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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MOTTO:
„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“

Eleanor Rooseveltová

VÝSADBA OBECNÍ ZELENĚ

V prostoru mezi autobusovou zastávkou a parkovištěm u transformátoru byly vysazeny nové dřeviny.
Jedná se o červenolistou variantu javoru, tavolník bílý, motýlí keř a kalinu velkokvětou. Jde o pomalu
rostoucí druhy, které lze snadno udržovat v požadované velikosti a které budou kvést postupně, aby bylo
stále na co se dívat.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Veřejné zasedání ZO Olešná se bude konat ve středu 8. června 2022 v 18 hodin ve velké zasedací
místnosti OÚ Olešná. Všechny občany srdečně zveme!

NOVÝ KŘÍŽ U CESTY K ZAJEČOVU
V roce 2005 byly v Olešné instalovány dva kříže –
u autobusové zastávky a u cesty k Zaječovu na
místě nazývaném "U křížku". Tento kříž ale
nevydržel náročné povětrnostní podmínky a kvůli
značnému poškození hnilobou ho bylo třeba
nahradit. Nový kříž shlíží na Olešnou od 20. dubna
2022. Vyrobil ho pan Petr Pospíšil. V červenci
tohoto roku bude kříž ještě vysvěcen.

INSTALACE PTAČÍCH BUDEK NA ŠTRECE
Při procházce jste si možná všimli nově
umístěných ptačích budek na Štrece. Pořídili je
(a některé dokonce vlastnoručně vyrobili) šikovní
olešenští občané a jejich počet ještě o něco
vzroste. Věříme, že budky brzy obsadí první
nájemníci, že se jim v nich bude dobře dařit a že
jejich pozorování bude zajímavým zpestřením
našich procházek.

POPLATKY ZA TKO A PSY
▪ poplatek za odvoz TKO: 800 Kč za osobu (chalupáři za objekt)
▪ poplatek ze psů: 100 Kč za jednoho psa
Poplatky lze hradit buď osobně na pokladně OÚ Olešná, nebo převodem na účet č. 183413042/0300.
Splatnost obou poplatků je 30. 6. 2022, při pozdním uhrazení může být poplatek zvýšen na trojnásobek.
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Z-BOX

UŽ TAKÉ V OLEŠNÉ

Obec Olešná zajistila v dubnu instalaci Z-BOXu
Zásilkovny u budovy pohostinství. K jeho
využívání je třeba do svého mobilního telefonu
stáhnout aplikaci společnosti Zásilkovna a při
vyzvedávání zásilky je pak nutné zapnout na
telefonu Bluetooth a GPS. Box je vybaven
návodem, v případě nejasností se můžete obrátit na
pracovníky Obecního úřadu Olešná.

ÚKLID OBCE V RÁMCE AKCE UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME OLEŠNOU
Od soboty 23. března až do pondělí 18. dubna 2022 probíhal v naší obci úklid v rámce akce Ukliďme svět.
Letos se již zapojilo více občanů, nicméně doufáme, že příště budou výsledky ještě lepší. Těm, kteří se
zúčastnili, moc děkujeme. Rukavice a pytle zajistila i tentokrát u organizátora, tedy ČSOP, Eliška Koszty.
Určitě ale nebuďme lhostejní k prostředí kolem nás ani po zbytek roku, zaslouží si to příroda i naše obec.

HRUŠECKÉ OKÉNKO
Dobrý den paní starostko,
posílám z našeho obecního zpravodaje
útržky poděkování všem, kteří podpořili
a projevili svou solidaritu jak nám, tak
i okolním postiženým obcím. Neskutečně
moc si vážíme podpory okolních obcí, měst,
krajů, firem i běžných občanů.
S přáním hezkého dne
Bc. Pavlína Zugarová, OÚ Hrušky
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ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PRAMENIŠTĚ
Dne 23.5.2022 byly zahájeny výkopové práce na akci „Rozšíření stávajícího prameniště“. Tyto zdroje
budou sloužit jako záložní zdroj při nedostatku pitné vody. Současně s rozšířením prameniště bude před
naší obcí instalováno akumulační průtokové potrubí o průměru DN 1200 mm o délce 44 m, které bude
sloužit pro obec Olešnou jako zásoba 50 m3 pitné vody cca na 2 dny v případě havárie.

INSTALACE KAMEROVÉHO SYSTÉMU V NAŠÍ OBCI
Vzhledem k tomu, že v naší obci byly zaznamenány opakující se noční pohyby cizích osob
v návaznosti na krádeže katalyzátorů a benzínu ze zaparkovaných automobilů, zastupitelstvo
obce rozhodlo, že bude v naší obci instalován kamerový systém. Kamerové systémy jsou dnes již
běžnou
součástí
prevence
kriminality
ve městech a obcích a prokazatelně napomáhají
ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně
jejich majetku a zdraví, ale i jako nástroj
dokumentační.
Kamerový systém je dle zkušeností ostatních
obcí a měst schopen výrazným způsobem
snížit trestnou činnost v monitorovaných
oblastech a současně zvýšit její objasněnost.
Zaměřuje se především na pouliční trestnou
činnost, výtržnictví, narušování veřejného pořádku, sledování dopravní situace a ochranu majetku
osob. Záznam z kamerového systému je možné použít jako důkazní materiál v přestupkovém
i trestním řízení.
Monitorováno bude pouze veřejné prostranství dle zákona o obcích 128/2000 Sb., § 34 ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

OPRAVA MOSTU U POŽÁRNÍ NÁDRŽE
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DOTAZ NA ZASTUPITELSTVO OBCE OLEŠNÁ
V neděli 22. května 2022 jsme obdrželi e-mailem od paní B. Pihávkové níže zveřejněnou žádost
o vyjádření zastupitelstva obce Olešná. Podnět jsme samozřejmě ZO Olešná obratem předali, odpověď si
můžete přečíst pod žádostí B. Pihávkové.
Pokud jde o takřka dva roky staré fotografie plavení koní v rybníku pod Milinou, zveřejnila jsem je
na FB Zpravodaje já, coby správce FB profilu Olešenského zpravodaje, aniž bych si uvědomila, jaké
problémy mohou touto činností vzniknout. Velmi reálné je především riziko poškození písčité pláže , která
byla vybudována pro snadný přístup ke koupání, hlavně pro děti. Nepříznivý vliv má vstup koní do rybníka
i s ohledem na vysazené lekníny i vegetaci podél břehů.
Na tyto skutečnosti jsem byla po zveřejnění fotografií paní starostkou upozorněna, stejně tak
majitelka koně – tato komunikace jen už neproběhla prostřednictvím FB profilu Olešenského zpravodaje,
ale osobně. Pokud je mi známo, plavení koní už se pak ze strany příslušné majitelky koní na rybníku pod
Milinou neopakovalo.
Mgr. Alexandra Slepičková

Vážená paní Pihávková,
Na základě Vašeho podnětu bylo svoláno dne 25. 5. 2022 mimořádné zastupitelstvo k řešení a upřesnění
vzniklé situace ohledně plavení koní. Současně s Vámi byli na jednání přizváni i zástupci Rybářského
spolku Milina, bohužel Vy jste se z rodinných důvodů omluvila. Váš podnět jsme přesto projednali
a jednohlasně dospěli k závěru, že je nemožné umožnit plavení koní v rybníce. Rybník byl rekonstruován
k rekreaci a odpočinku občanů, vstup do vody byl vysypán říčním pískem pro snadnější přístup ke koupání,
v další části rybníka se nachází lekníny a celý rybník je osázen kosatci. V Olešné je ustájeno cca 30 koní,
kdyby každý chovatel šel plavit koně do rybníka, byl by rybník včetně okolí brzy zdevastován a znečištěn.
Co se týče zveřejnění fotografií z roku 2020 na facebookovém profilu Olešenského zpravodaje, vysvětlení
podala šéfredaktorka Olešenského zpravodaje Mgr. Slepičková (viz výše).
Zastupitelstvo obce Olešná
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HARMONOGRAM AKCE „DEN PRO VŠECHNY“ 18. 6. 2022
11:00

Loutková pohádka Aleše Bílka pro děti

13:00

ZAHÁJENÍ
Taneční skupina Carmen Hořovice
MŠ Olešná
Light Crew Zbiroh
TJ Olešná (cvičení dětí)
Gymnastika TJ Sokol Komárov
Požární útok dětí SDH Chaloupky

15:00

JAKUB SMOLÍK
Taneční skupina Carmen Hořovice
ZK Aerobik Osek
Taneční skupina Light Crew Zbiroh
TANCVIČ Kařez – vystoupení a dětská diskotéka

17:00

ŠTĚPÁN KOJAN

18:00

Předání vybrané finanční částky zástupci Dobromysli, z. ú.

18:15

ROCKSANA

19:30

Večerní zábava Super BAND Plzeň

Změna programu vyhrazena, o případných změnách budete informování na začátku akce.

Gratulujeme našim občanům k jejich krásnému životnímu
jubileu a do příštích let jim přejeme hlavně pevné zdraví,
spokojenost a každý den důvod k úsměvu. Obec Olešná
červen 2022:
Jan Čech, František Kratochvíl, Marie Marková,
Marta Dudlová, Alena Herejková, Kamil Hájek,
Dana Šnajdrová

červenec 2022:
Věra Ungrová, Anna Šlosarová, Milan Eichler,
Josef Kezseg, Karel Lipert, Lenka Kratochvílová

srpen 2022:
Jiří Jágr, Zdeněk Sommer, Rudolf Kroc,
Jan Holub
Informace OÚ zpracovala Lenka Hasmanová, starostka.
2/2022
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PŘEDSTAVUJEME … DOBROMYSL, z. ú.
Stejně jako se v Olešné před několika lety stal tradicí Den pro všechny,
stalo se tradicí i jeho charitativní poslání. Nejde jen o prima den plný zábavy
pro děti i dospělé, v rámci každé takové akce je pořádána také finanční sbírka
na konkrétní projekt. Letos vybralo zastupitelstvo naší obce neziskovou
organizaci Dobromysl, z. ú. Na její činnost bude věnována jak celá částka
získaná prodejem keramických kapek štěstí, tak obnos vybraný na
dobrovolném vstupném.
Nevíte přesně, čím se Dobromysl z. ú. zabývá? Pak si přečtěte článek, který
pro Olešenský zpravodaj napsala přímo pracovnice této organizace, paní
Karolína Mandíková, DiS.
Dobromysl je berounskou
neziskovou
organizací,
která poskytuje provázanou nabídku sociálních
služeb osobám s hendikepem. Již 25 let tak pomáhá jim
a jejich rodinám žít běžným životem. Na profesionální
úrovni podporuje děti a dospělé s mentálním hendikepem
a kombinovaným postižením od jednoho roku života.
Aktuálně využívá jejích služeb 116 klientů
z Berounska a Hořovicka.
Dobromysl nabízí svým
klientům čtyři hlavní služby,
kterými
jsou
denní
stacionář v Berouně a Hořovicích, sociálně terapeutické dílny a (terénní)
osobní asistence. Každoročně pořádá pro své klienty, ale i další zájemce
s mentálním hendikepem, také pobytové akce s různým zaměřením.
V letošním roce se jich uskuteční celkem třináct.
Vedle sociálních služeb Dobromysl nabízí i širokou škálu služeb
doplňkových. Mezi nejoblíbenější z nich patří hipoterapie, canisterapie,
muzikoterapie, arteterapie i skupinové cvičení, masáže nebo vzdělávání se
speciálním pedagogem.

V roce 2018 Dobromysl založila sociální podnik DobroDílo sídlící v Králově Dvoře. DobroDílo se snaží
regionálně přispívat k řešení svízelné situace související s nedostatkem pracovních příležitostí na
chráněném trhu práce.
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Mýdlaři s hendikepem v něm ručně vyrábí certifikovaná vonná mýdla, šumivé koule, koupelové lázně
a odlévají aromatické svíčky. Navlékají náramky s minerálními kameny a zhotovují keramické výrobky.

Všechny produkty jsou dostupné k zakoupení na e –
shopu DobroDíla (i v rámci náhradního plnění). Zejména
mýdla na zakázku opatřená logem objednavatele jsou
originálním dárkem pro obchodní partnery, zaměstnance
nebo přátele. Dárkem, který potěší hned dvakrát.
text: Karolína Mandíková, DiS., Dobromysl, z. ú.
foto: Alexandr Chytil a archiv Dobromysli, z. ú.

ŘÍCT SI O POMOC NENÍ SLABOST
Slyšeli jste něco o povolání poporodní duly? I v Olešné můžete využít jejích služeb. Kdo je vlastně dula?
Slovo dula v řečtině znamenalo společnice ženy. Jedná se o nezdravotnickou profesi, která podporuje ženu
před, během nebo po porodu, nebo i po ztrátě miminka v jakémkoliv období. Služby, které jednotlivé duly
nabízí, se mohou lišit, každá žena si tak může najít to nejvhodnější pro ni.
Dříve lidé žili v komunitách, mladé ženy měly vždy poblíž své maminky a babičky atd., které jim v období
šestinedělí pomáhaly naučit se pečovat o miminko, ale i s chodem domácnosti, případně se staršími dětmi.
V dnešní době mnoho žen takové štěstí nemá, často žijí daleko od své rodiny, nebo jejich maminky chodí
do práce a nemají tak čas se jim plně věnovat a podporovat je.
Plnou podporu ženám může poskytnout právě poporodní dula, pomůže jim připravit se na šestinedělí
ještě v těhotenství, vysvětlí základy péče o miminko a pomůže zabezpečit chod domácnosti, napíše se
staršími dětmi úkoly nebo si s nimi zahraje pexeso, vždy dle domluvy a přání rodiny.
Poskytuji také služby laktační poradkyně. Laktační poradkyně poskytne ženě plnou podporu v oblasti
kojení, od přípravy na kojení a vysvětlení jeho benefitů po řešení problémů s kojením v jakémkoli věku
dítěte, ať už se jedná o malé
miminko, které se u prsu začalo
vztekat, po batole, které kouše…
Z mého pohledu by ženy
v šestinedělí a nejen v něm
neměly zůstávat samy, byla bych
moc ráda, kdyby se ženy přestaly
řídit heslem, že vše zvládnou bez
pomoci.
Říct si o pomoc rozhodně není
slabost, ale naopak důkaz síly.
Marie Jágrová
foto: Zuzana Šounová
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dne 26. března 2022 uspořádal SPOZ při OÚ Olešná Dětský maškarní bál. Do
Restaurace U Zeleného stromu zavítala celá řada pohádkových postav. Každý dětský
účastník dostal u vstupu výherní lístek do tomboly. Protože v tombole zbylo ještě
mnoho krásných cen, mohl si každý dokoupit další lístek. V tomto případě ale šlo
o štěstí, protože každý lístek již výherní nebyl. DJ Jiří Sýkora bavil všechny přítomné
v sále svými hitovkami a připravil si pro děti spoustu her a soutěží. Děti si za
šikovnost v soutěžích odnesly drobnosti a hezké zážitky. Moc děkujeme všem za
účast.
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VÍTÁNÍ JARA
Dne 9. dubna 2022 uspořádal SPOZ při OÚ Olešná v Lesoparku u Vacherlohnů akci s názvem Vítání jara.
Připravili jsme jarní stezku s úkoly, která děti velice bavila. Na jarní stezce nechybělo ani malování vajíček,
kterými děti ozdobily břízku. Po splnění všech úkolů si děti opekly buřty a domů si odnesly malou odměnu.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří nás přišli podpořit.

ČARODĚJNICE
Společně s ostatními (nejen)
olešenskými čarodějnicemi
a čaroději jsme si 30. dubna
báječně užili Čarodějnický
slet. Tak zase za rok!

Přejeme všem dětem a hlavně i rodičům krásné prázdniny. Hodně sluníčka
a spousty nových zážitků.
členky SPOZ při OÚ Olešná
2/2022
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JARNÍ WORKSHOP 2. DUBNA 2022
V sobotu 2. dubna 2022 se v Olešné konal v pořadí už 9. workshop, tentokrát
zaměřený hlavně na jaro a blížící se Velikonoce. V sále restaurace U Zeleného
stromu si mohli návštěvníci vyzkoušet například pletení z pedigu, zdobení
perníčků nebo malování textilních tašek. Na místě bylo možné zakoupit spoustu
krásných jarních dekorací, vonné svíčky, sladkosti, výrobky z keramiky,
bylinkové polštářky, originální batohy a spoustu dalšího. Dětem se líbilo také
malování na obličej a příjemnou vzpomínkou bude jistě i profesionální stylová
jarní fotografie z fotografického koutku. Každý návštěvník dostal jako milou
pozornost ke zpříjemnění odpoledne zdarma kávu a zákusek. Stejně jako
předchozí olešenské workshopy i tento připravily Monika Němečková a Hana
Trávová. Kdo jste se byl podívat, můžete potvrdit, že si jak návštěvníci, tak
výtvarníci i prodejci workshop rozhodně užili.

Těšíme se na další obdobné setkání, kterým by měl být plánovaný předvánoční workshop, opět spojený
s prodejní výstavou.
Mgr. Alexandra Slepičková
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HOSPODA U ZELENÉHO STROMU OLEŠNÁ
CO A JAK CHYSTÁME V HOSPODĚ NA LÉTO?
Začněme provozní dobou, od 1. července 2022 bude otevřeno již od 12:00 hod., a to od středy do neděle.
Pondělí a úterý:
Středa až neděle:

zavřeno
12:00 - 22:00 hod.

Se změnou provozní doby pro vás David od 1. července
2022 rozšiřuje sortiment o teplou kuchyni. Budeme
připravovat hotová jídla, něco z grilu, každý pátek vám
zapálíme oheň na opékání buřtů nebo klobás.

CO DALŠÍHO PLÁNUJEME?
Olešenské Pivní Corso: 17. září 2022 se uskuteční už
3. ročník této akce. Snad vyjde počasí a všichni se dobře
pobavíme. Letos nám zahraje legendární KTO a Plzeňský Švejk band. Další program i prodejní sortiment
připravujeme a budete s ním ještě seznámeni prostřednictvím FB a v záříjovém čísle Olešenského
zpravodaje. Už se moc těšíme!

Během prázdnin bychom chtěli zopakovat „Burgriádu“ a přidáme „Řízkobraní aneb pěkně Vám
to nasmažíme“, data obou těchto akcí budou upřesněna na FB. V listopadu vás čeká překvapení na sále.
Děkujeme za podporu a hlavně pravidelnou docházku.
Jan Ehrenberger

OKÉNKO REDAKČNÍ RADY
Rádi bychom vysvětlili, proč v některém čísle
Olešenského zpravodaje chybí článek o určité
olešenské instituci, zájmovém kroužku nebo
spolku. Je tomu tak proto, že jsme tentokrát
příspěvek prostě neobdrželi, i když všechny
korespondenty několikrát upozorňujeme na
blížící se uzávěrku. Zveřejňujeme, pokud
možno, všechny příspěvky, které obdržíme,
pouze s případnými nutnými gramatickými či
grafickými úpravami. Prostor k vyjádření na
stránkách Olešenského zpravodaje má
skutečně každý, spolky i jednotlivci, těšíme se
na spolupráci s vámi.
2/2022
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KUŘÁTKOV 2022
Stejně jako v minulých letech, i letos vyhlásil Domeček
Hořovice Jarní výzvu – tentokrát se soutěžilo o titul
Kuřátkov 2022.
Jako obecní kvočna bych chtěla v první řadě poděkovat všem,
kteří svými výtvory podpořili Olešnou. Já jsem vytvořila
několik kuřátek s dcerkou Natálkou a hodně nás to bavilo. Do
výroby kuřátek na Plácek Natálka zapojila i tatínka. Moc jsem
se těšila na každý mail, který mi přijde a na každé kuřátko, které
budu moci započítat do Olešenského hejna.
Společně jsme vytvořili 149 krásných kuřátek ze všech možných materiálů. Zaslouženě se nám z toho
vyklubalo krásné 11. místo mezi 96 obcemi a městy z celé České republiky, z čehož mám opravdu
velkou radost!
Kuřátka byla papírová, háčkovaná, malovaná na kámen, dřevěná, keramická, překližková nebo i sádrová.
Je úžasné, jakou mají naši občané fantazii a jsou schopni tvořit téměř z čehokoli. Kuřátka byla opravdu
originální!
Několik kuřátek se vylíhlo i na společném tvoření, na kterém jsme se sešli v zasedací místnosti
Obecního úřadu Olešná. Tímto bych chtěla poděkovat všem co přišli tvořit a paní starostce Lence
Hasmanové, Saše Slepičkové, Hance Novotné a Ivetě Hochmanové za pomoc při organizaci a za
poskytnutý materiál. Věřím, že si všichni užili příjemné odpoledne s veselou atmosférou a podobná akce
nebyla poslední.
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Jsem ráda, že i v této nelehké a zvláštní době naše občany neopouští chuť si svět kolem sebe udělat
veselejší a alespoň na chvíli zapomenout na starosti, které má každý z nás. Procházky po naší vesničce
byly, díky vašim výzdobám, hned veselejší. Přeji všem hezké jarní dny. Kuřátkům zdar! Jitka Matějková
A my děkujeme naší obecní kvočně Jitce, že tak obětavě kvokala a o naše kuřátka se starala a do
olešenského hejna shromažďovala! A samozřejmě také všem autorům těchto krásných kuřátek za zaslané
fotografie a možnost jejich zveřejnění.
2/2022

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

14

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 23. DUBNA 2022
V sobotu 23. dubna 2022 patřila zasedací místnost Obecního úřadu v Olešné našim
nejmenším občánkům. Paní starostka Lenka Hasmanová přivítala společně s předsedkyní
SPOZ při OÚ Olešná Simonou Veberovou hned šest dětí, a to Matyáška Kotvalda, Lilienku
Praxovou, Emičku Mitterbachovou, Fanynku Kosnarovou, Vašíka Bártu a Sárinku Isabell
Svobodovou. Všem dětem i jejich rodičům přejeme do života jen to nejlepší.
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK MILINA
ČARODĚJNICKÝ REJ
V předvečer Filipojakubské noci, tedy v sobotu 30. dubna 2022, se slétli místní čarodějové
a čarodějnice i u nás v Olešné – a to v 16 hodin k mateřské školce. Na slet je pozvaly členky SPOZ společně
s místním Rybářským spolkem.
Odtud se všichni vydali s vyrobenou čarodějnicí průvodem obcí k místnímu rybníku, aby ji zde upálili.
Cestou si na plácku zatančili na čarodějnické písničky, které se linuly z místního rozhlasu.
U rybníka na děti čekalo deset čarodějnických úkolů v podobě hledání bradavice a drápu staré čarodějnice,
bylin do čarodějného lektvaru, kouzelné šišky, přitahování hada, popisu čarodějnice a další. Po splnění
desatera vyplnily všechny děti ještě čarodějnický test a po zkontrolování správnosti odpovědí dostaly za
odměnu buřt na opečení. Všem zúčastněným moc děkujeme a doufáme, že odcházeli s dobrou náladou
a hezkou vzpomínkou. Fotografie si prohlédněte v samostatné fotogalerii.

ČIŠTĚNÍ REGULACE
V sobotu 2. dubna 2022 se sešli
členové rybářského spolku na
brigádu
k čištění
regulace.
Rozdělili se na dvě party - jedna
začala
přímo
u
nádržky
u Vacherlohnů, druhá u mostku
pod pohostinstvím. Obě skupiny
měly dost práce, neboť koryto
regulace
bylo
zanesené
usazeninami, větvemi, kameny , zarůstalo travinami a nálety stromů
a keřů. Za dvě hodiny už ale bylo díky většímu počtu brigádníků
hotovo.

Z ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Od poloviny měsíce března se mladí rybáři začali scházet u rybníka pod
Milinou.
Za nepřízně počasí poskytla azyl rybářská chata, kde si děti kromě vědomostních
testů a kvízů vyzkoušely i navazování háčků, seznámily se důkladně se složením
rybářského prutu včetně navijáku a také asistovaly při topení v kamnech. To
však probíhalo pod bedlivým dohledem vedoucích, kteří jim předali i znalosti
o pravidlech bezpečnosti rozdělávání ohně jak v přírodě, tak i právě v interiéru
při topení v krbech a kamnech. V neposlední řadě proběhla také výuka první
pomoci při různých úrazech možných při výkonu rybářských činností.
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Velkou radost vedoucím udělaly děti tím, že při jedné schůzce samy navrhly, že půjdou uklidit
odpadky a větve kolem rybníka. I to patří k rybářství a tak z rybářského potěru rostou opravdu slušní
lidé. Ovšem nejvíce se všechny děti těšily na samotné rybaření a chytání svých prvních úlovků. Hned jak
počasí dovolilo, sešli se všichni na břehu rybníka. Nejprve se naučili rozkládat své pruty a poté jim vedoucí
pomohli navázat tréninkové kapky k nahazování. Všechny děti brzy pochopily techniku nahazování a tak
nic nebránilo jim pomoct navázat pravé rybářské návazce. Nejlépe jim zatím vyhovuje lov na plavanou.
Zkouší různé nástrahy a hledají si „svá“ místa kolem rybníku. Rybářské štěstí na sebe nenechalo dlouho
čekat a tak se podařilo chytit několik malých okounů a plotiček. Věříme, že brzy přijde i nějaký větší
úlovek.

PROČ MÁ SUMEC VOUSY
(z knihy Vodnické pohádky, autorka: Mgr. Zuzana Pospíšilová)
Na první pohled to tak nevypadá, ale v rybníce se to hemží rybami a jinými živými tvory. Na hladině se
jen lehce pohupují vlnky, ale pod hladinou se dějí věci, o kterých nemáme ani zdání. Víte například, proč
mají sumci vousy? Ne? Tak to vám o tom musím vyprávět. Kdysi dávno vypadali sumci stejně jako ostatní
ryby. I sumec Hubert. „Pojď si s námi hrát na honěnou!“ lákali ho kapříci. „Nejdu,“ odsekl Hubert
nazlobeně.
Rád přemýšlel, ale k přemýšlení potřeboval klid, a tak se zdržoval spíš u dna. Tam bylo ticho jako dělané
pro přemítání. Mělo to jedinou nevýhodu – zároveň tam byla velká tma. Když se Hubert zamyslel, pokaždé
do něčeho vrazil. Jednou mu naskočila velká boule po srážce s balvanem. Jindy se pořezal o rezavou
konzervu, kterou někdo do rybníka odhodil.
Vodník Vodomil už z něj byl celý špatný. „Nemůžeš dávat pozor?“ zlobil se pokaždé, když mu ošetřoval
zranění. „Když já dole nic nevidím,“ hájil se Hubert. „Musíš plavat výš. Těsně pod hladinou je spousta
světla ze slunečních paprsků. Uvidíš, že se ti tam bude líbit,“ přemlouval ho Vodomil. „Ale tam nemám
klid. Malé rybky se tam prohánějí jako na závodní dráze. Čeří vodu a odhánějí mi myšlenky.“
„Tak to je vážně těžké,“ povzdechl si vodník. Večer, když se ryby uložily ke spánku, o tom všem začal
přemýšlet. Každý správný vodník, který se o svůj rybník vzorně stará, je nejen dobrý kuchař, učitel, lékař
a vynálezce, ale především kamarád, který se živým tvorům pod hladinou snaží pomoci. Seděl ve svém
křesle potaženém rybími šupinami, jednu nohu měl přehozenou přes druhou a hladil si svůj knírek. Tohle
dělal pokaždé, když chtěl na něco přijít.
Prudce se otočil. Jeho vousy ho totiž upozornily, že se blíží návštěva. Byl to
lín. Jindy byly jeho pohyby líné a pomalé, ale teď sebou divoce mrskal. „Co
se ti stalo?“ vyděsil se Vodomil. Pak si ale uvědomil, že jen spí a má divoké
sny. Vzal ho do náruče a pohoupal ho, jako to dělávají maminky s lidskými
miminky. Lín se v tu ránu uklidnil. Vodomil se usmál. V hlavě se mu totiž
vynořil nápad. Znovu se posadil do křesla a začal ten nápad promýšlet do
nejmenších detailů. Teprve pak mohl spokojeně usnout.
Hned ráno navštívil sumce Huberta, aby ho seznámil se svým plánem. „Cože?
Mám si nechat narůst vousy?“ divil se sumec. „Čím delší, tím lepší,“
přesvědčoval ho vodník. Hubert nad tím sice kroutil hlavou, ale nakonec se nechal přesvědčit. Vodník mu
připravil lektvar z puškvorce a žabích vajíček a přikázal, aby si tím každý večer potíral tlamičku. Sumci to
sice nebylo dvakrát po chuti, ale neodvážil se vodníkovi odporovat, a tak udělal, co bylo potřeba. Brzy mu
vyrašily vousy, které s každým dalším dnem pěkně rostly. Ty, které trčely dolů, byly menší, ale ty po obou
stranách těla byly opravdu dlouhé a fešácké.
A Hubert záhy zjistil, že jsou to vousy kouzelné. Pokaždé ho totiž upozornily, že pod ním nebo vedle něj
je nějaká překážka, do které by mohl narazit, a tak se mohl včas vyhnout. Když na to přišel, musel hned
vodníkovi poděkovat. Mohl klidně dál pobývat u dna a nerušeně si přebírat své myšlenky. Mezi sumci se
to samozřejmě rozkřiklo. Všichni Hubertovi záviděli a chtěli mít stejné výhody jako on, a tak je možné, že
už na světě není ani jediný holobradý sumec. Všichni mají vousy.
Hanka Blumentrittová, Rybářský spolek
2/2022
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OLEŠENSKÝ ČARODĚJNICKÝ REJ VE FOTOGRAFIÍCH

19

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2/2022

2/2022

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

20

STAROČESKÉ MÁJE V OLEŠNÉ 7. KVĚTNA 2022
Květen letošního roku se po dlouhé odmlce nesl konečně opět v duchu
Staročeských májů. Natěšenost májovníků byla příjemným zpestřením tohoto
ročníku. Hojná účast a nadšení, se kterým se celá akce připravovala, bylo
povzbuzující. Úspěšný průběh olešenských májů dne 7. 5. 2022 byl velkým
potěšením pro mladé májovníky a doufáme, že i pro publikum. Věřím, že nebudu
mluvit jen za sebe, ale i za všechny účastníky, když budu tvrdit, že letošní
polosuché máje byly výjimečné a že jsme si několikaměsíční přípravy a samotný
májový den užili plnými doušky. Velké díky patří především všem májovníkům,
díky kterým byla celá akce výjimečná. Rádi bychom také poděkovali kecalovi,
všem policistům, koňskému povozu, asistujícím pomocnicím a všem, kteří se
zasloužili o úspěšný průběh májového dne. Těšíme se z přízně místních občanů i publika z okolních vsí a
doufáme v jejich podporu i v příštích letech. A čí jsou máje ? Naše! A komu je dáme ? Nikomu!
Anežka Hošnová
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SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
VÝSTAVA NAŠE OLEŠNÁ ANEB JAK ŠEL ČAS
Výstava Naše Olešná je již minulostí. Stala se důstojnou oslavou i připomenutím loňského 690. výročí
založení obce. Podle zájmu a reakcí návštěvníků lze říci, že byla velice úspěšná, jedinečná, dokonce
hodnocena jako neopakovatelná.
Šťastnou souhrou se sešlo v jeden čas na jednom místě nadšení i obětavost členů spolku Za zdravou
Olešnou s ochotou místních obyvatel, pamětníků, potomků i chalupářů zapůjčit uchovávané dědictví
minulých generací.
Co zaujalo návštěvníky? Byla to:
–
–
–
–
–
–
–
–
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promyšlená koncepce jednotlivých tematicky zaměřených expozic s popisky,
druhová pestrost vystavených předmětů, některé z nich byly mladší generaci neznámé,
množství fotografií, nad kterými se často vzpomínalo,
unikátní dokumentace dokládající přes více než dvě století historickou i politickou situaci,
velkoplošné mapy i fotografie zachycující Olešnou a proměny jejího katastru i zástavby,
osobní dokumenty, ručně psané záznamy z kronik i pamětí místních obyvatel,
sdílení příběhů, které se vázaly ke konkrétním exponátům,
zároveň probíhalo nepřetržité promítání dokumentárních filmů sestavených z dobových fotografií
naší vesnice, sbírky pohlednic Olešné, videí zachycujících různé akce minulosti, např. z kulturního,
společenského i spolkového života, pohled na Olešnou z výšky v kráse ročních období... - vše díky
poskytnutým materiálům p. Václava Keberdleho a p. Zoltána Lederera, který vše zároveň mistrně
zpracoval.
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Jsme neziskový spolek a svou činnost většinově financujeme z vlastních prostředků. Velmi děkujeme všem
návštěvníkům za zájem i za poskytnutí dobrovolného vstupného, které nám pomůže pokrýt provozní
náklady spojené s výstavou.
Největší odměnou je pro nás pocit, že se povedla opravdu smysluplná věc, která lidi nejen pobavila,
poučila, ale i spojila, že se někteří opakovaně vrátili, že se tu sešly celé rodiny a různé generace.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou, z. s.
2/2022
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
JEDEME ZASE NAPLNO
Po dlouhé covidové pauze jsme naši školku hned od ledna rozjeli v plných obrátkách.
Leden jsme zahájili ve školce nadělováním u stromečku a rozdělením dárků, které přinesl Ježíšek do
školky. Hned potom jsme se pustili do kurzu bruslení s Veřejnou sportovní akademií Praha v ledové
hale v Hořovicích. Někteří tento kurz absolvovali již po druhé, či potřetí, tak to pro ně nebylo tak těžké,
ale veliké pokroky dělali i úplní nováčci.
Po celý rok stejně jako vloni byla v naší školce
podporována prevence řečových vad a poruch.
Pravidelně k nám dojíždí paní logopedka, která trénuje a
cvičí řeč s dětmi vykazujícími známky těchto poruch.
Tyto pravidelné tréninky přináší velké známky zlepšení a
většinou s výhledem na
úplné odstranění vad.
Pro zpestření dlouhých
zimních dnů navštívilo naší školku Divadlo Šapito se svou Popletenou
pohádkou, která byla veselá, zábavná a plná poučení.
V rámci dotačního programu MŠMT pro školy Šablony III jsme začali
čerpat finance a uskutečňovat různé projektové dny. Projektové dny jsou
vzdělávací aktivity v MŠ nebo mimo ni, ale také setkávání rodičů s různými
odborníky a nákup pomůcek a potřeb ke vzdělávání dětí v naší mateřské škole.
Prvním setkáním odborníka s rodiči bylo
odpolední setkání s nutriční poradkyní a
výživovou poradkyní, která s rodiči probírala
problematiku zdravé stravy pro děti a celkově
zdravý životní styl.
V průběhu tohoto půl roku jsme uskutečnili
mnoho výletů mimo MŠ a akcí v MŠ v rámci
projektových dnů. V lednu to byly projektový
den v MŠ s názvem Bádání a experimentování,
kde se děti zábavnou formou věnovaly
polytechnickému vzdělávání a seznámily se
s fyzikálními vlastnostmi
různých látek a naučily se
několik pokusů, které si
snadno mohly s rodiči vyzkoušet i doma. Dále pak
projektový den v MŠ Zábavné programování, kde děti
získaly povědomí o ochraně přírody a správném třídění
odpadu a zároveň se naučily základy programování a to
pomocí maličkých robotických autíček, která aby se
mohla pohybovat, musí se správně naprogramovat.
V rámci spolupráce naší MŠ a firmy Primavizus se
uskutečnilo v MŠ měření očí dětem speciální kamerou,
která odhalí i ty nejdrobnější oční vady včas.
V únoru jsme uspořádali v MŠ Maškarní bál na téma
Z pohádky do pohádky a tak se školka ten den hemžila
samými pohádkovými bytostmi. Děti si dosyta zatančily,
zasoutěžily a tento den jsme si všichni krásně užili.
27
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V březnu přišel čas na další projektové dny. Byly to
projektový den v MŠ Stavitel města a Tvořivý
technik. Tady se děti bavily a vzdělávaly opět
v polytechnických
dovednostech.
Seznámily
se
s problematikou plánování, kartografie, mapami, ale také
si postavili ze stavebnic své město a mrakodrapy.
Součástí tohoto vzdělávání byla i finanční gramotnost,
kde se děti hrou učily počítat „peníze“ a správně je
investovat, nebo je ušetřit apod. Dalším březnovým
projektovým dnem v MŠ byl projekt Vím, co jím.
Základem bylo seznámit
děti s různými druhy potravin, které jsou důležité pro zdraví člověka, pro
zdravou stravu, ale také jak s takovými potravinami nakládat a hospodařit,
abychom šetřili jak peníze, tak naši přírodu a životní prostředí.
Potom následoval první projektový den mimo MŠ a to byl výlet do Domu
přírody ve Vlašimi a návštěva Para ZOO. Tento projekt se zabýval
environmentálním a polytechnickým vzděláváním. Děti navštívily malé
divadélko, kde se pomocí pohádky a hry naučily správně zacházet s hračkami,
zjistily, že se hračky ne vždy musí vyhodit, ale lze je opravit a tak se naučily
pracovat s různým nářadím a materiály. Dále si prohlédly Para ZOO, kde
zjistily, proč jsou takové zahrady zřizovány a jaká zvířata tam vlastně žijí.
V dubnu jsme navštívili Dům přírody Blaník a Vodní dům Hulice, což byl
opět projektový den mimo MŠ. Tento nesl název Od vajíčka k žabce. Tady v rámci environmentálního
vzdělávání se děti seznámily s životním vývojovým cyklem žáby a potřeb ou jejich ochrany.

Zanedlouho následovaly další projektové dny v MŠ a to s polytechnickým zaměřením, environmentálním
a kreativním zaměřením. Děti pomocí stavebnice Lego podpořily své logické myšlení a samy se daly do
stavění bludišť a pomocí opravdových nástrojů vyrobily dřevěný rámeček na obrázek.
Projektový den v MŠ Od zrníčka k rohlíku byl také velice přínosný. Tady se děti seznámily s celým
postupem získávání obilí, mouky a
následně si sami upekly moc dobré
rohlíky.
Ke konci dubna jsme
společně s rodiči oslavili Den Země.
Odpoledne byla pro děti s rodiči
připravena Ekostezka po obci, kde
děti hledaly správná písmenka do
tajenky a také plnily úkoly, které se
týkaly ochrany životního prostředí a
přírody. Stezku jsme završili
opékáním špekáčků v lesoparku.
2/2022
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V dalším projektovém dnu v MŠ si děti samy
vyráběly zvířátka z hlíny a také si hrály na
cestovatele a spolu s lektorkou obletěly svět.
Seznamovaly se s jinými kulturami a jejich zvyky,
ale také s jídelníčkem, z něhož ledacos ochutnaly
a samy si uvařily.
Závěrem měsíce dubna je již tradičně v naší
školce Den čarodějnic. V tento den děti
provázela malá čarodějnice Agáta, která si pro ně
připravila stezku s úkoly. Nechybělo vaření
lektvarů, létání na koštěti ani přehlídka
čarodějnických kostýmů. Některé maminky nám
připravily
moc
dobré
pohoštění, počasí bylo
báječné a tak i tento den byl
ve školce parádní.
Hned začátkem měsíce
května jsme vyrazili opět
na projektový den mimo
MŠ.
Tentokrát
jsme
uskutečnili výlet do Domu
přírody
v Klenčí
pod
Čerchovem. Tady se děti
seznámily s CHKO Český
les a samy se staly badateli
a hledaly a poznávaly
živočichy
žijící
pod
kameny a také ve vodě.
Květnové společné odpoledne dětí s rodiči v MŠ jsme věnovali stavebnici,
se kterou si děti ve školce rády hrají a tou je Lego. Tuto akci jsme nazvali
Legohrátky a děti společně s rodiči měly za úkol postavit město a vystavit
budovy, které si vylosovali z předložených piktogramů. Toto odpoledne se
také vydařilo.
Ve čtvrtek 12.5.2022 se v MŠ uskutečnil zápis dětí pro školní rok 2022/23.
Mateřská škola má kapacitu 20 míst. Pro příští školní rok byla uvolněna pouze
4 místa, ale uchazečů bylo 15. Nebylo proto bohužel v naší moci vyhovět všem
zájemcům, kteří si podali žádost o přijetí. Všechna volná místa byla uchazeči
naplněna v souladu s ustanovením §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, střední a vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a dle stanovených kritérií.
Dalším květnovým projektovým dnem v MŠ byl kreativní projektový den
s názvem Máme rádi Bubliny. Tady lektorka děti seznámila s koloběhem vody v přírodě a s její důležitostí.
Sami si děti vyrobily bublifuk pomocí 3D pera a vyzkoušely si jeho funkčnost.
Posledním letošním projektovým dnem mimo MŠ byl Výlet do Techmánie v Plzni, kde si děti mimo
jiné pohrály se spektrem barev a vyzkoušely si opět další pokusy.
Na závěr měsíce května se v MŠ uskutečnila besídka ke Dni rodin, kde děti maminkám, tatínkům
a ostatním členům rodin od srdce předvedly to, co si ve školce nacvičily. A protože se tryskem blíží konec
školního roku, tak nás čekalo v MŠ každoroční fotografování na společnou třídní fotografii a pár fotek na
památku. V červnu čeká děti a školku oslava MDD a velký školní výlet, který je naplánován na druhou
polovinu června to do zábavního parku Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou.
29
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Naše MŠ se také účastní programu na Dni pro všechny, kde děti zarecitují a zazpívají.
Poslední akcí, kterou ve školce chystáme, bude rozloučení s našimi předškoláky a s tím spojená
zahradní párty. Potom se vrátka naší MŠ pro všechny uzavřou a s dětmi se zase shledáme až poslední týden
v srpnu. Během prázdnin čeká školku spousta plánovaných úprav, oprav a úklidu a také nějaké novinky
pro děti. O tom ale budeme informovat zase příště.
Všem přejeme krásné, klidné a prosluněné léto, plné pohody a dobré nálady.
za kolektiv MŠ Olešná Petra Sládková

foto: Jan Prax

LÉTO V OLEŠNÉ
Eliška Svobodová
Léto v Olešné je stále krásnější, vítejte všichni v krajině vezdejší,
když sledujem nad Jivinou Zemí Slunce vítání, nádherné je naše letní svítání.
Přítulné roubenky v lipové aleji a malá bílá kaplička, k Jivinské hoře veselá je cestička.
Sladce tu šumí les, kde rostou divé květy, sbírání borůvek a hub je nad všechny světy.
Rozkvetlé chrpy a vlčí máky oblaží naše polní toulání a v rybníce pod Milinou neskutečné koupání.
Je slyšet dupot koní za stavením a běh dětí na hřiště, kdo se nedá, běhá s míčem a tenis čeká na příště.
A k večeru nad pivíčkem, či na lavičce pod lipou, prodrbáme všechno kolem, chlapy, holky, volejbal.
Při soumraku šeptáme si, co nám tento večer dal.
Hvězdné nebe rozprostře se nad našimi hlavami a my pak všichni spolu jdeme v nadýchané peřiny.
Ticho, klid a vlahý vánek dovede nás do pohádek, ty přivábí sen a pak je zase krásný nový letní den.
Léto v Olešné je stále krásnější, vítejte všichni v krajině vezdejší............
Krásné léto vám všem přeje redakční rada.

2/2022
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TJ OLEŠNÁ, Z. S.
TJ POMÁHÁ UKRAJINĚ
I naše tělovýchovná jednota nelenila a zapojila
se aktivně do pomoci válkou zmítané Ukrajině.
Během března jsme mezi členy (zapojila se i
mládež ze stolního tenisu) uspořádali sbírku
především léků a zdravotnického materiálu a
vše, co jsme nashromáždili, jsme odeslali do
vesnice za Lvovem, odkud pochází manželka
našeho člena z oddílu nohejbalu. Jsme rádi, že
jsme mohli přispět třeba i malou pomocí.

NOHEJBAL
Členská základna nohejbalu se neustále rozrůstá, což nás
samozřejmě těší. Kluci mají dobrou partu a pravidelně hrají a trénují
na místním víceúčelovém hřišti. Již několik let pravidelně pořádají
klubové turnaje, ale i turnaje pro amatérské sportovce z okolí, které
se těší velké oblibě. Jeden takový se chystá na přelomu srpna a září
a doufáme, že nám bude přát počasí a všichni si užijí sportovní den.
Jelikož nohejbal není jen o hře, ale někdy je nutno přiložit ruku
k dílu při opravách a údržbě hřiště, tak se členové nohejbalu
zúčastnili brigády, kterou pořádala a financovala obec Olešná. Na
víceúčelovém hřišti opravovali stínící tkaninu na oplocení.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
I nadále probíhá cvičení pro děti a rodiče. Je skvělé, že v naší malé
obci podporujeme právě naše nejmenší a vedeme je k pohybu. Toto
cvičení je o rodičích a my, instruktorky, to dobře víme. Proto velké
poděkování patří právě jim. Jsou to rodiče, kteří si udělají čas na
sebe a svoje dítě a přijdou si zacvičit, pohrát si, strávit společný čas
a třeba i zjistit, co chlapečka či holčičku baví a jak se zlepšuje.
Díky za to…

STOLNÍ TENIS
Všechna družstva TJ Olešná si v okresních soutěžích v sezóně 2021/2022 vedla výborně.
Konečné umístění družstev:
TJ Olešná „A“ – 2. místo z 11 (Regionální soutěž I. třídy)
TJ Olešná „B“ – 7. místo z 11 (Regionální soutěž II. třídy)
TJ Olešná „C“ – 2. místo z 11 (Regionální soutěž II. třídy)
TJ Olešná „D“ – 4. místo z 11 (Regionální soutěž III. třídy)
Nutno podotknout, že družstvo „D“ je složeno převážně z žáků, kteří hrají v této soutěži mezi muži. O to
větší úspěch je, že se umístili na tak skvělém 4. místě!
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Bodovací turnaj mládeže
Olešenská mládež ovládla Region tour 2021/2022 okresu Beroun a naši kluci opět vybojovali medaile. Tu
nejcennější zlatou za celkové vítězství v celé této soutěži a k tomu pohár přeborníka okresu získal Lukáš
Sviták. V kategorii starších žáků se na
1. místě umístil také Lukáš Sviták a
na 2. místě Marek Herman. Mezi
nejmladšími žáky byl na 1. místě
Jakub Sviták.
Poslední šestý bodovací turnaj z celé
této relace se konal v sobotu 23.
dubna 2022 v Olešné. Všichni kluci
bojovali o co nejlepší umístění. Divizi
A vyhrál Lukáš Sviták a na 4. místě
po neskutečně vyrovnaném zápase
skončil Marek Herman. Divizi B
vyhrál Tomáš Karel, v divizi D
obsadil 2. místo David Stanko a v divizi E se na 2. místě umístil Matěj Tauš. Další účastníci, kteří výborně
reprezentovali Olešnou byli: Matěj Stanko, Jakub Plecitý, Miroslav Triner a Jakub Sviták. Všichni kluci
předvedli chvályhodné výkony, za což jim patří velký dík.
Nesmíme zapomenout na naše mladé naděje Martina Svobodu a Tomáše Langa, kteří poctivě trénují
a doufáme, že se brzy budou moci též zúčastnit nějakého turnaje.

Výlet do Laguny Beroun
Každý rok uspořádáme pro
mladé stolní tenisty nějaký
výlet, který je jednak za
odměnu za celoroční práci,
kterou v TJ odvádějí na poli
sportovním, a navíc si utužují
kolektiv, což je v dnešní době
a ve sportu obzvlášť, velmi
důležité. A tak v sobotu 15. 4.
jsme využili nabídky Pionýrů ze Strašic, kterým tímto děkujeme,
a společně s nimi se vydali do Laguny Beroun. Kluci si užili zábavu
i relaxaci na tobogánech i ve vířivce, zkrátka to byl příjemně strávený
den.
Oblíbenost stolního tenisu v naší sportovní organizaci stále stoupá,
a tak se řady mládeže rozrůstají, což nás jako trenéry velmi těší.
V současné době máme žáky z Olešné, Zaječova, Cheznovic, a dokonce i z Cerhovic. Než tato omladina
vybojuje například svojí první medaili, stojí to jak tyto kluky, tak nás trenéry a jejich sparing partnery
stovky hodin tréninků u stolu a spoustu práce věnované fyzičce. Takže hoši vydržte, úspěchy přijdou.
Závěrem bych chtěl říci, že bez obětavých nadšenců, kteří se sportu na vesnici věnují, by nešlo tyto naše
aktivity vůbec provozovat. Díky Vám, členům TJ, za váš čas, nápady, ochotu a sportovního ducha.
Sportu zdar!
Miloš Herman, předseda TJ Olešná
2/2022
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
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.
Po dlouhých dvou letech jsme mohli ve Zvířátkově novou sezónu zahájit tradiční zvířátkovskou akcí
„Vodnické Velikonoce“. Díky slunečné Velikonoční neděli jsme ve Zvířátkově přivítali spoustu dětských
a dospělých diváků. Někteří z nich přišli v krásných vodnických kostýmech. Úžasní byli i beránci a
zdobené kraslice. Nejhezčí z výrobků v daných kategoriích byly odměněny.
Děti si zasoutěžily, něco pěkného si vyrobily, zatancovaly si, potěšily se loutkovou pohádkou a také
z krásného obrázku namalovaného na obličeji.
Dospělí návštěvníci měli možnost si ještě zakoupit velikonoční výzdobu, uplést si pomlázku, obdivovat
akrobaty na chůdách a poslechnout si pohodové písničky Vojty Nedvěda.
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O prázdninách Zvířátkov opět připravil pro děti čtyři turnusy příměstského tábora. Děti se přenesou
do pohádek, stanou se z nich Indiáni a také chovatelé zvířat.
V nejbližších měsících připravujeme divadelní představení pro dospělé a také tradiční podzimní akci
s názvem „Staročeské odpoledne“.

Opět velké poděkování patří všem, kteří nás i nadále jakoukoliv formou podporují a přináší zvířátkům
různé dobroty. Aktuální informace se dozvíte na www.zviratkov.cz, Facebooku, Instagramu.
Na Vaši návštěvu a přízeň se těšíme!
kolektiv Zvířátkova
2/2022
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ZŠ + MŠ ZAJEČOV
KRÁTCE ZE ZAJEČOVSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2021-2022 pomalu spěje ke svému závěru a děti brzy začnou odpočítávat dny zbývající do
prázdnin. Ještě je brzy na celkové hodnocení, ale o některá fakta ze života školy se můžeme již nyní podělit.
•
•

•

V naší základní škole s v tomto roce vzdělává celkem
175 žáků, z toho 7 z Ukrajiny.
Zapojili jsme se do programu EU OP VVV – Podpora
škol formou zjednodušeného vykazování, zvláště
ŠABLONY III, které během dvou let škole přinesou cca
600 000,- na zkvalitňování forem výuky, výuku s ICT,
organizaci projektové výuky a na školního asistenta do MŠ.
Škola získala od MŠMT účelový příspěvek na „překonání
digitální propasti“, tedy na pořízení dalších koncových ICT zařízení a na financování doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem po covidové distanční výuce.
Pro nový školní rok 2022/2023 bylo
do 1. třídy zapsáno celkem
16 žáčků, z toho 2 z Olešné a do
MŠ bylo přijato 22 dětí, takže
kapacita 64 je naplněna na 100 %.
Mrzí nás, že jsme 16 zájemců museli
z kapacitních důvodů odmítnout,
čtyři ze Zaječova, šest z Jiviny a šest
dohromady z Tění, Chaloupek, Malé
Vísky a Komárova.
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•

Naši pedagogové usilují o osobní rozvoj každého žáka a snaží se všem pomoci při volbě jejich
další vzdělávací cesty. V letošním roce 15 žáků skládalo jednotnou přijímací zkoušku na maturitní
obory, více než polovina z nich se na žebříčku přijímaných umístila v první dvacítce a jejich
úspěšnost přesáhla celostátní průměr. Sedm žáků má zájem o učební obory, ale letos bylo obtížné
se dostat na cukrářku nebo na kuchaře – číšníka, na technické obory to bylo jednodušší. Pouze dva
žáci museli absolvovat 2. kolo přijímacího řízení a byli nakonec úspěšně přijati.

•

Pozornost věnujeme nadaným a talentovaným žákům a hlavně těm, kteří sami chtějí udělat
něco navíc. Proto děti připravujeme na olympiády a na vědomostní i sportovní soutěže.
V letošním roce velkým sportovním úspěchem bylo i 1. a 2. místo obou našich družstev v dopravní
soutěži mladých cyklistů v Berouně. Mladší žáky reprezentovali Adéla Hrabáková, Anna
Eismannová, Tomáš Nezbeda a Šimon Hochmann. Za starší žáky soutěžili Jakub Skácel, Lukáš
Sviták, Ema Čechová a Hana Sedláčková.

•

Díky paním učitelkám Mgr. Komínkové a Ing. Černé jsme se zapojili do řady sportovních
soutěží – Olympijský víceboj, Běžecko-plavecký pohár, Pohár rozhlasu, které byly zaměřeny
zejména na atletiku. Zde byli oporou týmu vždy sportovně zaměření kluci z Olešné – David
Reindl, Josef Němeček a Lukáš Sviták. I oni přispěli k postupu našeho družstva do krajského kola
ve Slaném. Děkujeme jim za příkladnou reprezentaci školy.
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Nechyběli jsme ani v seriálu školních závodů v Target Sprintu nebo na fotbalovém turnaji
McDonald‘s Cup v Hořovicích

•

Snažíme se zkvalitňovat i zájmové vzdělávání, zejména školní družinu, která má již kapacitu
60 dětí a věnují se jim ve 3 odděleních 3 paní vychovatelky. Družina není pokračováním školy, je
zde dostatek prostoru pro spontánní hru, sportování, rukodělné činnosti i poznávací aktivity. Děti
mají možnost využít nabídku odpoledních svačin. V posledních květnových dnech se družina
věnovala soutěžím a hrám ke Dni dětí.

•

Máme před sebou poslední měsíc školního roku, který skončí vydáním vysvědčení ve čtvrtek
30. 6. 2022, deváťáci chystají od 8:30 hodin slavnostní rozloučení se školou, do níž devět let
docházeli. V posledním týdnu již nebude probíhat odpolední výuka a budeme se věnovat pobytu
v přírodě, cyklovýletům, návštěvě Kina Zaječov a výměně učebnic.

Co přinese nový školní rok? Pro školáky začne netradičně ve čtvrtek 1. září. Pedagogům se opět změní
legislativa ( a přibude administrativa), pro žáky zatím mnoho novinek nebude.
•

Bohužel, dochází i k přirozené obměně pedagogického sboru a z našeho týmu odchází
dlouholetá Paní učitelka (opravdu s velkým P) a vynikající češtinářka Mgr. Eva Jíchová. Odejít
na jiný typ školy se rozhodla i Mgr. Marcela Duffková.

•

Z provozních pracovníků odcházejí na odpočinek dlouholeté paní uklízečky Dana Anýžová
a Anna Vajnarová. Všem jim děkujeme za vykonanou dlouholetou práci a přejeme hlavně pevné
zdraví a životní pohodu. Čekáme tedy pracovní posily a pro žáky necháváme tyto informace jako
malé překvapení.

Chtěla jsem být stručná, ale život školy je tak pestrý, že jej nelze popsat na pár řádků. Na závěr
bych chtěla poděkovat vedení obce Olešná i místní mateřské škole za spolupráci, partnerství
a přátelskou komunikaci při řešení veškeré školské problematiky.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci a podporu při výchově a vzdělávání dětí a přejeme jim
i našim žákům krásné léto.
Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
2/2022

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

36

ZE SVĚTA HASIČŮ
KÁCENÍ STROMŮ V ULICI K LESOPARKU
První březnovou neděli jsme se pustili do kácení stromů v ulici z plácku k lesoparku. Na žádost obce zde
bylo nutné porazit několik stromů, které svými kořeny narušovaly přilehlé chodníky a ploty. Do akce se
tak pustili členové jednotky, kteří jsou proškoleni pro práci s motorovými pilami. Ostatní členové jednotky
i sboru se pustili do odklízení.

PROŘEZÁVKA „ŠTREKY“
V sobotu 8. a 19. března 2022 jsme se
s motorovými pilami přesunuli na „Štreku“, kde
jsme dle zadání OÚ prořezali vzrostlé nálety,
odstranili suché stromy a keře. Celodenní práci jsme
přerušili jen na svačinu v podobě opečených buřtů.
Po ukončení našich prací umístila obec na některé
zbývající stromy nově vyrobené ptačí budky.

ROZVOZ UŽITKOVÉ VODY PO OBCI
V neděli 15. března 2022 v podvečerních hodinách zaznamenali občané
obce nedostatek vody ve vodovodu. S obdobným problémem se obec
Olešná potýkala již v loňském roce. I letos jsme tedy zajistili rozvoz
užitkové vody občanům obce. Do připravených nádob jsme v průběhu
odpoledních hodin rozvezli několik kubíků vody, díky které občané
mohli přečkat do chvíle, kdy z vodovodu opět bylo možné vodu odebírat.

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
V sobotu 21. května 2022 se na olešenském fotbalovém hřišti uskutečnila soutěž v požárním sportu
dospělých. Štafety 4 x 100 m a požárního útoku se zúčastnilo 9 soutěžních družstev mužů a žen, mezi
kterými nechybělo soutěžní družstvo olešenských mužů, které obsadilo 4. místo. V průběhu dne zajišťovali
členové SDH Olešná také technické zázemí a stánek s občerstvením.

Ing. Lucie Šubrtová
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
18. 6. 2022
1. - 16. 7. 2022
27. 8. 2022
17. 9. 2022
8. 10. 2022
říjen 2022

Den pro všechny (Obec Olešná)
Letní tábor na fotbalovém hřišti
Rozloučení s létem Pod Milinou
Drakiáda
Posvícenská zábava
Staročeské odpoledne ve Zvířátkově

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: Jitka Mitterbachová, Marta Kratochvílová, Jana Chottová a redakční rada
FOTO NA ZADNÍ STRANĚ OBÁLKY: Mgr. Taťána Tomsová 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. 2022

2/2022

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

38

