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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Motto k zamyšlení:
„Nedívejte se na hodiny, raději je napodobte; jděte dál.“

Samuel Levenson

POPLATKY ZA TKO A PSY
▪ poplatek za odvoz TKO:
splatnost poplatku ve výši 600,- Kč za osobu (chalupáři za objekt) je k 30. 6. 2021
▪ poplatek ze psů:
splatnost poplatku ve výši 100,-Kč je k 30. 6. 2021
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.

KOMINICKÉ SLUŽBY
Firma Kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení
na OÚ cenově zvýhodněné:
▪ kontrola spalinové cesty vč. protokolu za 500,- Kč
▪ čištění komínového průchodu za 180,- Kč
Práce budou probíhat: ve středu 16. 6. 2021
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
Dne 15.6.2021 v naši obci proběhne inventura svážených nádob na směsný komunální odpad.
Inventura bude probíhat formou zaevidování počtů a velikosti nádob u každé nemovitosti v obci, následně
bude na nádobu umístěna známka s názvem naší obce, rokem provedení inventury, velikosti nádoby
a číslem popisným.
Prosíme, aby v tento den byly před nemovitostmi přistaveny všechny nádoby na směsný komunální
odpad, které u jednotlivých nemovitostí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. sváží.
Upozorňujeme, že pokud nádoba nebude označena známkou společnosti, AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. danou nádobu nevyveze. Pokud v průběhu roku bude u nemovitosti přidána či ubrána
nádoba na směsný komunální odpad, bude nutné o tomto informovat na obecním úřadě.

HÁDANKA

Asi nejstarší krojovaná
fotografie z archivu obce
(r.1929). Nevíme, při jaké
příležitosti byla pořízena.
Prosíme o pomoc při
identifikaci. Za každou
informaci budeme rádi,
kontaktujte redakční radu
Olešenského zpravodaje
nebo obecní úřad Olešná.
Děkujeme.

1

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2/2021

Důležité kontaktní údaje obce
Nové oficiální mailové adresy OÚ:
podatelna@olesna-be.cz
starosta@olesna-be.cz
ucetni@olesna-be.cz

Další užitečné kontakty
MŠ Olešná
tel.: 311 572 152, 727 909 149
e-mail: ms.olesna@seznam.cz
ID datové schránky: d3ekvwy
web: www.olesna-be.cz/materska-skola/

Upozorňujeme, že po 1. červenci 2021
nemusí být korespondence zasílaná na

Olešenský zpravodaj e-mail:

původní adresy vyřízena!

olesenskyzpravodaj@seznam.cz
SPOZ e-mail:

Další kontakty OÚ

spozolesna@seznam.cz

tel. OÚ: 311 572 231

Knihovna e-mail:

tel. starostka: 724 178 166

knihovna.olesna@seznam.cz

web: www.olesna-be.cz
ID datové schránky: miwb5hg
COOP Olešná:
tel.: 778 768 636
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: 603 912 246
e-mail: jakub@hendrichgroup.cz

Pošta Olešná:
tel.: 954 226 764

Čísla bankovních účtů:

Telefonní kontakty MěÚ Hořovice

ČSOB 156490819/0300 (pouze vodné)

Stavební úřad: 311 545 320

ČSOB 183413042/0300 (poplatky za

Úřad památkové péče: 311 545 377

TKO a za psy, svoz BIO, vstupenky do

Cestovní doklady: 311 545 370

divadel, odvoz multikárou, aj.)

Odbor sociálních věcí: 311 545 345
Občanské průkazy: 311 545 351

Aktuální informace můžete také najít na
FB obce, FB Olešenského zpravodaje
a FB SPOZ
2/2021

Evidence vozidel: 311 545 348,
311 545 349
Evidence řidičů:

311 545 346

Vodní hospodářství: 311 545 398
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POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Veřejné zasedání ZO Olešná se bude konat v pondělí 21. června 2021 ve velké zasedací místnosti OÚ
Olešná. Všechny občany srdečně zveme!

TŘÍDÍTE ODPAD?
Skvělé! Ale aby prostor v kontejnerech stačil
opravdu pro všechny, je třeba PET láhve i krabice
ukládat úsporněji. Podívejte se na obrázek,
nepořádek kolem kontejnerů je opravdu zbytečný.
Znovu připomínáme, že je třeba důsledně třídit
barevné a bílé sklo. Věděli jste, že jediná barevná
láhev v kontejneru na bílé sklo jeho obsah
znehodnotí?
V Olešné naleznete kontejnery na tříděný odpad na
třech místech: na Plácku, vedle parkoviště
u transformátoru a nejnověji také v blízkosti
lesoparku u Vacherlohnů.

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO POTOKA
Na jaře letošního roku se ve vývažišti pod mostem na pozemku
u Růžičků objevily výkaly, které vypustil některý bezohledný občan
přímo do potoka. Ani se nepozastavil nad skutečností, že potok teče
přes obydlenou obec, zahradami spoluobčanů a znečišťuje životní
prostředí. Výkaly, které uvízly ve vývažišti, způsobily nesmírný
zápach, a navíc se staly semeništěm pro komáry. Došlo ke značnému
znečištění životního prostředí.
Důrazně upozorňujeme občany, kteří nemají vícekomorový septik
a mají pouze vyvážecí žumpy, že žumpa je stavbou povolovanou stavebním úřadem dle stavebního zákona
a technické parametry pro stavby žump stanoví ČSN 758081 Žumpy. Žumpy jsou pouze vyvážecí,
v žádném případě se nesmí opatřovat odtokem. Splaškové odpadní vody se akumulují, po naplnění
akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a obsah odvezen na čističku odpadních vod, kde bude
vystaven doklad o vyvezení.
Pokud občané záměrně vypouštějí znečištěné vody do povrchových vod, dopouští se přestupku
a hrozí jim pokuta až do výše 100 000,- Kč. V případě, že se znečišťování potoka bude opakovat, bude
nutné zahájit řízení s vodoprávním úřadem, který ve spolupráci s obcí zahájí provádění kontrol
u jednotlivých majitelů nemovitostí. Majitelé budou muset doložit skutečnost, jak nakládají s odpadními
vodami. V případě porušení zákona bude zahájeno správní řízení o spáchání přestupku dle zákona o vodách
resp. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
VANDALISMUS NA CESTĚ KE KŘÍŽKU

U cesty Ke Křížku neznámý vandal ulomil korunu mladému
stromku. Nad takovým chováním skutečně zůstává rozum stát.
Prosím, buďte všímaví. Pokud se stanete svědky obdobné události
a nemůžete sami zasáhnout, kontaktujte neprodleně OÚ Olešná
(tel. 724 178 166) nebo přímo Policii ČR.
Informace OÚ zpracovaly Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová
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HOSPODA U ZELENÉHO STROMU OLEŠNÁ
ZDRAVÍME OD ZELENÉHO STROMU,
vzhledem k tomu, že se toho v posledních měsících mnoho neodehrálo,
můžeme vám tentokrát napsat jen o akcích, které plánujeme do budoucna.
Začínat by se mělo v červnu Srazem motorek Jawa ve
spolupráci s Motocentrem Žebrák. Program bude jednoduchý –
grilování, dobré pivko a volná zábava. Datum konání budou
ještě upřesněn, dozvíte se ho na mj. na FB Hospoda U Zeleného
Stromu a FB Olešenský zpravodaj.
Další akce je naplánovaná na 11. září 2021, a to 1. ročník
Olešenského pivního corsa, které bude tentokrát spojeno
s Olešenskými slavnostmi, pořádanými k 690. výročí obce
Olešná.
Program je rozpracován ve spolupráci s obcí. Určitě Vám zahrají
(a již to máme potvrzeno) CimbalHellBand. Zde je odkaz na jejich
web, ať víte, nač se těšit: www.cimbalhellband.cz. Součástí bude
dále program pro děti ve spolupráci s V-AUTO
ŽEBRÁK a jednáme také s vám dobře známým
Alešem Bílkem, jakým způsobem by se mohl na akci
podílet.
Věříme, že se bude pandemická situace už jen zlepšovat a vše proběhne tak, jak je v plánu. Budeme se těšit.
Jan Ehrenberger

Nezisková organizace Dobromysl, z. ú. nově otevírá na konci letošního roku
v prostorách Společenského domu v Hořovicích sociální službu:
Denní stacionář pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením
denní stacionář bude v provozu každý všední den
od 8 do 17 hodin
sociální služba je určena klientům
od 1 roku do 65 let
V současné době probíhají pod taktovkou města Hořovice stavební úpravy určených
prostor, po jejichž dokončení bude organizace provozovat sociální službu s okamžitou
kapacitou osmi klientů. V současné době si organizace klade za cíl zjistit aktuální
zájem o službu Denní stacionář, zejména za účelem zmapování konkrétní skladby
klientů a jejich individuálních potřeb.
Máte-li o službu zájem, či chcete-li se dozvědět podrobnosti celého projektu,
neváhejte kontaktovat sociální pracovnici organizace Dobromysl:
Mgr. Alžběta Ullrichová, tel. 775 660 966, mail socialni.pracovnice@dobromysl.org
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KRASLICOV 2021
MILÍ TVOŘIVÍ OLEŠŇÁCI,
myslím, že jste to nečekali ani vy, ale ve Velikonoční výzvě Domečku
Hořovice Kraslicov 2021 jsme se umístili na krásném 8. místě!
Kraslice mi do emailu přicházely až do posledního večera a opět jsem se
nestačila divit. Vykutálelo se jich u nás celkem 152. No není to nádhera? Je, a
veliká! Krásné 8. místo mezi 156 vesničkami, vesnicemi a městy z celé České
republiky si rozhodně zasloužíte, protože vaše výtvory mi přišly jako ty nejvíce
nápadité a neokoukané. Ta rozmanitost provedení je pro mě víc než množství,
které dokázali vyrobit v jiných obcích a díky tomu vyhráli.
Vajíčka od vás byla papírová, pedigová, háčkovaná, s knoflíky, proutěná,
dřevěná, sádrová, kamenná, recyklovaná, překližková, s háčkovanými
doplňky, kraslice z toho, co dala spižírna, a jedno vejce bylo i zlaté. Objevila se také vajíčka soustružená,
šitá, mechová, skořápková, s kuřátky, andílky a máme také motivy z animovaného seriálu Jen počkej!
Žasnu také nad počtem různorodých kraslic, které některé malérečky dokázaly vytvořit, aniž by nějak
ubraly na originalitě či pečlivosti zpracování. A dále moc dobře vím, že tvořili i muži, a i jim patří můj
velký obdiv. Díky za vaši účast, opět jste mě přesvědčili, že jsme bezva vesnička, která prostě umí společně
držet za jeden provaz. V tomto případě za jednu kraslici.
Iveta Hochmanová
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
AHOJ,
moc Vás všechny zdravíme. Konečně nám už situace umožnila udělat nějakou tu akcičku a určitě další
budou přibývat. Budeme se těšit na další akce s vámi.
VELIKONOČNÍ ZAJÍCI
Protože se ani v letošním roce nemohlo kvůli restrikcím chodit hodovat, napadlo nás vytvořit alespoň
nějakou alternativu pro děti.
A tak Romča vyrobila zajíce, zasadili jsme břízku a poprosili jsme vás, abyste nám ji pomohli zdobit
velikonočními vajíčky. Myslíme, že se nápad povedl. Břízka byla krásně ozdobená vajíčky, kuřátky
a dalšími jarními dekoracemi. Paní Iveta Hochmanová vyrobila ještě k zajícům pěkná barevná vajíčka
a část plácku byla krásně velikonočně ozdobena.

ČARODĚJNICKÁ STEZKA
SPOZ při Obecním úřadě Olešná uspořádal od 30. dubna do 2. května 2021 Čarodějnickou stezku. Stezka
byla volně přístupná 3 dny, účastníci si ji mohli projít kdykoliv a třeba i vícekrát, záleželo na každém. Na
stezce se plnilo celkem 11 úkolů, např. létání na koštěti, hledání písmenka na netopýrech. Každé stanoviště
ukrývalo jedno písmenko, které bylo potřeba zapsat do tajenky, abychom znali jméno čarodějnice na konci
stezky. Po splnění všech úkolů a uhodnutí tajenky čekala na každého účastníka malá odměna. Chceme
poděkovat vám všem, že jste si stezku užili. A tajenka? No přece HRBATÁ LYDIE!
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Přejeme všem dětem a hlavně i rodičům krásné prázdniny. Hodně sluníčka a spousty nových zážitků.
členky SPOZ při OÚ Olešná

2/2021
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VZPOMÍNÁNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI – STAROČESKÉ MÁJE
STAROČESKÉ MÁJE
Stavění májek, stejně jako pálení ohňů, patří k velmi starým obyčejům, pravděpodobně vychází
z prachstarých pohanských jarních obřadů a oslav bohů růstu a plodnosti.
Stromy vybrané na máje musí být vysoké, rovné a silné,
samotným obřadem už bylo jejich vybírání, kácení, odvoz
do vsi, jeho zdobení a hlavně stavění, na kterém se podíleli
všichni mládenci ze vsi.
Druh stromu byl různý, užívaly se smrky, jedle i borovice. A
dnešní jeho podoba se příliš neliší od stromu stavěného v 16.
století. Kmen je pečlivě ohlazený, zbavený větví, navrchu
zůstává jen zelená špička ozdobená věncem, fábory a květy,
dříve i lesklými předměty na odrážení zlých sil.
Májka se staví většinou uprostřed vsi, čím vyšší, tím lépe,
její ozdobený vršek míří jako dárek komusi nahoře, ke
spojení nás lidí s kosmem a nekonečnem.
Vedle velké máje staví
mládenci menší májky,
nejčastěji z břízy, svým
vyvoleným pod okny,
každá dostala svou, ale
dříve dle tradice jen ta, která byla „čistá“, někde se mohl objevit
i slaměný věchet naražený na kůl, jako symbol pohany.
Postavená máj se musí do druhého dne dobře hlídat, chlapci sedí
u ohně, popíjejí, vyprávějí, zpívají a sami se vydávají na loupeživou
výpravu do okolní obce. Nechat si porazit máj je jednou z největších
pohan místní chasy. Současně se v noci provádí tzv. vylévání cestiček
hašeným vápnem mezi domy milenců či psaní trefných hlášek před
domy obyvatel, kteří se něčím v obci proslavili.
Druhý den ráno se chasa oblečená v krojích schází v hospodě, každý
přinese něco dobrého. Čeká tam už na ně
také muzika, naposledy si vyzkouší
besedu, kterou pilně celé jaro trénovali,
seřadí se do párů a obcházejí v průvodu
celou ves. Celou cestu je doprovází „kecal
a policajti“, kteří je hlídají. Nejdříve
dojdou k domu starosty, kde žádají o
povolení májů a kde je také čeká bohaté
občerstvení, následuje také povinný tanec
před domem starosty.
Májovníci nesmí s pozváním na besedu
a večerní zábavu vynechat žádný dům,
všude jsou již netrpělivě očekáváni, někde i s občerstvením, štamprdličkou či finanční podporou na muziku.
Naposledy se scházejí u hlavní májovnice, kde také dostanou něco na posilněnou a hlavně si trochu
odpočinou.
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Poté se opět seřadí do průvodu. V čele jede ozdobený selský vůz tažený párem vyšňořených koní, muzika
a pak za hlavní májovnicí se svým mládencem veškerá chasa. Přicházejí pod máj, kde už na ně netrpělivě
čeká celá ves. Kecal je všechny představí a o každém poví něco výstižného a vtipného. Pak se už májovníci
sestaví do kolon a všem na oslavu zatančí českou besedu.
Po besedě se někdy ještě koná dražba máje,
ten, kdo dá nejvíce, si ji po jejím poražení
může odvézt domů. Ale před jejím
dopadem na zem, startují všichni chlapci,
aby získali její ozdobenou špičku a její
sílu, může to končit i pěknou bitkou.
Někdy se nechává máj stát až do tzv.
suchých májů. Večer se v hospodě koná
májová zábava, tam už všichni netrpělivě
očekávají, kdo a v jakém stavu skutečně
z májovníků dorazí. Pak oslavují život a
lásku tancem a pitím všichni.
Takto se slaví máje obecně skoro po celé Evropě. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května je kouzelná.
Večer se spálí v ohních všechno zlo a ráno se může slavit život. Někde i s tancem, jak jsem popsala nahoře
a někde pouze stavbou máje.
Moc nás zajímalo, jak vypadaly jedny z prvních májů a vzpomínání na máje dříve až po současné
krojované máje v Olešné. Podle získaných fotografií, na kterých jsme poznali známé tváře, jsme oslovili
paní Annu Kocourkovou (Kořánovou) a paní magistru Milušku Černohlávkovou, které se s námi
velmi ochotně o své vzpomínky podělily.
Paní Kocourková tancovala, coby 15letá
dívčina, máje v roce cca 1955–1956. Děvčata
si vykračovala v dlouhých bílých šatech
a kluci měli tmavé obleky. Dříve se májovnice
neurčovala předem jako dneska, ale vybíraly
se na ni peníze, na kterou se vybralo nejvíc, ta
byla májovnicí.
Májky se stavěly dvě, jedna na návsi a druhá
u hospody, májky v podobě nazdobených
břízek také dostala děvčata od chlapců, každá
před svůj dům, dříve se netancovala beseda,
ale známé lidové tance.
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Podrobněji to ve svém povídání popisuje Miluška
Černohlávková: „Máje vždycky byly pro celou
vesnici událostí. Už jako malá holka, tak kolem pěti
let, jsem vzhlížela k těm krásným slečnám
v krajkových šatech. Připomínaly mi rozkvetlé bílé
květy třešní, švestek a všech právě rozkvetlých keřů
v krajině. Byly tak krásné, elegantní. Měly vysoké
vytupírované vzdušné účesy a bílé boty na jehlách.
Ještě dodnes si vzpomínám na Blanku
Štěpničkovou. Obcházela se celá ves a v té době se
tančila na májích nejen polka a valčík, ale také
tango, foxtrot, letkis a obtížný charleston.

Právě ten rok, kdy jsem já měla tančit máje poprvé (r.1973) se rozhodlo, že se bude tančit Česká beseda,
a to v krojích. Nacvičovali jsme v sále místního pohostinství. Beseda se pouštěla z magnetofonu, a to po
částech. Teď ji alespoň někdo umí, ale my jsme začínali úplně od nuly. Na parketách sálu jsme měli značky
jako na spartakiádu. Všechno organizovali
a zařizovali pan Jiří Ungr a Jan Šnajdr,
vůbec nechápu, jak to dokázali. Sehnat
hudbu a hlavně přesný zápis tance, kde
bylo popsáno jak, kam a kdy se uklonit či
jaký použít krok. Museli jsme podle toho
vyřešit rébus – pata, špička, celá noha.
Cvičili jsme nejméně 2x týdně, ale přesto
jsme si nebyli jistí. Tak jsme se šli podívat
na nacvičování besedy na Jivinu, jenže tam
se tančí jiná. Pak jsme šli i do Zaječova,
samozřejmě obě cesty pěšky.
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Viděli jsme, poučili, přebrali si to a zase zkoušeli
a pilovali, abychom Olešné neudělali ostudu. Ta
naše beseda byla úplně přesná, byli jsme úžasně
vytancovaní. Žádný pohyb nohou, rukou i hlavou
jsme neodflákli.
Problém byl sehnat kroje, půjčovny nebyly, tak
každý musel sám za sebe. Mně ho půjčila
spolužačka z gymnázia, bála jsem se, že mi bude
malý, ale moje babička mi přes něj ušila krásnou
vestu a nikdo nic nepoznal. Věneček musel být
z národních květů – vlčí mák, chrpa a kopretina.
Muselo se také
sehnat kapelu, která uměla besedu zahrát. V té době se v Olešné stavěly
máje dvě, jedna na staré vsi pod rybníkem u Veselých a druhá u hospody.
Tančilo se u obou. Chodilo se také po celé Olešné a vybíralo na májovnice,
ta, na kterou se vybralo nejvíce, byla hlavní. Všechny příspěvky se pečlivě
evidovaly, ale prozradit, která vede, se nesmělo, i když jsme se to ze
zapisujících snažili vylákat. Často se také nějaký strýček nebo dědeček na
poslední chvíli plácl přes kapsu, aby ta jeho holka vyhrála, a nám překazil
naše výzvědy. Tento rok byla hlavní májovnicí Ilonka Perlíková – Trávová.
Všichni tancující
byli z Olešné, a
protože kolony na
besedu jsou po čtyřech párech, nebylo snadné
všechny sladit a hlavně uhlídat, aby se holka
neubrečela, když se její tanečník opil tak, že nemohl
tancovat. Proto také máje přes noc hlídali u ohně
spíše starší chlapi, aby kluci zůstali střízliví. Jednou
se stalo, že máj na vsi, když se tancovalo u hospody,
porazili kluci z Tění. Plakáty na máje připravoval
pan Jiří Šmolík, tatínek paní Ivy Štochlové,
a veršované povídání o májovnících sestavoval pan řídící Cafourek. Protože se do poslední chvíle nevědělo,
kdo bude hlavní májovnicí, konala se její hostina v hasičárně. Večer byla velkolepá zábava. Na ní nesměli
chybět rodiče všech májovníků. Chodili
tam také vojáci z posádky ve Strašicích
a nejednou kvůli hezké holce z Olešné
vznikla pěkná šarvátka. Největší a
skutečnou
zásluhu
na
konání
krojovaných májů s českou besedou
mají pan Jiří Ungr a Jan Šnajdr, za to jim
patří obrovské poděkování.
Na závěr si Miluška nadšeně
povzdechla: „Někdy je realita krásnější
než sny.“
Pozn. Česká beseda je tradiční český řadový tanec pro čtyři páry v délce 12 minut. U jeho zrodu stál básník J. Neruda,
který o její sestavení požádal tanečního mistra K. Linka. Ten ji vytvořil společně se skladatelem F. Hellerem. Poprvé
byla tančena v r. 1863 v Konviktu při společenském večeru tzv. Barákových besed, tančili i Smetana a Neruda. Brzy
poté tančilo českou besedu na Žofíně již 144 párů na plese Národní besedy. Tanec má čtyři díly, každý z nich dvě
části – první část je ve 3/4 taktu, druhá ve 2/4 taktu.
(zdroj: wikipedie)
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A o tom, jak to v současnosti probíhá u nás v Olešné jsem si mohla popovídat s „matadory“
olešenských májů Anežkou Růžičkovou a Karlem Hošnou.
Bylo příznačné, že to bylo v den, kdy by se v Olešné máje konaly, nebýt covidové situace a zákazu
shromažďování, tedy v druhou sobotu v květnu. Anežka s Karlem se účastní májů už přes patnáct let,
nejdříve jako tanečníci a později i organizátoři, a tak k tomuto povídání jsou
ti nejpovolanější.
Nácvik besedy začíná již od února, každý pátek v 7 hodin večer se sejdou
v hospodě na sále a asi hodinu tancují, musí se také navzájem seznámit,
protože ne všichni jsou z naší obce a také ne všichni besedu tancovat umějí,
jak říká Anežka, občas to
byla i perná řehole.
Seznamování pak probíhá
nejlépe při pití v hospodě.
Jak doplňuje Karel, tak
jedna hodina tancování a tři hodiny pití, prostě seznámit
se není snadné. A jak se blížil den májů, musely se někdy
i dny přidávat, aby vše vyšlo perfektně.
V průběhu příprav se
musely včas rozdělit i další úkoly. Sehnat od Bezděků loupáky, zamluvit
jeřáb, nechat označit vhodný strom k poražení, zamluvit v Zaječově u paní
Kořánové kroje, aby je jiná obec „nevyfoukla“, objednat kapelu
Cheznovanku na den a Gong nebo W-Band na večerní zábavu. I proto, aby
se máje v obcích z okolí nekryly, slaví je každá obec jinou sobotu v měsíci
květnu. Tradicí pro Olešnou je druhý týden. Domluvit se musí také
„staroušci“ na kasu na večerní zábavu – pan Dudl s panem Jíchou či
s panem Humlem, promiňte, ale říkají Vám tak s láskou.
Musí se také nechat vytisknout plakáty, tiskly se černobílé a každý si svůj
vybarvil na poslední zkoušce, to bylo originálů, jen ty minulé už byly barevné. Sehnat koňský vůz
i s vozkou a také hromadu vody a vína, které se na tomto
voze veze.
To hlavní začíná již ve středu. V pět hodin odpoledne se
jede pro máj. Strom k poražení i břízky na májky jsou
předem označeny hajným. Májovníci vyrážejí do lesa
v čele s panem Miroslavem Herejkem, který je v porážení
stromů profesionál a má také k tomu potřebné vybavení.
Jezdívá se do obecního lesa k Těním nad Olešnou, stromů
je někdy označeno více a
právo výběru náleží hlavní májovnici. Vybraný strom je uložen u pana
Františka Sklenáře – ručně je k němu odnášen z Plácku, tam je také
oloupán, ohlazen a pečlivě hlídán.
V pátek ráno většina májovníků, pokud to jde, zůstává doma. Ráno hoši
vyrážejí na břízky pro vrátka dívek a celou obec, dívky chodívají sbírat
kontryhel na tácky s přípitkem. Po návratu ze školy se před hospodou
seběhnou všechny děti, které zdobí břízky dlouhými pestrobarevnými
fábory. Kluci vyrábějí věnec pro máj. Celý den jsou v obavách, zda jeřáb,
objednaný na stavbu máje, přijede včas. Ruční stavbu máje si již
nepamatují. To hlavní, stavba máje, vypuká v pět hodin, dá to i s jeřábem opravdu hodně práce, musí se
opatrně, aby se nezlomila špička, i když ji lze nastavit. Když máj stojí, tvoří se a zdobí „kecalovna“,
připravuje dříví na noční hlídání, se kterým pomáhá pan hajný Herman, prý má rád zelenou.
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Než obec nechala zhotovit trvalé topeniště, muselo se vykopat i to. Pak se k ohni svezou všechny lavičky,
co se nachází v obci, ale zdaleka nestačí pro všechny, zvláště když na nich někdo zmožený spí.
Pozdě večer se rozvezou ozdobené březové májky před
okna dívek a na všechny začátky obce, také se hašeným
vápnem píšou na silnici rozmanité hlášky před domy
občanů obce, včetně májovníků, a pak začíná celonoční
hlídání máje, se zpěvem, pitím a muzikou. Sousedé
v okolí často k ránu nejsou nadšeni, párkrát máj přijela
zkontrolovat i policie. Aby máj nemohl nikdo cizí porazit,
tvoří se kolem ní „Dražické brnění“, kmen se obalí plechy
z vyřazeného bojleru, místo něj se do něj dříve zatloukaly
kramle. Olešenští chlapci sami nikdy na lup máje
nevyráželi a jen jednou se ji podařilo Zímovi ukrást, to
měl ještě škodovku. Naštěstí až večer po zábavě, dotáhl ji autem na Milinu a tam se mu zasekla.
Máj se hlídá až do rána, pak se chasa jde převléct do krojů
a v osm je sraz před hospodou. Vždy je již otevřená, jen
jedenkrát bylo zavřeno, a to se pak zpívalo na celou ves
„Láďo, Láďo otevři hospodu.“ Do hospody po ránu
přijíždějí také hudebníci, je potřeba provést poslední
taneční zkoušku se skutečnou živou hudbou, její rytmus
je jiný než z reprodukované nahrávky, která se používá
k nácviku. Za tuto nahrávku děkují májovníci Kenymu
(Vaškovi Keberdlemu), který ji stáhl a rozmnožil. Ráno
se také musí připravit čerstvé květiny pro hlavní
májovnici a starostku. Přicházejí policajti, rozdají se
pečlivě uzavřené kasičky.
Kecal obdrží obrovský deštník, kterým na cestě diriguje
směr. Před hospodou se břízkami ozdobí přistavený
koňský povoz a také koně jsou jaksepatří vyšňořeni.
Když je vše hotovo, vydává se celý průvod na cestu po
vsi. Jako první se vždy jde ke starostce, hlavní májovnice
ji musí přece požádat o povolení ke konání májů. Ke
starostce se všichni těší,
čeká tam na ně napečeno
a proslulá sekaná, pak
ještě tanec před jejím
domem a pak se už
může jít po vsi, podle
předem pečlivě vypracovaného pořádku. Policajti hlídají, aby se pozvání
na besedu a večerní zábavu dostalo do každé rodiny, na nikoho se nesmí
zapomenout. Posílají páry i do těch nejodlehlejších domů a uliček.
Vybrané peníze na muziku se pečlivě ukládají do zapečetěných kasiček a
mnohdy se také dostane něco dobrého k pití, či k jídlu. Často se také před
domy s jejich obyvateli za řízné muziky tancuje. Od starostky se
Chlubilkou jde novostavbami od shora dolů, pak k bytovce a přes plácek
k Vacherlohnům, dále po bráně kolem celé staré vsi, za transformátorem
se odbočí ke Čvančarům, přejde se silnice směrem k Polákům, pak se
projde kolem autobusové zastávky. Zde zůstávají dva páry, které zastavují
a kasírují auta. Od zastávky se jde po hlavní silnici k obchodu a zpátky ke starostce. Vždy se musí dojít
tam, kde se začínalo, aby se kruh uzavřel.
2/2021
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Po celou cestu je slyšet hlasité nabádání Kecala a různé
hlášky, jako „Čí jsou máje? Naše!!!“ Po obchůzce vsi se
jde zpět do hospody, tady se také zahrálo a zatančilo
s Ivetou ve výčepu a trochu odpočinulo, ba i pospalo. Asi
ve 2 hodiny se vychází z hospody pro hlavní májovnici
domů, také tam čeká bohaté pohoštění. Ve 3 hodiny
průvod kráčí v čele s hlavní májovnicí za doprovodu
hudby k Plácku s májí na besedu, šněruje se celá ulice,
policajti hlídají májovníky, zastavují z obou směrů
všechna auta a běda, jestli se některý řidič nevykoupí.
Kolem máje už čeká celá ves, těší se všichni, hodnotí, kdo
s kým jde a jestli ještě vůbec jde. Kecal zavede celý
průvod pod máj a policajti je pečlivě seřadí. Pak Kecal
z kazatelny
představí
jednotlivé tanečníky, o
každém poví, kdo je, co
dělá a co má v plánu.
Během
představování
policajti každého z nich
provedou kolem lidí. Pak
se všichni představení
sestaví do kolon po čtyř
párech, někdy bývají tři a
někdy, když se zadaří, i
více a zatančí to, na co
všichni
čekají
–
BESEDU. Je zajímavé,
že se skoro v každé vsi
tady v okolí tančí trochu
jiná a pak už jenom „Páni, dámy, beseda začíná…“ Často
se k tanečníkům přidávají k potěšení všech malé děti,
některé také oblečené do krojů, a když se to organizátorům obzvláště povede, je
vytvořená celá dětská kolona. Po odtančení se ještě nikomu nechce domů, máj
v Olešné se neporáží, nechává se stát do Letnic nebo Suchých májů. Občas se
draží špička máje, ale většinou je to hlavní cena v tombole na večerní zábavě,
kam se ale už moc lidí nedostaví.
Jak Anežka s Karlem říkají, je moc veliký rozdíl máje organizovat a jen se jich
účastnit. Nejdůležitější je sehnat dostatečný počet tanečníků.
Dnešním náctiletým se moc
besedu tančit nechce, buď se
stydí, že tančit neumějí, nebo to
ve 21. století považují za trapné
a staromódní.
Ale pak po prožitých zkouškách a setkáních to začnou
někteří z nich milovat, utvoří se dobrá parta a ta se již těší
na další máje. Je skvělé zapojit do příprav mladší
sourozence, kteří se pak stanou nadšenými fanoušky
májů, a to je super.
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Je veliká škoda, že covidová situace znemožnila již
dvakrát oslavu májů, ale už se plánuje na příští rok
zorganizovat polosuché máje, kde by se spojili ti
svobodní s těmi čerstvě oddanými. Snubní prstýnky už
budou v té době mít i Anežka a Karel. Přejeme jim do
společného života jen samou lásku, pohodu a kupu dětí.
To, aby měl kdo v budoucnu také máje tancovat.
Doufáme, že se přidají i další děti, mladí a dospělí na
suchých májích.
Je to dřina, podotkla Anežka, ale je krásné vidět, když
to klapne, a čas tomu věnovaný přinesl radost celé vsi.

Z dostupných literárních pramenů čerpaly, s májovníky si povídaly a vyprávění zapsaly Eliška
Svobodová a Lenka Hasmanová, záznamy v obecní kronice dohledala Lenka Kratochvílová. Použité
snímky jsou částečně z archivu obecního úřadu a redakční rady Olešenského zpravodaje. Za poskytnutí
ostatních fotografií velmi děkujeme Anně Kocourkové, Milušce Černohlávkové, Ivetě Hochmanové,
Anežce Růžičkové, Karlu Hošnovi, Iloně Trávové a Karlu Slepičkovi. V příštím čísle na vás bude čekat
pokračování májového vzpomínání, tentokrát na téma Suché máje.

Ať sluneční paprsek váš úsměv rozzáří, vaše kroky ať kráčí po hradech i cizích krajinách, do rybníka či
moře ať se tělo lehce ponoří a duše ať svobodně se toulá ve snech i krásných zahradách. Nové knížky
i čarodějné filmy, zázračné hry a mysl v oblacích, ať během léta se k vám pohoda a láska navrací.
Krásné léto vám všem přeje redakční rada.
2/2021
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
STŘÍPKY ZE ŠKOLKY
Letošní školní rok se řítí do cílové rovinky a my bychom se rádi podělili o zajímavosti a novinky naší
školičky.
Velkou novinou je interaktivní tabule, k jejímuž pořízení jsme se rozhodli na základě zapojení naší
školičky do vzdělávacího projektu Šablony III. Tabuli nám společně s deseti tablety pro předškoláky přinesl
v prosinci Mikuláš. Tabule dětem neustále přináší nové a zajímavé programy určené přímo pro předškolní
děti, ale nejen pro ně. Mohou řešit rébusy, hádanky, skládačky, hrají pexeso, poznávají různé zvuky a tóny,
procvičují si grafomotoriku, zpívají písně, s tabulí tančí a cvičí a
poslouchají příběhy. Obzory se otevírají všem dětem i pedagogům.
S deseti tablety pracují naši předškoláci a dělají na nich předškoláckou
přípravu. Na nich mají svoji nerušenou chvilku a soustředí se na kladené
otázky vždy vybírané k právě probíhajícímu tématu.
Ještě před začátkem zimy jsme stihli uskutečnit společnou akci
s rodiči, s názvem Čteme dětem. Ochotní rodiče přicházeli do školky
představit oblíbené knihy z domácí knihovny a přečetli dětem vždy
zajímavý příběh. Tato akce měla obrovský úspěch a určitě bychom v ní
chtěli pokračovat i nadále. Pak přišla zima a naše děti navštívil
Mikuláš s čertem. Díky zhoršené epidemiologické situaci se však naše
akce a plánované aktivity hodně zúžily. Nebylo nám dopřáno ani
uspořádat pro rodiče vánoční besídku. S dětmi jsme ji však nacvičili a
natočili ji na DVD, které rodiče dostali domů pod stromeček.
Ke konci roku jsme se zapojili do soutěže o nejlepšího sběrače hliníku a začali jsme sbírat plechovky
od piva, limonád, energetických nápojů, sprejů, alobal apod. V tomto sběru stále pokračujeme a budeme
rádi, když nás někdo z vás bude chtít podpořit. Pár občanů z Olešné se již našlo a za to jim patří náš dík.
Po novém roce jsme se
těšili, jak se situace
uklidní a my budeme
moci naplno pracovat.
Opak byl však pravdou, a
tak jsme v měsíci lednu
mohli uskutečnit pouze
dvě akce pro děti – a těmi
bylo
malé
divadlo
Brémští
cirkusanti
a maškarní bál ve
školce na téma „Máme rádi zvířata“. Divadélko bylo veselé, vtipné a také poučné. Seznamovalo děti
mimo jiné s tím, že ne všechny věci, které jsou opotřebované, se musí hned vyhodit, ale že se
z recyklovatelných věcí dá ještě ledacos vyrobit. Maškarní bál se nám také povedl a naše školka se ten den
hemžila samými zvířátky. Soutěžili jsme, tancovali a velice jsme si to užili.
Pak se ale situace zhoršila natolik, že začalo naši školku navštěvovat čím dál méně dětí, až nám bylo
nařízeno zavřít úplně. Nezaháleli jsme však a připravovali jsme výuku pro děti distanční formou na
naší uzavřené facebookové skupině.
V dubnu jsme však konečně mohli začít naplno pracovat zase ve školičce. Rozjeli jsme to nejprve
s našimi předškoláky na čarodějnické oslavě a pak společně s ostatními začal velký jarní úklid. Děti
pracovaly s dětským nářadím, hrabaly listy, sbíraly větvičky, zametaly chodník a připravovaly zahradu pro
další využití.
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Mohli jsme opět vystěhovat ven
kuchyňku a pracovní ponk z palet,
aby se mohly děti realizovat v
polytechnickém vzdělávání a naučily
se třeba řezat, pilovat, zatloukat
hřebíky a šroubovat vruty.
Dále jsme pořídili velké vyvýšené
truhlíky určené k pěstování zeleniny.
Teď po zmrzlých konečně mohly děti
samy zasázet sazenice, které si,
doufejme, také samy sklidí a na
úrodě si pochutnají.
Jako každý rok tak i letos proběhl v naší mateřské školce zápis dětí pro další školní rok. Obecním
úřadem nám bylo nahlášeno docela dost dětí z Olešné, a tak jsme ani nenabízeli místa dětem přespolním.
Ve čtvrtek 13. 5. 2021 i přes epidemiologickou situaci jsme očekávali od rána nával Olešňáků. Bohužel
bylo velkým zklamáním, že tuto možnost, navštěvovat naší krásnou olešenskou školku ve školním roce
2021/2022, využili jen dvoje místní rodiče. Obě tyto dětičky byly přijaty. Maximální kapacitu tak doplnily
děti z okolních obcí a měst. V průběhu roku již tedy nebude možné další děti do MŠ Olešná přijmout. Snad
se v příštím roce dostaví Olešňáků více.
Pro děti, které byly přijaty, uspořádáme v první polovině června „hrací odpoledne“, aby si mohli
rodiče přijít prohlédnout naši školku a seznámit sebe i své dětičky s učitelkami a také si trošku pohrát. Po
prázdninách naši školku opustí celkem tři budoucí školáci, kteří budou od 1. září navštěvovat Základní
školu Zaječov. V měsíci červnu plánujeme uspořádat pro naše školkové děti oslavu Dne dětí a tradiční
rozloučení s předškoláky a jejich rodiči. Nezbývá nám než vyhlížet slunečné počasí a podle toho se
zařídíme.
V době trvání letních prázdnin bude provoz MŠ uzavřen v termínu od 7. 7. 2021 do 27. 8. 2021. V této
době bude probíhat malování vnitřních prostor, generální úklid a čerpání řádných dovolených všech
zaměstnanců mateřské školy.
Doufejme, že se nám život pomalu vrátí k normálu a v září plni energie, elánu a s novým nadšením začneme
hned naplno pracovat. Všem čtenářům přejeme hlavně pevné zdraví a krásné nadcházející léto plné
sluníčka.
kolektiv MŠ Olešná

Mateřská škola Olešná přijme na zkrácený úvazek šikovnou paní na pozici uklízečka/školnice.
Nabízíme:
Stálý pravidelný příjem, zodpovědného zaměstnavatele, pracovní dobu 5 hodin denně, 20 dní dovolené
o hlavních prázdninách, plat dle tabulek (cca 12000 hrubého), klidné rodinné zázemí, příjemné prostředí,
malý, ale milý ženský kolektiv, benefity z FKSP
Požadujeme: trestní bezúhonnost, praxi v úklidu a manuální zručnost, pozitivní přístup k fyzické práci,
pečlivost, spolehlivost, samostatnost
Nástup možný ihned, spěchá.
Vhodné pro absolventy, studenty DS, pro důchodce nebo osoby ZTP v dobré fyzické kondici, pro osoby
přímo z Olešné nebo jejího blízkého okolí.
Žádosti zasílat nejpozději do 15. 6. 2021 na adresu: MŠ Olešná, Olešná 71, 267 64 Olešná, nebo e-mailem
na ms.olesna@seznam.cz, nebo kontaktovat p. Sládkovou na t.č. 727 909 149
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ZŠ + MŠ ZAJEČOV
ZAJEČOVSKÁ ŠKOLA KONEČNĚ OŽILA

V pondělí 12. dubna 2021 byl po téměř dvouměsíčním uzavření obnoven provoz naší základní
i mateřské školy, i když nejprve jen pro předškoláky a v rotačním režimu na 1. stupni. V květnu se
v obdobném střídání sudých a lichých cyklů přidal i 2. stupeň a od 10. května jsme začali učit díky dobré
epidemiologické situaci v našem kraji takřka běžným
způsobem. Bylo zrušeno i přísné nařízení k homogenitě tříd
a umožněna výuka tělesné výchovy.
Z proticovidových opatření zůstala hlavně přísnější
hygiena, zákaz společného zpěvu, dezinfekce, roušky
a pondělní testování, které děti bez problému samy zvládají
a školu nijak nezatěžuje, pokud stát včas zajistí dostatečné
množství antigenních testů. Jako učitelé jsme nesmírně
rádi, že konečně máme před sebou živé žáky a ne
„obrázky“ či barevná kolečka na monitoru počítače.
Na většině žáků je vidět, že doma nezaháleli a látku probranou distančním způsobem ovládají, jistě
i díky podpoře rodičů, kterým za spolupráci patří velké poděkování. Je však třeba učivo více upevnit
a procvičit, neboť jej nemají naposlouchané a zažité, a do konce školního roku máme v plánu probrat
v jednotlivých ročnících hlavně „jádrové“ učivo. Rozhodně ale nejsme pozadu a pokračování školního roku
o prázdninách či jeho anulování, jak navrhují někteří politici, by bylo zcela zbytečné. Také si ceníme toho,
že návrat žáků do třídních kolektivů proběhl bez problémů, nedošlo k narušení vrstevnických vztahů a
vazby mezi dětmi se rychle obnovují. Velkou zásluhu na tom mají hlavně paní třídní učitelky. Přispěla
k tomu i fotografická soutěž ke Dni Země, kdy žáci hlasují o nejlepší fotografii svých spolužáků, či barevné
dny, kdy se domlouváme na jednotné barvě oblečení.
Během jarních měsíců se škole podařilo
zrealizovat 2 projekty z 95 % financované
z MMR prostřednictvím Místní akční
skupiny Brdy. Jedná se o projekt s názvem
„Pořízení kompenzačních pomůcek“
v hodnotě 98 309,- Kč, z něhož jsme
pořídili výukový interaktivní displej pro
1.stupeň včetně výukových programů a o
projekt „Modernizace školní dílny“. Zde
jsme dovybavili moderním nábytkem, nářadím, žákovskými stroji a přístroji školní dílnu za 340 898,80 Kč.
Administrace projektu je však časově a administrativně náročná, stále musíme řídícímu orgánu (odboru
CRR na MMR) něco dokládat a dokazovat, včetně fotografií bezbariérového WC, ale každou možnost pro
rozvoj školy se snažíme využít.
Také máme za sebou zápis do ZŠ i do MŠ. Do 1. ročníku bylo přijato 17 žáků, z toho 5 z Olešné, nad tento
počet mají 2 děti odklad nástupu ke školní docházce. O zápis do MŠ projevilo zájem 24 uchazečů. Žáci
9.ročníku vykonali přijímací zkoušky a prošli přijímacím řízením na střední školy a ve velké většině byli
přijati na zvolené školy a obory. Kromě 3 chlapců, kteří se chtějí vyučit řemeslu, budou všichni pokračovat
v maturitních oborech.
Do konce školního roku zbývá měsíc. Během něj nás čeká Den dětí, 8. 6. fotografování tříd, od 31.5. je
umožněno vyjet na exkurzi či uspořádat projektový den, čehož jistě využijeme. Věříme, že i přes úskalí
distanční výuky nebude školní rok již nijak omezen, zdárně jej v klidu dokončíme a žáci a učitelé si užijí
zasloužené letní prázdniny. Doufáme, že zavládne i letní počasí a že nadcházející školní rok proběhne bez
nucených přestávek a omezení.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
Ovečky již shodily svůj zimní kabát a léto pomalu klepe na
dveře. Sluníčko se střídá s mraky a dešťovými přeháňkami,
příroda hraje všemi odstíny zelené barvy a zvířátka ve
Zvířátkově se těší z přízně dětských i dospělých návštěvníků.
Mláďátka se mají čile k světu. Spousta zvířátek našla své nové
adoptivní rodiče.
Velké oblibě se u
návštěvníků těší naše
nová expozice „Myší
město“. V krásných,
barevných domečcích, ve škole, v hostinci a dalších domcích se
prohání spousta černobílých myšek. Moc děkujeme za výrobu
těchto
domečků
místnímu
keramickému kroužku.
Zvířátkov se též zapojil do
Facebookové aukce „Kamínky
pro ZOO“, ve které se již pro Zvířátkov
vydražilo 78 kamínků.
Zvířátkov i letos připravil pro děti pět
turnusů příměstského tábora. Menší děti se
přenesou do pohádek, stanou se z nich
Indiáni nebo piráti a starší se naučí, jak
správně natáčet, stříhat, prezentovat se na
TikToku. Hlavním hrdinou nemůže být
nikdo jiný než některé naše zvířátko.
Opět velké poděkování patří všem, kteří nás i nadále jakoukoliv formou
podporují a přináší zvířátkům různé dobroty. Děkujeme také všem
dobrovolným pomocníkům, velkým i těm nejmenším, bez kterých bychom
se neobešli.

Aktuální informace získáte na www.zviratkov.cz, Facebooku a Instagramu. Na Vaši návštěvu a přízeň se
těšíme!
Kolektiv Zvířátkova
2/2021
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ZE SVĚTA HASIČŮ: OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN V OLEŠNÉ
V sobotu 22. 5. 2021 jsme se sešli na hřišti v Olešné při pořádání Okresního kola hry
Plamen, které proběhlo v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření. Soutěže se
bohužel zúčastnila jen družstva ze Zaječova, Hýskova a Záluží. Sbory se po dlouhé odmlce
způsobené pandemií těžko dávají znovu dohromady a získávají zpět pozornost mládeže.
Doufejme, že od nového školního roku se vrátíme
do starých kolejí, kdy se oblíbené soutěže Plamen zúčastňovalo
na 40 družstev ze 16 sborů okresu Beroun.
Hra Plamen vznikla v r. 1972, koná se každoročně. Od počátku
byla organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární
ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Jejím posláním je rozvoj dětských znalostí a
dovedností v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím k
oblasti požární ochrany. V současnosti je do hry Plamen zapojeno přes 40 000 dětí do 15 let. V Olešné se
soutěžilo ve 3 disciplínách.
Štafeta 4x60m: Družstvo složí ze svých členů dvě čtyřčlenné
štafety, které čeká překonání kladiny, přeskok překážky,
přemístění přenosného hasicího přístroje, zapojení hadicového
vedení a proběhnutí cílové čáry posledním ze štafety, přičemž
mezi jednotlivými úseky si musí jednotliví soutěžící předat
štafetovou proudnici. Tato disciplína byla osudná pro družstvo z
Hýskova, kterému se při každém pokusu na posledním úseku
rozpojily hadice a tím pádem byl pokus neplatný.
Štafeta požárních dvojic: Každé družstvo postaví jednu nebo
dvě štafety ve složení velitel + 4 členové družstva, započítává se
čas lepší štafety. Nejprve vybíhá velitel, oběhne kužel a předá
štafetu dvěma členům, kde jeden zapojí hadici do nadzemního
hydrantového nástavce a druhý spojí hadici s proudnicí a
natáhne vedení. Po oběhnutí kužele pak předají štafetu
zbývajícím členům štafety – ti oběhnou kužel, jeden rozpojí
hadici od proudnice a hydrantu a druhý smotá hadici zpět do
kotouče. Končí se návratem na start.
Požární útok je královskou disciplínou, ve které musí skutečně
vše klapnout tak jak má. To znamená, že „košař“ musí
naklapnout koš na savici a za pomoci člena napojit savicové
vedení do požární stříkačky (PPS), strojník musí správně ovládat
PPS, „béčkař“ spojit dvě hadice B75 a napojit do PPS,
„rozdělovač“ napojit béčkovou hadici do rozdělovače spolu
s levým a pravým proudem a rozvinout spolu s „béčkařem“
hadicové vedení směrem k terčům, proudaři po spojení dvou
hadic a proudnice utíkat na nástřikovou čáru, kde musí nastříkat terč. Tím je požární útok považován za
splněný. Nejrychlejší družstva na okrese to dokážou zvládnout za neuvěřitelných 18.45s (SDH Zaječov).
Naši Okresní odbornou radu mládeže při Okresním sdružení hasičů Beroun čeká ještě uspořádání Okresní
soutěže dorostu a soutěž „Pohár starosty OSH“ v požárním útoku mužů a žen, které se také budou konat na
hřišti v Olešné (pozn. redakce: Před vydáním OZ 2/2021 už obě soutěže proběhly). Děkujeme OÚ Olešná
za možnost zorganizování soutěže na místním fotbalovém hřišti s podporou místního sboru dobrovolných
hasičů v Olešné.
OORM – OSH Beroun
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POKRAČUJEME V OBJEVOVÁNÍ ZAPOMENUTÝCH HRADŮ A TVRZÍ
ZANIKLÁ TVRZ DOUBRAVKA

Jméno Doubravka (též Doubravice nebo Pustý zámek) patří
zaniklé tvrzi blízko obce Újezd. Můžeme se k ní vydat po
turistické značce z parkoviště u Tří sudů (po pravé straně
u silnice z Kařeza na Cerhovice). Tvrz bývala součástí zaniklé
vesnice Doubravka, zmiňované poprvé v roce 1230. Tvrziště
vzniklo pravděpodobně až ve 14. století. Podle archeologických
nálezů měla tvrz hluboká sklepení, obytný prostor a strážní věž.
Přes příkop vedl padací most.
V historických pramenech je kolem roku 1400 zmiňován Mašek
z Doubravky a v roce 1405 Michal Chabec a Václav
z Doubravky. Během 15. století důsledkem válečných událostí
ves i tvrz zanikají. V roce 1547 je Doubravka uváděna už jako pustá ves v panství hradu Valdek. Z tvrze se
dodnes dochovalo jen okrouhlé tvrziště obehnané příkopem a
valem. Podle Augusta Sedláčka na něm stávala věž, jejíž
zdivo bylo v 18. století rozebráno a použito při stavbě
hospody. Pozůstatky tvrze jsou nyní chráněny jako kulturní
památka.
Jméno zaniklé vesnice Doubravka dodnes patří hájovně, která
stojí vedle pozůstatků tvrziště. Tato hájovna se během 2.
světové války stala svědkem tragických událostí. Zdejší hajný
Jiří Malina byl ve spojení s partyzány, kteří se ukrývali v
nedalekém krytu. Hájovna byla po udání obklíčena Němci a
hajný byl donucen odvést německé vojáky ke zmíněnému
krytu pod pohrůžkou, že pokud tak neučiní, jeho rodina bude zastřelena a obec Újezd dopadne jako Lidice
a Ležáky. Rodina hajného i obec byla nakonec ušetřena, hajný Malina byl ale popraven. Pokud se do těchto
míst vydáte, určitě stojí za to prodloužit si vycházku až ke zmíněnému partyzánskému krytu.
Lenka Bezděková
Čtrnáctideník Podbrdské noviny vychází nyní pod hlavičkou Náš
REGION. Zaměřuje se na informace z regionu, zprávy a společenskou
rubriku, historii, sport, soutěže a na osobnosti Podbrdska. Najdete ho také
na internetu na odkazu nasregion.cz/berounsko/podbrdske-noviny, své
příspěvky můžete posílat na e-mail: marta.sevac@podbrdskenoviny.cz,
případně na adresu Vrbnovská 22/2, 268 01 Hořovice.
Od počátku letošního roku je v provozu informační webový portál
www.berounskyregion.cz, který si klade za cíl mapovat kulturní a
společenské dění v berounském a hořovickém regionu. Obsah se soustředí
na kulturu, společenské akce, osobnosti regionu, cestovní ruch, památky, přírodu i fotografické zajímavosti
regionu, měl by přinášet obsáhlý a přehledný kalendář kulturních akcí. Z tohoto portálu můžete informace
nejen čerpat, ale můžete do něj i aktivně přispívat. Stačí zaslat příspěvek spolu s fotografiemi na e-mailovou
adresu info@berounskyregion.cz.
Berounský deník přináší informace z našeho regionu, s možností inzerce
a předplatného. Na internetu ho najdete na odkazu berounsky.denik.cz,
redakci
můžete
kontaktovat
prostřednictvím
e-mailu:
redakce.berounsky@denik.cz, příp. na adrese Nám. M. Poštové 854/3,
266 01 Beroun-Město.
2/2021
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LETNÍ TVOŘIVÝ KOUTEK
PARNÍK

Čtverec
papíru
složíme
špičkami k sobě, rozložíme
a druhé rohy také přeložíme k
sobě. Rozložíme a všechny
špičky složíme do středu
čtverce. Otočíme a znovu
složíme rohy do středu a pak
ještě jednou. Otočíme, a to už se
rýsují komíny, vytáhneme je a
vytvarujeme, zbylé dva konce
roztáhneme a náš parník může
vyplout.
LOĎKA

Obdélník papíru přeložíme na polovinu a vyznačíme střed. Horní rohy přehneme ke středu a přečnívající
pruhy papíru ohneme na obou stranách nahoru. Dovnitř strčíme prsty a tvar roztáhneme na čtverec. Rohy,
na kterých se kříží proužky papíru, ohneme na obou stranách směrem k protilehlým rohům – vznikne opět
trojúhelník. Vsuneme dovnitř prsty a roztáhneme na čtverec. Teď už jen volné rohy odtáhneme od sebe
a vytvarujeme lodičku. Šťastnou plavbu!

KOPRETINA

Potřebujeme proužky papíru a barevný papír na střed, nůžky, lepidlo. Proužky nalepíme na barevný střed
do kruhu, pak přilepíme druhé konce a přelepíme barevným kolečkem. Proužky můžeme nechat jen složené
anebo je rozstříhat. Když se mezi kolečka vsune špejle, máme veselý zápich do květináče.

Povedla se vám lodička podle našeho návodu? Nebo umíte i jinou? Pošlete nám fotografii své loďky,
nejlépe na vodě, rádi ji zveřejníme pro inspiraci ostatním. Lodičky samozřejmě nemusí být jen papírové.
Co třeba lodička z kůry, vzpomínáte? A aby nebylo romantiky málo, můžete na lodičku napsat svá přání,
než ji pustíte do světa. Jistě se vám splní. Můžete vyrobit i různé barvy a tvary kytiček, těšíme se na ně na
e-mailu olesensky.zpravodaj@seznam.cz.
Tvořivý koutek pro vás připravila Hana Hošková.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
11. září 2021: Olešenské slavnosti: Oslava 690. výročí první zmínky o Olešné (pořádá Obec Olešná)
11. září 2021: Olešenské pivní Corso (pořádá Hospoda U Zeleného Stromu)
V programu vystoupí Ernesto Čekan, Roman Štabrňák, ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh, CimbalHellBand aj.
Pořádání těchto společenských akcí i ostatních kulturních a sportovních programů pro veřejnost
bude záviset na vývoji epidemiologické situace a na aktuálních pokynech vlády. O případné změně termínu
či umožnění konání dalších akcí budete včas informováni.
Knihovna v Olešné pro vás bude otevřena každý sudý čtvrtek, vždy od 16:45 do 18:45 hodin, tedy:
17. 6. 2021, 1. 7. 2021, 15. 7. 2021, 29. 7. 2021, 12. 8. 2021, 26. 8. 2021, 9. 9. 2021, 23. 9. 2021.
O případných změnách budete informováni prostřednictvím místního rozhlasu, FB a webových stránek.
Pokud rádi fotografujete, stále se těšíme na Vaše záběry Olešné! Nejzajímavější ze snímků zaslaných
do 25. 8. 2021 budou vystaveny v interiéru OÚ Olešná, později zaslané snímky budou zveřejněny na FB
stránce Olešenského zpravodaje a případně využity v následujících tištěných vydáních časopisu. Prosíme
o zasílání fotografií v originálním rozlišení, které umožní velkoformátový tisk.
Chcete dostávat informace o plánovaných akcích, soutěžích, anketách a fotografických výzvách na
svůj e-mail? Krom plakátů na obecní akce a akce spolků Vám budeme v případě Vašeho zájmu zasílat také
aktuální informace, které jsou v mezičase mezi tištěnými čísly zveřejňovány na FB profilu Olešenského
zpravodaje. Pokud Vás tato nabídka zaujala, napište nám na olesensky.zpravodaj@seznam.cz.
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
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 v elektronické podobě umístěn na webových stránkách obce: olesna-be.cz.
S redakční radou Olešenského zpravodaje můžete komunikovat osobně, klasickou poštou, e-mailem nebo
prostřednictvím FB profilu Zpravodaje.
FOTO NA PŘEDNÍ STRANĚ OBÁLKY: Marta Kratochvílová a redakční rada
FOTO NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY: Ludvík Šlancar, Lucie Jankásková 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. 8. 2021
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