuje
každému žíznivému tvorovi osvěžení.
Kdo asi se prvně osvěžil její chutnou, krásně čistou vodou a napojil svá zvířátka? Jistě se denně vraceli
k mohutnému prameni a ohrádkou z kamene ji ochraňovali. Vyložili její stěny do čtvercového tvaru a
přikryli vršek nouzovými prkny. Mezi ně zapustili jednoduchou primitivní pumpu z kmene borovice
vyvrtanou s pohyblivým ramenem a odtokovou rourou. Ke snadnějšímu odběru vody upravenou tak, aby
nástavec byl tak vysoko, aby bylo možno čerpat do opodál stojící voznice. Její pramen neumdlévá, i když
blízko něho se časem dály změny, které nemohl nikdo předvídat.
Asi prvá úzkost o zničení průsaku vody pramene byla stavba mostu v bezprostřední blízkosti přes potok
tekoucí zpod vrchu Milina. Pro značné mokro v těchto místech to byl velice nesnadný úkol. Jak trvale
překlenout tento brod – močál. Pan starosta svolal obecní radu včetně p. řídícího, obecního pastýře,
drvoštěpy, hajného, hospodáře, kováře, tesaře, zedníky i starousedlíky. Po společné poradě bylo usneseno:
Drvoštěpové s panem hajným zítra pokácí vzrostlé duby v potřebném množství. Hospodáři se svými povozy
kmeny odvezou na místo určené pro stavbu mostu. V té době 1880-90 nebyl u nás používán cement. Začínal
se objevovat v Anglii u Portlandu, kde si zedníci upravovali vápennou maltu přidáváním různých druhů
písku ve snaze získat všestranně kvalitnější pojivo. Snad nejlépe se osvědčil sopečný tuf v určité dávce. To
ale nebyl ještě stále kvalitní cement.
Tak se páni mistři pustili do ojedinělého díla. Po úpravě dna položili oloupané kmeny v první vrstvě přes
vodní tok a po zajištění krajních kmenů na tyto položili těsně druhou vrstvu kmenů podélně. Na takto
složený dubový rošt mistři zedníci sklenuli kamenný most. Důkladně pevný, že ani časté přejezdy tanků ze
Strašické posádky ho nepoškodily. A po všechna léta trvání slouží k plné spokojenosti téměř bez větších
oprav.
Pramen studny je unikátní. Vyvěrá do dna a navrší snadno hladinu do výše jeden a půl metru, aniž by
rozbahnil své okolí. Ani stavba silnice, asi v roce 1892, náročným kamenným základem nenarušila jeho
intenzitu. Ani stavba elektrického transformátoru v roce 1928 v těsném sousedství, jakož i stavba domečku
pro instalaci vodního čerpadla a 7 hl zásobníku. I později postavená sběrna mléka. Ještě nedávno, při
hloubení trasy pro odpadní roury kanalizace, se už pochybovalo o zachování studánky, okolo níž jest
vedena jen několik kroků. Jistě ji chrání strážní hvězda prozřetelnosti. Po opravě silničního povrchu
sejmuli dřevěný rám se záklopem, odstranili i historickou pumpu a bylo nutné nazdění kamenného roubení.
Poskytl jsem k této opravě 580 Králodvorských cihel. Ty nebyly toho času k dostání. Vybetonovali rám
s falcem, do něho zasadili cementové desky a nainstalovali novou stojací pumpu pro nahodilý odběr vody
čisté, pitné, dobré až do současnosti .
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Základ života, voda, bez ní se žádný tvor, rostlinka, keř, strom, zvířátko neobejde. Jest nenahraditelná,
jest zakladatelkou veškerého života. Všem studánkám bychom měli býti hluboce vděční. Neboť ony to byly,
jež v nejtěžších časech zachraňovaly při ohních a trvalém dlouhodobém suchu vše, co žije, dýchá a žízní.
Nezapomínejte na ně a učte své ratolesti k povinné úctě a jejich ochraňování.“
Josef Mašek
Mapa z roku 1952 a studánka za Královkou u Žlebce, která jediná je zachycená na mapách.

Voda z přírody je to nejchutnější a mnohdy i nejzdravější osvěžení. Pojďme znovu objevit studánky v okolí
Olešné. I proto, abychom je mohli případně obnovit - a třeba se napít, až půjdeme kolem.
Dejte prosím vědět, zda znáte umístění nějaké studánky nebo pramene. Kontaktujte mě telefonicky
na čísle 723 557 863, případně prostřednictvím e-mailu olesensky.zpravodaj@seznam.cz, nebo
předáním příslušné informace na OÚ Olešná.
Václav Keberdle
1/2022
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SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
VÝSTAVA NAŠE OLEŠNÁ aneb JAK ŠEL ČAS
V loňském roce obec Olešná oslavila 690. výročí svého založení. Náš spolek Za zdravou Olešnou se
rozhodl připravit unikátní výstavu, která by fotografiemi, filmovými záběry, písemnostmi i nejrůznějšími
užitnými předměty a vybavením domácnosti co nejvíce přiblížila život v Olešné tak, jak opravdu šel čas.
Výstava a její exponáty mohou návštěvníkům připomenout dějinné události, předky, již nežijící
spoluobčany. Jiní zavzpomínají na společné chvíle, na budování obce, spolkový život... A mladí třeba uvidí
to, co dosud neznali.
JAK NÁM MŮŽETE POMOCI VÝSTAVU USKUTEČNIT?
Nabídněte nám k vystavení nejrůznější věci dokumentující a přibližující dobu minulou. Nebojte se
nabídnout cokoliv. Posoudíme, co můžeme využít, aby se např. exponáty neopakovaly.
Naši členové budou některé z vás kontaktovat osobně za předpokladu, že byste mohli mít materiály
a předměty vztahující se k minulosti.
Využijte schránku na OÚ a zanechte na sebe kontakt se sdělením, co můžete na výstavu zapůjčit.
Kontaktujte nás na e-mailové adrese zdrava.olesna@seznam.cz. Naši členové se vám ozvou a osobně
se domluvíme.
Děkujeme za vaši vstřícnost a poskytnuté exponáty, které všem návštěvníkům výstavy zprostředkují
pohled na život v Olešné před desítkami, ba dokonce stovkami let.
Bez vás, místních obyvatel, rodáků, pamětníků, chalupářů a dalších podporovatelů se ale
neobejdeme!
HARMONOGRAM PŘÍPRAV, INSTALACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VÝSTAVY
1) Prvotně nás již nyní zajímá fotodokumentace a dochované filmové záběry. Během března
bychom chtěli získat představu o jejich množství a mohli je zařadit tematicky i v časové ose.
2) Menší exponáty budeme přebírat na OÚ ve středu 11. 5. a ve čtvrtek 12. 5. proti podpisu
o převzetí a po identifikačním označení zapůjčené věci.
3) Instalace výstavy začne v pátek 13. 5. v sále a přísálí místní hospody U Zeleného stromu.
Zároveň po dohodě s majiteli proběhne svoz větších předmětů z domácností.
4) Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 14. května 2022 v době od 10.00 do 19.00 hod.
a v neděli 15. května 2022 od 10.00 do 15.00 hod.
5) Pokud budete chtít spojit návštěvu výstavy s procházkou po obci, můžete využít mapku
s vyznačenými pamětihodnostmi a zajímavými místy obce, kterou si na výstavě můžete
vyzvednout.
6) Po skončení výstavy se exponáty vrátí hned majiteli, nebo budou uloženy na OÚ k osobnímu
vyzvednutí majitelem.
7) Během přípravy výstavy vám poskytneme další informace formou hlášení OÚ Olešná, plakáty
na veřejně přístupných místech i malými letáčky, které najdete ve svých poštovních schránkách.
Těšíme se na spolupráci i osobní setkání. Srdečně vás všechny zveme!
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
7
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VZPOMÍNÁNÍ PANA JOSEFA MAŠKA
Jak jsem chtěl sestřelit kotláře
Tuhle příhodu zažil a mému otci vyprávěl pan Franta, dědeček p. Milana Franty z Olešné. Stalo se to na
jaře roku 1945. Pan Franta si u silnice v „Prajsku“ (silnice Zaječov – Kařez nad Olešnou) vyhrabával starou
trávu na příkopu, aby se mu lépe sekala nová travička pro králíky. Údolím mezi Jivinskou horou a Milinou
přilétlo letadlo - „kotlář“, americký letoun, který kontroloval železniční trať Praha – Plzeň. Kotláři ničili
vlaky, hlavně lokomotivy, aby Němci nemohli převážet vojenské transporty. Jejich kulomety prostřelily i
kotel lokomotivy.
Nu a milý pan Franta namířil z legrace na letadlo hrábě, jako kdyby držel pušku. A to nebylo moudré. Pilot
udělal obrat a začal na „útočníka“ nalétávat. Pan Franta pak mému tatínkovi vyprávěl: „Nevěděl jsem, co
dělat, schovat se nebylo kam, dostal jsem strach, že je to moje poslední hodinka. V zoufalství jsem napíchl
na hrábě kapesník a mával na letadlo.“
Pilot naštěstí nezačal střílet, ale i tak udělal další oblet a vracel se prozkoumat „útočníka“. „To už jsem
klečel na kraji silnice, ruce sepjaté, loučil jsem se se životem a volal na pilota: „Copak nepoznáš hrábě?“
Letadlo přeletělo a bez výstřelu nabralo směr na Plzeň a já zůstal živý. To byla úleva! Jenomže za chvilku
byl zpátky. Přilétal od Těň a podél silnice se ke mně vracel. Pilot naklonil letadlo na křídlo a z kabiny se
na mě smál černoch.“
Své vyprávění pak pan Franta zakončil „Pepíku, tolik strachu jsem v životě nezažil a ty jeho bílý zuby
uvidím před sebou až do smrti.“
Josef Mašek ml.

OLEŠENSKÝ KROUŽEK KERAMIKY

Co mi pověděla hlína,
když jsem ji jemně pohladila
a zabořila do ní prst.
Neboj se, když přijde bída, a pevně se mě drž.
Jsem část Země a ta se nebojí,
všemu zlému správně odpoví.
A tak ze mě tvoř třeba tyto vzory,
nebo do mě sázej kytky,
orej pole a duši uveď do pohody.
MUDr. Eliška Svobodová

Keramický kroužek se schází každý pátek v 18:00 hodin v budově MŠ.
1/2022
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OLEŠNÉ
V sobotu 27. listopadu 2021 jsme opět rozsvítili vánoční strom u nás v Olešné. Bohužel jsme nemohli
kvůli covidové situaci uspořádat slavnostnější rozsvícení stromu, tak jak jsme byli zvyklí z let minulých.
I přesto se ale lidé přišli na rozsvícení stromu podívat, popřát si hezké svátky, popovídat si. Děti z Olešné,
které se učily vánoční básničky dlouho dopředu, je přednesly alespoň v místním rozhlase, protože by byla
škoda se o tyto básničky nepodělit s ostatními. Všechny přítomné děti pak dostaly od anděla malou nadílku
u nasvícených jesliček. Účinkujícím i těm, kteří se podíleli na přípravách této akce, patří velké poděkování.
A samozřejmě se musíme pochlubit, i když hodně z Vás už to samozřejmě ví, ale pro jistotu … Olešenský
vánoční strom vyhrál anketu Berounského deníku jako ten nejkrásnější rozsvícený vánoční strom
na Berounsku.
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Nejkrásnější vánoční strom regionu měla Olešná
3.1.2022
Čtenář reportér

Dva týdny mohli čtenáři Berounského deníku
rozhodovat, která z přihlášených obcí má nejhezčí
obecní vánoční strom regionu. Prvenství nakonec
vybojovala s jasným náskokem obec Olešná, jejíž
strom získal 3111 hlasů. S 1822 hlasy obsadila
druhé místo Vižina, pomyslnou bronzovou pozici
pak brala s 615 hlasy obec Chrustenice.
Gratulujeme!
Všem obcím děkujeme za účast a budeme se těšit
zase za rok.
Zdroj: https://berounsky.denik.cz/ctenarreporter/nejkrasnejsi-vanocni-strom-regionumela-olesna-20220103.html, upraveno
Vánoční strom v obci Olešná. | Foto: obec Olešná

DĚTSKÝ KARNEVAL
Jsme moc rády, že se nám letos (snad) podaří uskutečnit karneval pro děti.
Měl by se konat 26. března 2022 od 15 hodin. Karnevalem nás bude opět
provázet skvělý DJ Jiří Sýkora a těšit se můžete na oblíbenou tombolu. Pro
jistotu sledujte náš FB nebo stránky obce Olešná či Olešenského zpravodaje,
kde budete informováni o případné změně termínu.

VÍTÁNÍ JARA
Další akcí, kterou pro vás připravujeme, bude Vítání jara. Sluníčko
a probouzející se přírodu si společně užijeme 9. dubna 2022. Bližší
informace se včas dozvíte.

PRACOVNÍ LISTY PRO TVOŘENÍ
Do tohoto čísla Olešenského zpravodaje jsme připravili pro děti i rodiče přílohu ve formě krásných
pracovních listů, ve kterých jsou vždy uvedeny aktivity k jednotlivým ročním obdobím. Na každém listu
si můžete odškrtnout nebo nějak označit splněný úkol. Začínáme pracovním listem Jaro a Velikonoce.
V příštích číslech zpravodaje budeme pokračovat pracovními listy s názvem Léto, Podzim a Zima. Jsou
moc hezky malované, myslíme, že se určitě budou líbit a při plnění jednotlivých úkolů si užijete určitě
spousty legrace.
Za SPOZ Simona Veberová
1/2022
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VÁNOČNÍ SVÁTKY A NOVOROČNÍ OSLAVY V OLEŠNÉ
V neděli 5. prosince 2021 chodil světem Mikuláš se svou družinou a nevynechal samozřejmě ani naši
Olešnou. Tak zase za rok, milé děti…

Zvonička s nasvíceným betlémem byla také tentokrát o vánočních svátcích díky paní Ivaně Kellerové
zpřístupněna veřejnosti. O Štědrém dnu jste si mohli do svých domovů odnést i plamínek Betlémského
světla.
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V prosincovém čísle Olešenského zpravodaje jsme zveřejnili výzvu k vyzdobení Olešné andělíčky.
Pravda, neslétlo se jich tolik, jako v minulosti přihopkalo zajíců nebo se přikutálelo kraslic, ale i tak nám
udělali velkou radost a přispěli ke sváteční atmosféře. Děkujeme všem, kteří na naši výzvu slyšeli.

1/2022
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Novoroční ohňostroj má v naší obci mnohaletou tradici a rozhodně nejde jen o působivou barevnou
podívanou na obloze. Ohňostroj je také milou příležitostí k setkání obyvatel Olešné i okolních
obcí a k vzájemnému popřání všeho dobrého v novém roce. PF 2022.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OLEŠNÉ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 8. LEDNA 2022
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří při Tříkrálové sbírce obdarovali koledníky z rybářského kroužku
Olešná malým či větším příspěvkem. Výtěžek ve výši 13.721 Kč bude použit na činnost mladých rybářů.

1/2022
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OLEŠENSKÝ RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Od začátku září 2021, kdy začal náš rybářský kroužek
fungovat, pozorujeme stále větší zájem ze strany dětí i rodičů,
což nás velmi těší. V lednu 2022 se přihlásili další mladí rybáři,
a tak se počet členů kroužku rozšířil a s tím se posunula i věková
hranice, která je nyní 5–14 let. Je to pro nás obrovská výzva,
protože práce s takový věkovým rozdílem je velmi obtížná
a musíme přizpůsobovat činnost a výuku tak, aby ji zvládly i děti,
které ještě neumí psát a číst.
V tomto roce bychom se
s dětmi chtěli zaměřit
hlavně na techniku lovu
ryb na plavanou a položenou. Už nyní v klubovně, kterou nám
přechodně nahrazuje zasedací síň obecního úřadu, se děti
zdokonalují v navazovaní udic na obě rybolovné techniky a ve
vázání háčků.
Výuku o rybách, jejich
rozmnožování, stavbě těla a orgánech ryb děti zvládly dobře. Mají
přehled, které nástrahy používat při lovu. Znají povinnou výbavu,
která je třeba při lovu ryb. Lovné délky základních druhů ryb děti
hodně zajímaly a na metru hned nacházely ty správné údaje. Jsme
rádi, že jsou zvídavé a mají při výuce spoustu dotazů.
V průběhu kroužku nyní začínáme pořádat krátké soutěže, děti
budou bodovány a ti nejlepší budou odměněni drobnostmi
z rybářské výbavy.
Velmi se těšíme na jaro, kdy se už budeme scházet u rybníka pod Milinou a začne praktická výuka u vody.
Na závěr máme pro vás malý kvíz. Poznáte všechny vyobrazené ryby našich vod?

C

A

F

B

E
D

Hana Blumentrittová a Zbyněk Stupka – vedoucí kroužku
(správné odpovědi: A kapr obecný B sumec velký C okoun říční D štika obecná, E pstruh potoční G úhoř říční)
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
Ač patrně nerada, chystá se zima předat žezlo nadcházejícímu jaru, a tak
můžeme pomalu pověsit zimní kabáty zpátky do skříně, nadechnout se
čerstvého vzduchu plného rozkvétajících květin a užívat si hřejivé sluneční
paprsky. V tomto ročním období přichází na svět mláďátka, která si
budete moci prohlédnout i ve Zvířátkově. Ta však nebudou jedinými
novými zvířátky, která u nás na jaře uvidíte, jelikož se můžete těšit na
zbrusu nové expozice! Tipnete si, jací tvorečkové budou nové výběhy
obývat?
Zima sice i tentokrát ukázala, že
není radno ji podceňovat, avšak
s Vaší pomocí jsme to zvládli.
Moc rádi bychom tedy
poděkovali obci Olešná, všem
příznivcům, dobrovolníkům,
sponzorům, našim partnerům
a milým návštěvníkům za
materiální, finanční nebo přímou
pomoc
v těchto
nelehkých
časech. O velikém štěstí můžeme mluvit i proto, že jsme byli vybráni jako
jeden z projektů, které se v rámci akce Dobroden rozhodl podpořit herec
a režisér Jakub Kohák, jehož daru si moc vážíme. O Vánocích nás navíc
přijel podpořit i Roman Skamene, jemuž také patří obrovský dík. Na
setkání se známými tvářemi ve Zvířátkově se můžete těšit i v průběhu roku.
Jaro se chystáme přivítat ve velikém stylu, máme totiž v plánu navázat na
zaběhlé tradice a opět uspořádat Velikonoční vodnické odpoledne, které
se bude konat v neděli 17. dubna 2022 od 14 hodin. Vodníci z našeho
okolí, ale i ti přespolní, odemknou potoky a studánky. Kromě vodníků,
vodníčků, vodnic, žabáků a dalších vodních tvorů si budete moci v areálu
prohlédnout a pohladit naše zvířátka, svézt se na ponících a k tomu si
vyrobit nebo zakoupit velikonoční či jarní dekoraci. Tvůrčí schopnosti
můžete změřit v soutěžích o nejlepší kostým, kraslici a nejlepšího
velikonočního beránka. Všichni se mohou těšit na loutkovou pohádku,
vystoupení chůdařů, vodnickou diskotéku, další bohatý program a zajištěné
občerstvení. Jako speciální host vystoupí se svým hudebním programem
Vojta Nedvěd. Všichni jste srdečně zváni!
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Přes léto se Zvířátkov stane centrálou ošetřovatelů zvířátek, popletenou pohádkovou zemí či pláněmi
pro malé indiány. To vše v rámci příměstských táborů, které u nás tradičně pořádáme. Více informací
najdete na webu www.zviratkov.cz nebo na sociálních sítích Instagram (@zooparkzviratkov) a Facebook
(Zvířátkov), kde zveřejňujeme veškeré aktuality.

Na výše uvedených webových stránkách a sociálních sítích se včas dozvíte také informace o prodloužení
otevírací doby, kterou s sebou přinese přívětivější počasí. Zároveň se můžete těšit i z fotografií našich
zvířecích obyvatel, které pravidelně přidáváme.

Na viděnou s vámi se těší celý kolektiv Zvířátkova
1/2022
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HOSPODA U ZELENÉHO STROMU V OLEŠNÉ
BUDE PRO VÁS ZNOVU OTEVŘENA 16. BŘEZNA 2022
17:00 – 22:00
ČTVRTEK: 17:00 – 22:00
PÁTEK:
17:00 – 22:00
SOBOTA:
13:00 – 22:00
STŘEDA:

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

JAN EHRENBERGER

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ na podporu
programu UNICEF Děti ve válce
www.zpivameprounicef.cz
www.zus-horovice.cz

1/2022
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ZŠ A MŠ ZAJEČOV
ZIMNÍ OBDOBÍ V ZŠ ZAJEČOV
Začátek nového roku 2022 byl poznamenám vrcholící covidovou epidemií, kdy rychle
se šířící varianta omikron napříč třídami posílala do karantény velké množství školáků.
Naštěstí ale kromě druháčků nikde nedošlo k úplnému uzavření třídy ani školy a
k přechodu na distanční výuku. Kromě pondělního testování až do 14.2. a karantén lze
říci, že školní dny připomínaly předešlé běžné roky.
V lednu jsme na prvním stupni zahájili Školičku
bruslení na Zimním stadionu Hořovice a v únoru
pro 3. a 4. třídu začal kurz plavání v plaveckém
bazénu Městského sportovního centra Hořovice.
Také na druhé stupni jsme hodiny tělocviku trávili
bruslením. Jednak proto, že přírodní vodní plochy
nezamrzají a jednak proto, že od 1. 2. se pro nás
uzavřel sál Lidového domu v Zaječově, neboť obec
zde zahájila rozsáhlou 16měsíční rekonstrukci.
Takže nás čekají hodiny tělocviku odkázané na
rozmary počasí a náhradní řešení. Proto jsme
navštěvovali posilovnu v Komárově a těšíme se, že
jaro nám umožní využívat školní i obecní víceúčelové hřiště. Aby sportování nebylo málo,
v termínu 19. - 26. 2. 2022 strávilo 36 žáků pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny
Ciprové týden lyžařského výcviku
v Bedřichově v Jizerských horách.
Poděkování
patří
i
manželům
Skácelovým a manželům Solarovým za
doprovod a role lyžařských instruktorů.
Hlavní prioritou však byla výuka dle
školního vzdělávacího programu a také
doučování žáků, škola se zapojila do
Národního plánu doučování. Škoda, že
někteří rodiče zapojení do této aktivity,
která je pro děti zcela zdarma, odmítli.
Dnešní školní život si nelze představit bez projektů, proto jich realizujeme hned několik:
• Šablony III – aktivity pro žáky, které zkvalitňují výuku a její sepětí se životem
• Pomáháme školám k úspěchu – zaměřujeme se na rozvoj dětského čtenářství
• Projekty IROP prostřednictvím MAS Brdy (MMR ČR) – čerpáme finanční prostředky
na zlepšení infrastruktury školy, zejména na pořizování moderního technického
vybavení. Letos jsme pořídili nový interaktivní výukový displej do 1. třídy.
Mezi šablonové aktivity patří např. Program e-Liška , kdy se děti setkaly se živou liškou
Koko a poznávaly, jak žijí divoká zvířata v lese. Stejně tak absolvovaly program Malý
programátor nebo virtuální prohlídku elektrárny Temelín.
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Těsně před jarními prázdninami žáci
II. stupně realizovali Projektový den
mimo školu, kdy na zámku Zbiroh
navštívili interaktivní výstavu „Jedli,
pili, hodovali“ a seznámili se se
stravovacími zvyklostmi za panování
Karla IV. nebo Marie Terezie.
Nyní nás čekají jarní prázdniny a po
nich už deváťáci „půjdou do finále“,
neboť je 12. a 13. dubna čekají
jednotné přijímací zkoušky na střední
školy.
A my ostatní se budeme těšit na jarní dny bez karantén a koronaviru, na to, že řadu hodin
budeme moci realizovat venku, a snad i na klidné vyučování, kdy děti získají nové poznatky
a dovednosti potřebné nejen pro další vzdělávání, ale hlavně pro život.
Paed. Dr. Marie Ernestová , ředitelka školy
Ve středu 13. 4. 2022 se bude od 14,00 do 16,00 konat

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A MŠ ZAJEČOV
v učebně 1. ročníku v budově prvního stupně ZŠ.
Pokud nebude ze zdravotních důvodů možné zúčastnit se prezenční formy zápisu,
je možné ho provést elektronicky.
Formuláře budou od 1. 4. 2022 ke stažení na webových stránkách školy a bude nutné
je do 15. 4. 2022 zaslat vyplněné na adresu školy.
Těšíme se na všechny nové školáčky.

OBEC OLEŠNÁ POŘÁDÁ MATERIÁLNÍ SBÍRKU
NA POMOC UKRAJINĚ
Vybíráme:
• léky, hygienické potřeby, dětské pleny, vlhčené ubrousky
• teplé oblečení pro děti i dospělé, vč. obuvi
• matrace, karimatky, spacáky, deky, stany
• power-banky, baterky (vč. baterií)
• trvanlivé potraviny – např. konzervy, instantní polévky, těstoviny, rýže,
• dětské příkrmy, sušená mléka vč. sunaru
• další nejnutnější věci a potraviny pro zajištění základních životních
potřeb obyvatelů Ukrajiny.
Věci můžete nosit na OÚ Olešná, veškerý materiál bude předán na hranicích
přímo organizaci, která má na starosti další rozdělování na ukrajinské straně.

DĚKUJEME!
1/2022
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLEŠNÉ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK NA ŠTĚDRÝ DEN
Pro některé obyvatele Olešné se již stalo tradicí strávit
dopoledne Štědrého dne procházkou do lesa ve
společnosti olešenských hasičů. Ti každý rok pořádají
vánoční krmení zvířátek, které se uskutečnilo i 24. 12.
2021. Vzhledem k nepřízni počasí nebyla tentokráte
účast tak hojná jako v předchozích letech, avšak
doufáme, že další krmení zvířátek bude již opět
v početnější sestavě.
DOZOR PŘI OHŇOSTROJI
První akcí pro jednotku dobrovolných hasičů z Olešné je každoročně dozor při ohňostroji. Již tradiční je
také bohatá účast návštěvníků z okolních vesnic i širšího okolí. Přání do nového roku si občané mohli
vyměnit při popíjení svařeného vína, které zde každým rokem obstarávají místní zastupitelé, popř. u piva
od SDH Olešná. I v letošním roce se v sobotu 1. ledna 2022 tato kulturní akce uskutečnila pod dozorem
zásahové jednotky SDH Olešná. Členové jednotky dohlédli na hladký průběh celé akce a pomohli
s přípravou a úklidem techniky pro ozvučení. O zvukový doprovod ohňostroje se, jako každý rok, postarali
dva členové zásahové jednotky sboru – Radek Hasman a Jiří Sýkora.

VALNÁ HROMADA SBORU
Poslední lednový pátek byl zvolen jako termín pro uskutečnění valné hromady sboru. Vzhledem
k aktuálnímu vývoji situace kolem covid-19 se výkonný výbor sboru rozhodl valnou hromadu uspořádat
bez přístupu veřejnosti za přítomnosti jen několika málo členů výkonného výboru a za dodržení veškerých
opatření stanovených vládou ČR.
VÝJEZD JEDNOTKY
V pátek 18. 2. 2022 se ve večerních hodinách rozezněla
obcí siréna. Vzhledem k povětrnostním podmínkám
panujícím celý týden byli členové výjezdové jednotky
v pohotovosti. Větrné počasí panující celý den
zapříčinilo pád stromu na komunikaci mezi Olešnou
a Jivinou, která se tak stala neprůjezdnou.
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů z Olešné
od roku 2019 obsahuje také tři členy, kteří jsou
proškoleni na práci s motorovými pilami, a tak k padlým
nebo nebezpečně nakloněným stromům v katastrálním území obce nemusí vyjíždět jednotky z okolních
sborů. Jednotka odstranila padlý strom a vrátila se na základnu.
Ing. Lucie Šubrtová, SDH Olešná
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PŘEDSTAVUJEME…
Víte o tom, že z Olešné pochází jeden velmi úspěšný 19letý
kickboxer? Možná bude jeho příběh inspirovat další olešenské
kluky (nebo i holky) a přivede je do některého sportovního klubu,
kde se tomuto sportu věnují. V každém případě to bylo moc
příjemné vyprávění a děkujeme Vladimíru Malinovi ml., že
s rozhovorem souhlasil.
Co Tvé sportovní začátky? Chtěl jsi se vždy věnovat kickboxu ?
První sport, kterému jsem se začal věnovat, byl fotbal. V tu dobu mi
mohlo být 8 nebo 9 let. Brzy jsem ale zjistil, že fotbal asi nebude nic pro
mě. Zkusil jsem tedy hasičský a rybářský kroužek. Po chvíli u hasičů
jsem ale přišel na to, že nejsem úplně kolektivní hráč. Rád se totiž
spoléhám jen sám na sebe a to u týmových sportů moc nejde. Zato
rybaření je mou vášní doteď. Je to pro mě takový relax.
Nějakou dobu jsem se nevěnoval žádnému sportu, ale pak jsem objevil
bojové sporty. Nejvíce mě zaujalo MMA, a tak jsem ve 14 letech začal chodit do MMA klubu v Příbrami.
Byl to první sport, u kterého jsem vydržel tak dlouho a naplňoval mě. Dával mi disciplínu a poučil mě
o pokoře a respektu.
Po příchodu na střední školu jsem byl nucený najít si jiný
klub. Zkusil jsem tedy klub Spartak Žebrák, kde se vyučuje
thaibox a kickbox. Zalíbilo se mi tam, získal jsem spoustu
nových zkušeností a kamarádů. Bojové sporty dělám už 5 let
a rozhodně v tom budu nadále pokračovat.
Jaké jsou Tvé největší dosavadní úspěchy? Kterých si
nejvíc ceníš? Prozradíš nám i něco o svých sportovních
snech?
Můj největší úspěch je zatím 1. místo na Mistrovství České
republiky pod organizací ČSK a 3. místo na Mistrovství
České republiky pod organizací ČSFU. Můj sen, jako asi
každého sportovce, je být úspěšný a dostat se do nějaké
prestižní organizace.
Kde trénuješ ? Jak často?
Trénuji 4x týdně v klubu Spartak Žebrák.
To opravdu není málo. Zbývá Ti při takovém sportovním
vytížení a škole ještě čas na nějaké další koníčky?
To bohužel moc ne. Když mám přece jen někdy volno, rád si
zajdu zaplavat, odpočinu si v sauně nebo si jdu vyčistit hlavu
rybařením.
Pokud by někdo měl chuť také s kickboxem začít – co bys
mu poradil? Jaké jsou například předpoklady pro tento
sport, kde najít vhodný tréninkový klub atd.?
Nejtěžší věc je vůbec sebrat odvahu a na trénink přijít. Bojové sporty jsou hodně odsuzovány kvůli násilí,
ale podle mě jsou o tom naučit se bránit. Předpoklady jsou hodně individuální, někdo je samozřejmě více
fyzický zdatný, někdo je zpočátku úplný outsider. Je třeba si to vyzkoušet a zjistit, zda vás to chytne.
Velkou roli hraje také kvalita a přístup trenéra a kolektiv. Sám za sebe mohu určitě doporučit Spartak
Žebrák.
Děkujeme za rozhovor i za poskytnuté fotografie a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů
a spokojenosti v každém směru.
Mgr. Alexandra Slepičková
1/2022
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JARNÍ TVOŘIVÝ KOUTEK
VESELÉ VELIKONOČNÍ KUŘÁTKO
Pomůcky: čtvrtka, žlutý papír, mašle, nůžky, lepidlo
Postup: Nakreslíme vajíčko nebo obkreslíme šablonu, naznačíme tužkou, jak
vajíčko zubatě rozstřihneme, vrchní část menší. Kuře také obkreslíme na žlutý
papír nebo čtvrtku a vymalujeme. Skořápky přilepíme jak zespodu, tak na
hlavu, vystřihneme si kytičku nebo ji nakreslíme na skořápku. Mašli také buď
nakreslíme, nebo uvážeme a přilepíme. V horní skořápce uděláme dírku a
můžeme pověsit třeba do okna nebo na jarní kytici. Kuřátko můžeme
samozřejmě udělat v různých velikostech nebo i oboustranné – v tom případě
vystřihneme vajíčko dvakrát a nalepíme ho i z druhé stany siluety kuřátka.
Pokud mezi obě části spodní skořápky vlepíme špejli, máme veselý zápich do
jarní výzdoby.

Velikonoční básnička pro kluky

Velikonoční básnička pro holky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Připravila: Hana Hošková
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
26. 3.2022
26. 3. – 3. 4. 2022
2. 4. 2022
9. 4. 2022
17. 4. 2022
30. 4. 2022
7. 5. 2022
7. 5. 2022
14. – 15. 5. 2022
28. 5. 2022
18. 6. 2022

Dětský karneval (SPOZ)
Ukliďme Olešnou (Obec Olešná)
Jarní workshop (M. Němečková, H. Trávová)
Vítání jara (SPOZ)
Vodnické Velikonoce ve Zvířátkově (Zvířátkov)
Čarodějnice (SPOZ, SDH, rybáři)
Polosuché Máje
Májová zábava s W-Bandem
Výstava Naše Olešná (Spolek za zdravou Olešnou)
Dětský den u vody (SPOZ, rybáři)
Den pro všechny (Obec Olešná)

TERMÍNY AKCÍ SE MOHOU ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA AKTUÁLNÍ SITUACI. Sledujte
proto webové stránky obce, FB Olešenský zpravodaj a FB Obec Olešná u Hořovic. O změnách budete
včas informováni také prostřednictví hlášení místního rozhlasu a zpráv z rozhlasu mobilního.
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
Jazyková korektura: Mgr. Eva Mervartová
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 je umístěn také na webových stránkách obce: olesna-be.cz.
S redakční radou Olešenského zpravodaje můžete komunikovat osobně, klasickou poštou, e-mailem nebo
prostřednictvím FB profilu Zpravodaje.
PŘEDNÍ STRANA OBÁLKY: Hana Hošková
ZADNÍ STRANA OBÁLKY: Ing. Karel Slepička, Marta

Kratochvílová, Iveta Hochmanová, Jana Chottová

a redakční rada

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. 5. 2022
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