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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, jsou tomu přesně 2 roky, kdy jsme se společně sešli u rozsvícení vánočního stromu.
Poslechli jsme si vánoční hudbu, andělé předali dětem dárky, pochutnali jsme si na svařáčku a grogu
a užili jsme si sousedské popovídání. Připomeňme si, jak krásně se nám žilo, jak jsme byli svobodní.
Teprve nyní si těchto maličkostí (a tehdy samozřejmostí) začínáme vážit. Nikdo netušil, co všechno nás
v dalších letech potká a čeho všeho se budeme muset všichni vzdát – a také čeho všeho si budeme naopak
vážit.
Někdo moudrý řekl, že „něco končí a něco nového začíná“. Já osobně si přeji a přeji to hlavně vám všem,
aby tato podivná doba skončila co nejdříve a aby začalo něco, co se bude alespoň trochu podobat létům
minulým. Pevně věřím, že dokážeme zvednout hlavy jako již mnohokrát v dějinách národa a dojít k lepším
časům, a doufám, že se vše vrátí zpět do normálu a klidu, i když jistě každý z nás cítí, že tento návrat bude
nejspíš ještě dlouhý a složitý.
Cestou Olešenského zpravodaje děkuji všem členům obecních spolků a organizací za spolupráci
a nelehkou činnost v této době. Děkuji za to, že nehodili flintu do žita a i přes všechna nařízení se snažili
o zábavu a kulturu v obci v maximální možné míře a dle aktuálních možností. Děkuji všem, kteří vždy
pomohou a přiloží ruku k dílu, když je potřeba. Nikoho jmenovat nebudu, všichni je po obci vidíte při
práci, kterou odvádějí vzorně. Děkuji také všem zastupitelům a pracovníkům obce za podporu a jejich
práci, členkám redakční rady za to, že náš Olešenský zpravodaj má čím dál tím více stránek, budeme se
těšit na další spolupráci i v nadcházejícím roce. Všichni si také v předvánoční době jistě vzpomeneme na
ty, kteří již mezi námi nejsou, na spoluobčany, kteří s námi letos už Vánoce bohužel nestráví.
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, na závěr bych vám chtěla popřát za sebe i za celé
zastupitelstvo obce do roku 2022 vše dobré, krásné Vánoce, abyste se ve zdraví mohli sejít s rodinami
a příbuznými, abyste alespoň na chvilku zapomněli na vše, co se kolem nás děje. Přeji všem hlavně
pevné zdraví, vzájemné porozumění, lásku, mnoho optimismu a pracovních i osobních úspěchů.
Lenka Hasmanová

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Své duše i srdce se já ptám,
co k svátku Vánoc mám přát nám,
abychom všichni zdraví byli,
spolu zpívali i snili.
Aby měl každý dobrou práci,
aby i v zahradách zpívali nám ptáci.
Abychom všichni měli úsměv na líčku,
i když ve skrytu duše si nesem bolístku,
a o tu, abychom podělit se mohli
a spolu ke stolu si vždycky rádi sedli.
Abychom k sobě milí byli
a navzájem se také ctili.
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Přeji nám zažít kupu příběhů,
co mají šťastný konec,
a všude kolem nás jen míru zvoní zvonec.
Vánoční zvonek každému z nás posílám,
když bude zle, on lásku a mír pro nás
zacinká.
Kouzelné Vánoce a vše dobré v novém roce
vám jménem redakční rady Olešenského
zpravodaje i jménem svým ze srdce přeje
MUDr. Eliška Svobodová.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATEK ZA ODVOZ TUHÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ROK 2022
Z důvodu nárůstu nákladů za služby v oblasti odpadového hospodářství (navýšení poplatku za
skládku a za manipulaci s nádobou) budeme v roce 2022 hradit 3 500,- Kč za manipulaci s nádobou +
1 120,- Kč poplatek za svoz 1 tuny odpadu + 500,- Kč za tunu skládkovného do limitu 190 kg za osobu.
Od měsíce listopadu máme ovšem tento limit překročen a bude nám tedy účtována vyšší částka, tj. 800,Kč za tunu odpadu (a v příštím roce dokonce 900,- Kč za 1 tunu). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
V letošním roce také vzrostly náklady na bioodpad, nebezpečný odpad i separaci. S bilancí
odpadového hospodaření za rok 2021 budete seznámeni v březnovém čísle zpravodaje.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pro rok 2022 poplatek 800,- Kč za osobu a 1 chalupářský objekt.
(Maximální sazba poplatku, kterou stanoví zákon, je 1 200,- Kč.)

POPLATEK ZA PSY
Částka zůstává stejná jako v minulých letech, tj. 100,- Kč za jednoho psa.
Poplatky budou jako vždy splatné do konce června a můžete je uhradit buď osobně na pokladně
OÚ, nebo elektronicky na účet ČSOB 183413042/0300.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME OLEŠNOU 2021
Pro nepříznivé počasí v původně vyhlášeném termínu (tj. v sobotu 18. září) bylo v tomto roce umožněno
vyrazit za úklidem samostatně ještě v průběhu následujících 14 dnů. U vchodu do budovy OÚ byl za tímto
účelem zřízen originální „pytlomat“, kde byly k dispozici potřebné pytle a rukavice, poskytnuté ČSOP.
Za Olešnou na základě zájmu občanů vše zařídila Eliška Koszty. Bohužel, nadšenců, kteří se rozhodli
ulevit Olešné a jejímu okolí od odpadků, byla navzdory avizovanému zájmu nakonec jenom hrstka.
Polepšíme se příští rok? Velké poděkování patří všem, kteří s námi do toho šli, zvláště dětem, které mohou
být mnohým dospělým příkladem.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 23. 10. 2021
V sobotu 23. října 2021 proběhl v Olešné svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Děkujeme
všem za ukázněné ukládání odpadu na obě sběrná místa.
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ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽIŠTĚ BIOODPADU

Z důvodu potřebného rozšíření kapacity a zhotovení odděleného
uložiště na trávu a větve jsme nechali zvětšit prostor skládky na
ukládání bioodpadu, kam mohou občané ukládat bioodpad,
větve, trávu a listí. Tímto důrazně žádáme občany, aby
oddělovali větve od trávy a listí, které samo zetlí. Obec
vynakládá nemalé prostředky na likvidaci odpadů, odvozová
firma požaduje třídění odpadu větví a trávy, nehledě na to, že se
několikráte stalo, že mezi trávou byla odložena i suť, pošlé
slepice, plechovky apod.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám všem podaří na úložišti bioodpadu udržet pořádek
a budeme všichni třídit tak, jak je třeba.
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PRAMENIŠTĚ, K. Ú. OLEŠNÁ – 2. ETAPA
V roce 2022 proběhne realizace připojení stávajícího zářezu ZOE 1 na vodovodní systém. Současně
budou nad Olešnou na louce v Prajsku vybudovány akumulační jímky, které zajistí pro naši obec
dočasnou rezervu při nedostatku vody, při případné havárii vodovodu. Obec Olešná obdrží ze Státního
fondu životního prostředí ČR na tuto akci dotaci 3. 000 000,- Kč. Celková cena díla byla vysoutěžena ve
výběrovém řízení za cenu 3. 569 010,- Kč.
ZÁJEZD DO DIVADLA 23. 10. 2021
Navzdory adrenalinové cestě po dálnici D5 se autobusový zájezd do pražského divadla Broadway na
muzikál "Láska nebeská" vydařil a představení se líbilo. Těšíme se na příště.

SETKÁNÍ OLEŠENSKÝCH SPOLKŮ

Ve středu 10. listopadu 2021 se v zasedací místnosti OÚ Olešná konalo setkání olešenských spolků.
Jednotlivé organizace navrhly termíny konání svých akcí tak, aby se vzájemně časově nepřekrývaly, nebo
aby naopak některé mohly organizovat společně. Nezbývá než doufat, že epidemiologická situace dovolí
všechny naplánované programy uskutečnit.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 13. 12. 2021
od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Olešná. Prosíme občany o dodržování platných
epidemiologických opatření.
Informace OÚ připravila Lenka Hasmanová.
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Pozvánka do Betléma
Zvonička s nasvíceným betlémem
bude zpřístupněna veřejnosti
díky paní Ivaně Kellerové
na Štědrý den 24. 12.,
na Boží hod 25. 12.
a na Štěpána 26. 12.
vždy od 15:00 do 21:00 hodin.

O Štědrém dni mezi 15 a 16. hodinou bude možné si od zvoničky odnést plamínek Betlémského světla.

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Společně se rozloučíme se starým rokem a přivítáme nový rok tradičním
ohňostrojem s hudebním doprovodem. Sejdeme se v sobotu 1. ledna 2022
v 17:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Všichni jste srdečně zváni.
OHŇOSTROJ SE BUDE KONAT POUZE UMOŽNÍ-LI TO EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE OD ROKU 1981 PO SOUČASNOST
Z HISTORIE OLEŠNÉ PO ROCE 1981

V září r. 1981 proběhly v Olešné velkolepé oslavy k 650.
výročí první dochované zmínky o její existenci. Pak ale
nastaly běžné dny s malými i velkými starostmi i radostmi,
pojďme ve velmi zkrácené verzi nakouknout do kronik a zjistit,
jak se tady tehdy žilo. Plánovalo se a uzavíraly celoobecní
závazky, počítalo se s pomocí občanů v akcích „Z“ i s prací
složek tehdy sloučených pod Národní frontou. Budovala se
vodní nádrž pod Milinou, na které opravdu nejvíce odpracovali
Olešňáci, ze začátku s obrovským nadšením, které pak trochu
opadalo, stejně občané odpracovali zdarma 877 hodin.
Společně se jezdilo do plaveckého bazénu, oslavovalo MDŽ,
probíhaly sportovní turnaje, zábavy a plesy. Pod záštitou SSM
se konaly Staročeské máje. Aktivní byl ČČK, jeho členové
uskutečnili
četné
odběry krve. Mimo
práce na rybníce se
lidé zdarma účastnili
sběru kamene na poli,
pomáhali JZD při
senoseči.
Místní
zahrádkáři moštovali
ve velkém jablka,
pořádali
výstavy
svých výpěstků, udržovala se místní zeleň. Bohatá byla činnost
místní knihovny, kde se konaly výstavy nových knih,
a v místním rozhlase se vysílaly různé relace. Probíhalo také
vítání občánků, besedy s branci nebo slavnostní předávání
občanských průkazů.
Rok 1984 můžeme
pojmenovat
rokem
školy, oslavovalo se 120 let od jejího založení a 10 let od začátku
provozu školy mateřské, poprvé se konaly dvoje máje, tradiční i
suché. Další rok se nesl v duchu 40 let od konce 2. světové války,
všechny akce i oslavy
se nesly v jeho jméně a
tento rok také začala
rekonstrukce místního
pohostinství. Pro obec to nebylo vůbec lehké období, lidé
přestávali mít zájem na účasti při brigádách, začal se zvětšovat
polní pych. Máje se
konaly i bez sálu
pohostinství,
stejně
jako
dalších
31
kulturních a společenských akcí, i když za malého zájmu občanů.
Další rok se konala oslava MDŽ, MDD, místní spartakiáda,
oslavy VŘSR s lampionovým průvodem. Dne 11. 7. 1987 bylo
kulturně společenské zařízení v Olešné slavnostně otevřeno, byla
to veliká sláva se slavnostními projevy. Velmi aktivní se v tuto
dobu stala tělovýchovná jednota, pořádala spoustu tradičních
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i nových závodů a turistických akcí. I v dalších letech probíhaly
významné stavební práce jak na budovách obce, tak i budování
vodovodu Olešná – Cheznovice. Kultura se pomalu také
rozjížděla, konaly se zábavy a plesy, nádherné bylo
štědrovečerní vytrubování požárníků. V květnu 1989 se koná
velká oslava 1. máje, účastnilo se jí 403 občanů.
Pak přišel 17. listopad 1989, nepřiměřený zákrok VB na
Mezinárodní den studenstva vyvolal mohutnou vlnu
demonstrací a odporu k tehdejšímu zřízení. Zakládala se
Občanská fóra, v Olešné bylo založeno 14. ledna 1990
a stanovující schůze se zúčastnilo 72 občanů.
Kulturní a společenský život v obci byl v útlumu, některé
organizace zanikly, jiné omezily svoji činnost. Záchrana
přicházela od sportovců zásluhou Věry Křesadlové a Jana
Šnajdra, ti organizovali četné akce pro malé i velké sportovce.
V dalších letech bylo prioritou obce zajištění pitné vody a
znovuotevření základní školy, mnoho občanů v obci začalo také
podnikat, celkem lze napočítat 48 podnikatelů a podnikatelek
v nejrůznějších oborech.
Nastávalo velké množství změn v politickém i sociálním životě a
já marně v kronice hledám zmínku o zábavách, plesech a sportování, snad jen Staročeské máje, turisté
a stolní tenis přežily. Objevily se však i Suché máje.
Největší změny tady v obci dostihly zemědělskou výrobu.
Rozděloval se půdní fond, pozemky se vracely restituentům,
začaly hospodařit menší soukromé farmy. V okolí Olešné
především pan Voříšek, ale mnohá pole zůstala neobdělána či
nesklizena, na smutných loukách bujel pýr a plevel. Ze stavební
činnosti obce přetrvává výstavba vodovodu, mnoho veřejně
prospěšných prací nebylo provedeno, lidé se zavírali za svými
vraty.
Dne 22. září 1995 byla část
Olešné vyhlášena památkovou zónou, její lidová architektura a historické
jádro by mělo být zachováno pro příští pokolení, i přes občasné potíže ze
strany úřadů při její obnově a údržbě. V roce 1997 byla dokončena stavba
vodovodu a bylo vydáno povolení o trvalém zdroji pitné vody. Lidé se stále
neúčastnili prací pro obec a stav našich polí a luk zůstával žalostný. Trochu
se vzpamatovával po převzetí hospodaření v zemědělství Ing. Hánou.
Poprvé se také konal vánoční koncert pozounérů. I v dalším období byl
zájem občanů o práci zastupitelstva malý, ale vykonalo se toho dost, úprava
hřišť, nové povrchy komunikací, oprava kapličky i kříže a celé okolí Olešné
se obléklo do zlatého řepkového hávu. Všechny rodiny dostaly od obce
vánoční přání s pozvánkou na slavnostní vystoupení dětí a žesťového
kvinteta pod vánočním stromem. Štědrý večer byl oslaven slavnostním
vytrubováním a na Silvestra se uskutečnil velký country bál.
Příchod roku 2000 byl oslaven velkolepým ohňostrojem, byla
opravena celá náves, venkovní obložení komunikací a položena
vegetační dlažba, začala reforma veřejné územní správy. Příští
rok přišlo období dešťů, které podmáčelo pole kolem dokola,
zemědělské družstvo Zbiroh, které tato pole začalo
obhospodařovat, nemohlo vyjet. Olešná oslavila 670.
narozeniny velkým setkáním rodáků. Další rok můžeme
pojmenovat rokem povodní, přesto se však nezahálelo,
opravovala se kaplička i mateřská škola, děti navštěvovaly dva
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zájmové kroužky. uskutečnil se dětský maškarní bál, vítání
občánků, tradiční máje, vánoční besídka. I místní knihovna byla
velmi aktivní.
Zdá se, že život v Olešné se v jednadvacátém století rozjíždí do
širších rozměrů. Bohužel skončilo vyučování v základní škole
a děti se rozprchly do
okolních škol, ale svoji
činnost zahájily další
zájmové
kroužky,
výtvarný, modelářský
a myslivecký, děti se učily angličtinu, začali se také scházet
senioři. Bylo zaregistrováno sdružení „Za zdravou Olešnou“, na
protest proti plánům fy ICKM na výstavbu residenční a
průmyslové zóny v katastru naší obce.
Ani
v následujících
letech se nezahálelo, dále se opravovaly komunikace, opravila
se požární zbrojnice, nově byly osazeny dopravní značky.
Kulturní život v obci
začal
nabírat
na
obrátkách. Obrovský
úspěch
měl
první
maškarní
bál
pro
dospělé a výstava dětí
z výtvarného kroužku.
Škola oslavila své 130.
výročí. V této době je položen nový základ nebývalé kulturní
tradice u nás v Olešné. Přicházející občané s potěšením říkají,
tady u vás se pořád něco děje.
Od roku 2005 je po odstoupení dlouholetého starosty pana
Františka Marka pro nemoc do čela obce zvolena paní Lenka
Hasmanová. A co všechno se v těchto letech v obci podařilo?
Obnova veřejného osvětlení zároveň s položením elektrických
kabelů do země a následnou opravou chodníků, mnoha
opravami a úpravami prošla budova mateřské školy. Neustále
se pečovalo o veřejnou zeleň, opravovala se a pořizovala nová
dětská hřiště, obcí bylo odkoupeno místní pohostinství,
vybudovalo se nové víceúčelové hřiště pro nohejbal a tenis
a mnoho dalšího. Z Olešné se postupně stala obec plná kultury,
zábavy a potěšení pro její obyvatele.
Leden začínal nádherným ohňostrojem a na Tři krále obcházely
děti v převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara po celé vsi
s přáním všeho nejlepšího. Následoval Maškarní bál pro
dospělé, Rybářský bál, Dětský maškarním bál, pak „Běh o pohár
TJ“, Pepícká zábava, loutková představení Aleše Bílka,
Otevírání lesa a „Běh o velikonoční vajíčko“ , pod Milinou se
začaly opět pálit
čarodějnice. Tančilo se
pod májí a oslavilo
MDD
sportovními
soutěžemi na hřišti a opékáním buřtů. Také se hrálo divadlo
u Klimešů a konaly se Suché máje a u rybníka zábava pod širým
nebem, dětská diskotéka, fotografická a literární soutěž, zábava
v obecním
pohostinství,
přivítání
nových
občánků,
„Svatomartinský pochod“, děti navštívil sv. Mikuláš, konala se
vánoční besídka s nadílkou a dětským představením. 24.12. nás
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přivítala
zvonička
s rozzářeným
betlémem. Sportovci
končili rok turnajem
ve stolním tenise.
V roce 2008 nabyl
účinnosti
územní
plán a mohla se
zahájit
příprava
inženýrských sítí pro
novou zástavbu, jednalo se o 28 parcel pro stavbu rodinných domů. Nemalá finanční částka se investovala
do oprav odkoupeného pohostinství a jeho modernizace. Opravy se dočkal pomník a byla přemístěna
autobusová čekárna, za kterou byl instalován dřevěný kříž. Bylo oploceno nohejbalové hřiště, opraveno
dětské hřiště. Lípy u zvoničky byly prohlášeny za památné
stromy. Z kulturních akcí se opravdu stává tradice. Nově přibyla
Drakiáda a začal keramický kroužek pro dospělé. Po dvaceti
letech proběhla také oslava MDŽ. V dalších letech bylo na
obecním úřadě zřízeno pracoviště Czech pointu,
u transformátoru se
objevilo parkoviště
pro auta i autobusy.
Kulturní akce se
rozrůstaly, všem se
líbilo zábavné odpoledne na ledě, výlety ke hvězdám
s opravdovým astronomickým dalekohledem nebo vánoční
besídka s Inkou Rybářovou. Začalo období sucha, a tak hlavním
úkolem obce bylo zajištění náhradního zdroje pitné vody.
Povodí Vltavy opravilo koryto potoka. Lampionový průvod
proběhl pod taktovkou radia Blaník s Petrou Černockou, Olešná oslavila 680 let. V obci se neustále něco
budovalo, přestavovalo a opravovalo, mateřská škola, budova pohostinství, úprava komunikací, probíhala
nákladná revitalizace rybníka pod Milinou.
Všichni obyvatelé nadšeně přivítali „Chocholouška“ Cross de Olešná, jak na Silvestra, tak později i v létě.
Začalo se jezdit autobusem na divadelní představení do divadel v Praze, oblíbené byly muzikály a autobus
byl téměř přeplněn. Hasiči se začali vyzbrojovat a stali se nezbytnými pomocníky pro většinu akcí v obci,
stejně
jako
tělovýchovná
jednota. Stolní tenisté
pořádali a účastnili se
mnoha
turnajů,
probíhalo
cvičení
s dětmi, které tvořilo
základ
mnoha
vystoupení
před
diváky, úspěšné bylo
cvičení žen, hlavně
zumba. V roce 2015 vyšlo první vydání Olešenského
zpravodaje, v lesích začal řádit kůrovec a lidé si kupovali
zasíťované pozemky pro novou zástavbu. Proběhly terénní
úpravy v lesoparku. A další léta probíhala hodně podobně,
začínala opět velkolepým ohňostrojem a pokračovala všemi již
tradičními akcemi, přibyl workshop s vlastnoruční výrobou
drobných dárků, hasiči se účastnili okresního kola soutěže
Plamen, velký úspěch slavili stolní tenisté a moc se občanům
líbilo posezení s historií obce a harmonikou.
4/2021
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Veledůležitý byl pro obec 22. červen 2016, starostka paní Lenka
Hasmanová a místostarostka paní Mgr. Lenka Kratochvílová slavnostně
převzaly v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obecní symboly.
Od roku 2017 měla MŠ novou
paní ředitelku, v lesoparku byla
instalována lanová dráha, na
dětské hřiště pyramida a
houpačky. Pokračovalo ukládání
elektrických kabelů do země a
výstavba nových chodníků.
K tradičním sportovním akcím
přibyl biatlon a ve Zvířátkově
promítalo letní kino. Proběhly
velkolepé oslavy 120 let založení JSDH, na fotbalovém hřišti se
představila nejstarší i nejmodernější hasičská technika se
spoustou vystoupení a zábavy. Slavnostní rozsvícení
nejkrásnějšího vánočního stromu se uskutečnilo 26. 11. 2017.
Nové ozdoby, slaměný betlém a vypouštění balónků s přáníčky
přivábilo lidi ze široka i daleka. Líbilo se i tradiční setkání u
betléma s flétnou. Hasiči na Štědrý den začali novou tradici,
dopolední krmení zvířátek.
Rok 2018 byl významným rokem české státnosti, v jménu naší
republiky se konalo mnoho akcí, obec pořádala 23. 6. Den pro
všechny, oslavu a zábavu pro lidi z naší obce a okolí. Hvězdou
odpoledne byl Maxim Turbulence a Rocksana. Proběhla
modernizace veřejného rozhlasu, pokračovalo zajišťování pitné
vody. V MŠ se děti učily angličtinu a tvořily nádherné výrobky.
Byla zasazena Lípa republiky zastupiteli obce a spolkem Za
zdravou Olešnou. Také rok 2019 pokračoval v nezmírněném
tempu výstavby obce,
sportovních
a
kulturních událostí.
Nebylo týdne, aby se
něco nedělo, doba
akcí se již musela mezi spolky domlouvat, mnohé z nich začaly
pracovat společně a tyto akce pak byly nejúspěšnější.
Významnou společenskou akcí byl 8. června už 2. Den pro
všechny s panem Vladimírem Slezákem a Kaméliemi, Myšem
& Mašem, Rocksanou a W-Bandem. Uskutečnil se charitativní
bazar.
Olešná začala být díky ohňostroji, nadšeným
sportovcům, hasičům, rybářům, SPOZu, Přátelům restaurace u
Zeleného stromu, olešenské mládeži či Zvířátkovu velmi
oblíbeným a známým místem široko daleko. V listopadu SPOZ
uspořádal neskutečně úspěšnou 1. Strašidelnou stezku. Obec
také začala krásně vypadat, upravená dětská hřiště, spousta
zeleně,
nádherný
rybník pod Milinou,
„štreka“ s posezením
a informační cedulí,
stará vesnická náves
s historickými roubenkami, památnými lípami a kapličkou,
nové chodníky a krásné veřejné osvětlení, mosty přes upravený
potok, opravené okolí kontejnerů, posezení v lesoparku,
venkovní workoutové sportoviště a podařená nová zástavba.
Zkrátka a dobře, radostné místo pro žití.
9
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Rok 2020 začal také nějak normálně, již
tradičním ohňostrojem s hudebním
doprovodem, sice se už něco proslýchalo
o jakési čínské chřipce, ale ta byla
daleko, vždyť i tady se toho dělo dost.
Stolní tenisté uspořádali turnaj, jelo se
do divadla na zájezd, proběhl dětský
maškarní bál, hasičský bál i s ohňovou
barmanskou show, hasiči také zasahovali
při únorové vichřici, restaurace získala
nového nájemce. Ale brzy se první nemocní objevili i v České republice a stát začal přijímat první
opatření, začaly se nosit na obličeji roušky, byl jich kritický nedostatek, a tak si je lidé začali šít sami, také
tady na obecním úřadě se šilo od rána do večera, lidé nosili látky, tkalouny, nové tvary a vzory. Každý,
kdo potřeboval, se pro svou roušku mohl zastavit na obecním úřadě, mnoho žen šilo také doma.
Pak byly uzavřeny školy a vyhlášen nouzový stav, následovalo
uzavření restauračních zařízení a následně i státních hranic. Přes
léto se situace trochu zlepšila, ale od září patřila naše republika
mezi nejhůře zasažené, opakovaně došlo k uzavření škol,
omezování shromažďování, zákazu nočního vycházení, divadla
nehrála, byla zavřená muzea, výstavy i zoo, v nemocnicích se
hromadí pacienti a je omezována běžná lékařská péče. Všude je
desinfekce a testování. Také tady se nesmí konat žádné společné
akce, setkávání s přáteli, hlavně ve vnitřních prostorách, venku
ve velmi omezeném počtu. Lidé se však chtějí společných akcí
účastnit, proto s nebývalou
vervou proběhla o Velikonocích soutěž obcí o titul „Zajícov“ - vyrob, vyfoť
a pošli svého velikonočního zajíce, čím více, tím lépe. V létě do toho všeho
přišla velká voda, hasiči museli zasahovat ve Zvířátkově. Nesmělo se
sportovat, nejen závody, ale i společná cvičení nebo trénování bylo
zakázáno. Tvoření, či keramický kroužek, stejně jako knihovna byly
uzavřeny. Kdo mohl, pracoval z domova, děti seděly při výuce doma u
počítačů. Připravované akce se musely odložit. V létě, při zlepšení situace
se mohlo konat Zábavné odpoledne s hasiči z Olešné a v srpnu hasiči,
místo zábavy, zasahovali při lesním požáru. Vánoční strom byl v tom roce
nasvícen bez přítomností občanů a koledy vyhrával obecní rozhlas. Betlém
ve zvoničce byl postaven, ale bez tradičního setkání, a trochu smutně
probíhal i závěr roku.
A letošní rok? Stále takový nejistý, konat
akce, či nekonat, mám rýmu, to mám koronavirus, mám se nechat
naočkovat, nebo ne, můžu se akce účastnit nebo tam něco chytím, proč je
u doktora tak dlouhá objednací doba, bez očkování tam nemohu, z roušky
už je mi špatně, hele, ten skončil na ARU. Naštěstí jsme mohli oslavit 690
let obce a také posvícení a Pivní Corso bylo fajn a 2. Strašidelná stezka
parádní. A bude něco na Vánoce, uvidíme. Tak všem nám přeji hodně klidu,
buďme ohleduplní, přečkejme to ve zdraví a nechme se naočkovat, alespoň
toto můžeme udělat.
Na závěr výběru z historie naší obce bych ráda poděkovala všem
kronikářům, minulým, současným a i budoucím. Vy, stejně jako
organizátoři všech akcí, které se v Olešné konaly, konají a budou konat,
máte mojí neskutečnou úctu a také vy, občané Olešné, kteří se našeho
společného života účastníte.
Moc se omlouvám, jestli zde nenajdete někoho, či něco, co je pro Vás důležité, ale mnoho krásných věcí
se mi na tyto stránky už prostě nevešlo. Platí to i o fotografiích, jen ty z archivu obce by vydaly na pořádně
tlustou knihu. Vybrané snímky jsou ilustrační, nemusí vždy časově přesně odpovídat textu článku.
V historických pramenech dohledala a sepsala MUDr. Eliška Svobodová
4/2021
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OSLAVY 690 LET OBCE OLEŠNÁ
Olešná oslavila 690 let od založení obce
Měsíc září je pro obec Olešná měsícem památným. Bylo 13. září 1331, podle tehdejšího
kalendáře „Den před posvěcením svatého kříže“, kdy je v deskách zemských latinsky
prvně zmiňována Olešná, a to jako Olsechyna, což znamená v češtině „Potok protékající
olšemi“.
Dne 11. září 2021 jsme se společně sešli s občany obce, rodáky i sousedy z okolních obcí, abychom
společně oslavili výročí 690 let od založení obce. Starostka obce Lenka Hasmanová všechny slavnostně
přivítala a seznámila je s historií obce.
Současně s touto akcí probíhal I. ročník Olešenského pivního Corsa, nájemce hospody U Zeleného
stromu připravil pro návštěvníky pivní stánky s různými druhy piv, polní kuchyni, grilovaná masa,
klobásy, ryby z udírny, zabijačkové a podobné dobroty i v podobě točené zmrzliny ze Zaječova.
Přítomní si opravdu přišli na své i při kulturním programu. Velký úspěch zaslouženě sklidila skupina
Cimball Hell band, krásně zazpívaly děti ze ZUŠ Václava Vačkáře ze Zbirohu pod vedením p. Krebse,
všichni se pobavili při vtipném kouzelnickém a hudebním představení známých herců Romana Štabrňáka
a Ernesto Čekana, několikrát s kouzlením pomáhali i samotní diváci.
V průběhu dne si mohli všichni prohlédnout v prostorách OÚ výstavu „Život a volný čas občanů
Olešné“, kde byly vystavovány ruční práce šikovných spoluobčanů. K vidění byly malované obrazy,
výšivky, zdobené kraslice, keramika z keramického kroužku pro dospělé, dřevěné plastiky, pedig, barevné
kamínky, háčkované hračky, doma šité oděvy a mnoho dalšího. Organizace, jako jsou hasiči, TJ, rybáři,
SPOZ i děti z MŠ, představily stručně svoji činnost, opravdu se bylo na co dívat.
Na své si přišli i naši nejmenší - Aleš Bílek jim zahrál loutkovou pohádku o Červené Karkulce.
Společnost V-Auto Žebrák s.r.o. postavila pro děti skákací hrad, dále se děti mohly svézt na konících
Aleše Bílka a projít si Stezku s tajenkou, kde na konci je čekala odměna, nebo se pobavit i poučit u
recyklohraní. Ve večerních hodinách zahrála skupina Super Band z Plzně, která hrála v naší obci poprvé
a měla také velký úspěch.
A protože v naší obci nemyslíme jen na sebe, už se stalo téměř tradicí, že na větších akcích pořádáme
vždy charitativní sbírku. I v letošním roce děvčata z keramického kroužku připravila k prodeji
keramická srdíčka, jedno za 50,- Kč a v zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že výtěžek letos poputuje do jedné
z obcí postižených tornádem, do obce Hrušky. Po dohodě se starostkou Hrušek budou finance použity na
opravu a stavbu ZŠ a MŠ. Moc děkujeme za zakoupení srdíček i za Vaše finanční dary, kdy někteří z Vás
věnovali nemalé finanční částky, vážíme si Vaší pomoci.
Na transparentní účet obce Hrušky bylo zasláno celkem 50 000,- Kč. Z prodeje srdíček a finančních
darů spoluobčanů se vybralo celkem 25 296,- Kč a obec doplatila ze svého rozpočtu zbývajících 24 704,Kč.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří nám při přípravě akce pomáhali, děkujeme i vám, kteří
jste svojí účastí Oslavu 690 let založení obce podpořili.
Lenka Hasmanová
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OLEŠENSKÉ POSVÍCENÍ 2021
POSVÍCENÍ.
O víkendu 9. – 10. října 2021 jsme se mohli setkat s rodinou a přáteli, vyjít si
po obci, povozit se na kolotoči a houpačkách, sníst bohatý oběd a hlavně
koláče. Slavilo se posvícení, co to ale takové posvícení vůbec je.
Posvícení je jedním z nejoblíbenějších svátků venkovského lidu, kterým se
zároveň oslavoval konec venkovních prací. Posvícení v Čechách a hody na
Moravě patří podzimu, po sklizni je zásoba vajec, mouky, švestky na povidla
i dobře vykrmené husy. Podle legendy první posvícení slavil král Šalamoun,
který každý rok ve výroční den vysvěcení chrámu pořádal hostinu pro své
přátele. Za starých časů se posvícení slavilo v každé farnosti v jinou dobu,
podle dne jména světce, kterému byl zasvěcen kostel v místní obci. Lidé
navštěvovali své příbuzné a přátele, chtěli nejen něco prodat, ale také se
pobavit a odpočinout si, v tu dobu, která se protáhla i na celý měsíc, nepracovali, a proto císař Josef II.
sjednotil tyto oslavy na jeden čas. V roce 1786 nařídil po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli
na svátek sv. Havla. V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila svatováclavská tradice, a proto
někde zavedli hody svatováclavské. V dnešní době však také záleží na dohodě obyvatel vsi a mohou mít
domluvené i jiné, třeba prapůvodní datum a slavit posvícení vavřinecké,
anenské, svatomartinské či kateřinské, nejlépe všechna z obcí v okolí.
Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, taneční zábavy,
průvody masek a někde chasa staví máj a tančí pod ní, jako u nás v máji.
V pohanském období v tuto dobu probíhaly krvavé oběti, jako jejich
pozůstatek se někde zabíjí kohout, beran nebo houser. Dnes je veřejné
stínání jejich hlav zakázáno, a tak se alespoň někde tzv. soudí.
Posvícení by mělo trvat sedm dnů, od neděle
do neděle, pro císařské hody byly povoleny dny pouze dva. Začínalo se
důkladným úklidem domu a velkým nákupem, dříve především piva. V pátek
se zabíjelo, husy, kachny, kuřata, často i prase. V pátek a v sobotu se pekly
koláče, ty potom roznášely děti při zvaní na nedělní slavnostní oběd.
Koláče jsou tradiční pečivo české gastronomie, pečou se více než 200 let na
velké svátky nebo ke křtinám či svatbám. V bohatých chalupách se pekly i
v neděli. Koláče prý mají silnou magickou moc. V Babylonu je pekli na počest
bohyně Ištar pro její přízeň na početí synů, u Slovanů znamenalo darování a
přijetí koláče stvrzení slibu a po jeho společném snězení uzavření pokrevního
bratrství. Důležitá byla i náplň, tvaroh byl pro posílení psychiky, mák pro
plodnost, jahodový pro lásku, broskvový pro štěstí, čokoládový pro peníze, mřížkový prý zajistí ochranu
proti zlým duchům.
Někde, hlavně na Moravě, se stavěla opentlená máj na znamení, že ve vsi jsou hody. V neděli byla
sloužena slavnostní mše a pak se hodovalo a hodovalo, rokovalo a dohazovalo, konala se taká řada zásnub
a domluvilo hodně sňatků. Rodina, přátelé, sousedi se scházeli u bohatě
prostřeného stolu, čím více jich přišlo, tím více byla hospodyně poctěna.
Na rozloučenou dostávali hosté bohatou výslužku, hlavně koláče. Večer
se v hospodě konala posvícenská zábava, často trvala až do rána.
V pondělí se konalo „stínání hlav zvířat“, jejich maso se večer v hospodě
upeklo a snědlo.
V úterý se konala sousedská zábava, hlavně pro starší, hrávala zde pomalá hudba a následující neděli se
konalo tzv. mladé posvícení, při kterém se pokácela máj na znamení definitivního konce svátečních dní.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DRAKIÁDA

SPOZ při OÚ Olešná uspořádal 25. září 2021
tradiční
Drakiádu.
Díky
krásnému
podzimnímu počasí se na fotbalovém hřišti
mohli malí i velcí draci vznést až do oblak.
Pochvalu si zaslouží především rodiče, kteří
trpělivě pomáhali dostat draky do vzduchu a
asistovali menším dětem. Po celou dobu se
mohly děti občerstvit teplým čajem, párkem v
rohlíku, anebo si upéct buřta na ohýnku. Na děti
čekala drobná odměna, jak jinak než v podobě
skládacího
dráčka.
Poděkování
patří
dobrovolníkům, kteří s akcí pomohli.
Romana Šmolíková, za SPOZ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STRAŠIDELNÁ STEZKA
SPOZ při OÚ Olešná ve spolupráci s SDH Olešná uspořádal dne 13. 11. 2021 lampionový průvod
spojený se strašidelnou stezkou. Děti se společně s rodiči sešly u mateřské školy, kde spolu se starostkou
obce zapálily svíčku u Pomníku padlých. Poté se všichni pod vedením temného ducha vydali s rozsvícenými
lampiony průvodem k parku u Vacherlohnů, kde pro účastníky byla připravena „Ohňová show“ pod vedením
paní Hany Markové. Účastníci tak mohli volně přicházet k počátku strašidelné stezky. Hned na startu se děti
potkaly s mnichem, poté je přivítaly gejši. Dále už byla stezka více strašidelná, ale i tak se některé děti vůbec
nebály. Při putování stezkou mohli účastníci dále potkat jeptišku, kostlivce s rakví, krvavou nevěstu na
hřbitově, klauny, kata, bezhlavého rytíře a čertíky. Na konci děti obdržely malou odměnu a pekelný certifikát
za to, že úspěšně prošly celou stezku bez úhony.
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Chtěli bychom moc poděkovat všem zúčastněným, že i přes ne úplně dobré počasí vás přišlo hodně. Děkujeme
za opět skvělé ohlasy – moc si toho vážíme!! V neposlední řadě děkujeme samozřejmě všem, kdo se na této
akci podíleli, ať už dobrovolníkům nebo SDH Olešná.
členky SPOZ

Příjemné prožití vánočních svátků, dětem bohatého Ježíška, ať najdou pod stromečkem to,
co si nejvíce přály. Do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí všem
členky SPOZ Simona, Michaela, Romana a Markéta.

4/2021
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
NOHEJBAL

V sobotu 28. 8. 2021 uspořádali nohejbalisté tradiční nohejbalový
turnaj na víceúčelovém hřišti v Olešné. Účast sportovců byla hojná,
celkem se do zápolení zapojilo 9 týmů. Hlavní výhru – putovní pohár
– vyhráli tentokrát borci až z Dýšiny. Druhé místo obsadilo Záluží a
třetí místo zůstalo doma. Po neskutečných bojích a sportovních
výkonech, za které by se nemuseli stydět ani v ligových soutěžích,
následovalo příjemné posezení s hudbou Ivoše Nováka. Náš
vyhlášený stánek s občerstvením sklidil opět ovace a děvčata byla též
oceněna medailemi.
Všichni se báječně pobavili, zasportovali si, a nakonec se i tančilo.
Zkrátka skvělá sportovní sobota!
Pořadatelé děkují všem sportovcům za skvělé výkony a sportovním
fanouškům za přízeň. Poděkování patří samozřejmě sponzorům, bez
kterých by to nešlo.

text: Miloš Herman, foto: Barbora Pihávková
STOLNÍ TENIS - MLÁDEŽ
SOUTĚŽ DRUŽSTEV

V neděli 7. listopadu se mladí stolní tenisté utkali v soutěži družstev
v Králově Dvoře. Družstvo Olešná A ve složení Lukáš Sviták, Marek
Herman a Tomáš Karel předvedli neskutečně napínavé výkony a
v rozhodujícím zápase o postup do finále nakonec otočili nepříznivý
stav s družstvem Žebráku, kde hráli dorostenci, a právem si vybojovali
postup do finále. Tam se potkali s družstvem Hudlic, nad kterým vyhráli
4:1. Druhé družstvo Olešná B hrálo ve složení Miroslav Triner, Jakub
Plecitý a vypomohl jim hráč z Hudlic Jakub Sklenář. Přestože neměli
přiliš času se sehrát, nakonec vybojovali krásné 6. místo.
REGIONÁLNÍ PŘEBORY MLÁDEŽE
Velký úspěch stolního tenisu mládeže TJ Olešná. Lukáš Sviták a Marek
Herman se v neděli 21. 11. 2021 v Hudlicích stali přeborníky okresu
Beroun ve čtyřhře v kategorii starší žáci.
17
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Mimoto ještě v jednotlivcích ve své kategorii získal Lukáš zlatou a Marek bronzovou medaili. Kluci, jste
borci a zasloužíte velkou pochvalu!
TJ Olešnou výborně reprezentovali také hráči ze Zaječova, kteří hrají již několik let v Olešné. Miroslav
Triner, Jakub Plecitý, David Stanko a Matěj Stanko předvedli velmi dobré výkony a bojovali o co nejlepší
umístění. I když na medaile nedosáhli, zaslouží také velkou pochvalu za výbornou reprezentaci!
STOLNÍ TENIS – DOSPĚLÍ

V oddílech stolního tenisu při TJ Olešná nehrají hráči jen z Olešné, ale například v úspěšném oddílu C,
který je v současné době na skvělém prvním místě regionální soutěže II., hrají i hráči ze Zaječova. Za
tento fantastický výsledek se zasloužili „olešňáci“ František Kroc a nadějný starší žák Lukáš Sviták
a „zaječováci“ Radek Vurm a Tomáš Šmíd. Další oddíly A (4. místo regionální soutěž I.), B (7. místo
regionální soutěž II.) a D (5. místo
regionální soutěž III.) si vedou též
výborně a pohybují se většinou
v první polovině tabulky. Jelikož
sezóna není zdaleka u konce,
věříme, že dosáhneme na ještě
lepší umístění.
Nesmíme opomenout ani hráče
z Jiviny, Cheznovic, a dokonce
máme i žáky z Cerhovic. TJ
Olešná patří na okrese Beroun
mezi nejmenší spolky, ale
v poslední době se můžeme
pochlubit skvělými výsledky ve
stolním tenisu jak mezi mládeží,
tak i mezi dospělými.
Poděkování
Samozřejmě nic by nešlo bez finanční podpory. Tímto děkujeme obci Olešná za zajištění vytápění v sále
pohostinství a finanční prostředky věnované na nohejbalový turnaj a obci Zaječov, která již několik let
poskytuje oddílu stolního tenisu finanční příspěvek především na materiál potřebný pro naši mládež.
Miloš Herman, předseda TJ Olešná, z. s.
4/2021
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foto: Šárka Bartůňková
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OCENĚNÍ DÁRCE KRVE
Když někdo daruje krev a tím zachrání život, je to opravdu něco
vzácného. TJ Olešná má mezi svými členy několik dárců krve,
ovšem ve čtvrtek 25. 11. 2021 obdržel náš člen z oddílu
nohejbalu Roman Šlechta vzácné ocenění, a to ZLATÝ KŘÍŽ
Českého červené kříže 3. třídy za 80 bezplatných odběrů.
Ocenění převzal z rukou vrchní sestry paní Jany Šrámkové na
transfuzní stanici Nemocnice Hořovice. Jsme na něj právem
hrdí a doufáme, že dárců mezi námi bude přibývat a takto
oceněných se v našich řadách opět brzy dočkáme. Moc gratulují
všichni členové TJ Olešná.
Miloš Herman

HOSPODA U ZELENÉHO STROMU OLEŠNÁ
PRVNÍ ROČNÍK OLEŠENSKÉHO PIVNÍHO CORSA 11. ZÁŘÍ 2021 VE FOTOGRAFIÍCH

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
především dobré zdraví, pohodu, spokojenost a ať se můžeme
spolu zase potkávat a bavit podle chuti, třeba právě u nás
v Olešné v Hospodě u Zeleného Stromu.

4/2021
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SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
SPLNILI JSME SLIB

Jednou z náplní činnosti spolku Za zdravou Olešnou je spolupráce s obcí. V rámci oslav 690. výročí
založení Olešné naši členové 11. 9. 2021 vykonávali dohled nad výstavou Život a volný čas občanů
Olešné. Konala se v prostorách zasedací místnosti OÚ Olešná.
Zde také končilo putování po stezce s úkoly pro děti. Malí šikulové tu za snahu, splnění úkolů
a vyluštění tajenky obdrželi odměnu.
Zároveň jsme příchozím z řad dospělých nabízeli charitativní keramická srdíčka. Prodala se za
několik tisíc korun. Výtěžek byl určen moravské obci Hrušky postižené tornádem. Akci lze hodnotit jako
oboustranně úspěšnou.

NAŠE OLEŠNÁ ANEB JAK ŠEL ČAS

Koncem října se při téměř stoprocentní účasti setkali členové spolku Za zdravou Olešnou. Hlavním
bodem jednání byla příprava výstavy, která by měla být důstojnou tečkou za oslavami 690. výročí
založení Olešné.
Respirátory na obličejích všech přítomných předznamenávaly, že i naší plánované akce se mohou
dotknout očekávaná protiepidemiologická opatření státu. Vzhledem k tomu byl po dohodě s obcí
stanoven termín konání výstavy na jarní víkend 14. - 15. 5. 2022.
Naše představa je, aby se nám za pomoci místních obyvatel, rodáků, pamětníků, chalupářů a dalších
podporovatelů podařilo shromáždit a vystavit to, co dokládá historii
života našich předků v průběhu možná i několika staletí, režimů
a politické situace – prostě tak, jak šel čas.
Předpokládáme, že bude zastoupeno období 19. a 20. století a
související dějinné události: Rakousko-Uhersko, 1. sv. válka, vznik
ČSR, hospodářská krize, 2. sv. válka, protektorát, odboj,
osvobození, kolektivizace, budování socialismu, srpen 1968 a
období po vstupu vojsk Varšavské smlouvy, tzv. normalizace,
sametová revoluce.
V diskuzi padaly návrhy, co by výstava mohla a měla ukázat.
Nakonec vznikl celkem rozsáhlý seznam různých tematických sekcí:
zemědělství, hospodářství, cvočkařství, zaměstnání, vybavení
domácnosti, technika, předměty denní potřeby, oděvy, uniformy,
sport, zábava, hry a hračky, lidová tvořivost, škola, volný čas,
náboženství, slavnosti, spolkový život, pohostinství... Cenná
svědectví o době vydají fotografie, tiskoviny, kroniky, mapy,
filmové záběry, vyznamenání, diplomy, legitimace, bankovky,
mince aj.
Zdálo by se, že je na přípravu výstavy dostatek času. Štěstí ale přeje připraveným. V první fázi chceme
být v kontaktu se spoluobčany a zmapovat, co by mohli zapůjčit pro naši akci. Také členové našeho
spolku si již tvoří vlastní seznamy. Tím se zajistí rozmanitost exponátů a získáme představu o možném
rozsahu výstavy. Zapůjčené věci můžeme vystavit podle přání majitelů jak anonymně, tak s uvedením
jména.
Děkujeme všem, kteří svou vstřícností výstavu podpoří. Jen díky vzájemné spolupráci může vzniknout
ojedinělá a unikátní výstava, která nepochybně osloví všechny generace.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLEŠNÉ
MEMORIÁL F. ŠÍMY V BZOVÉ
V sobotu 28. srpna 2021 hasiči z Olešné
již po několikáté reprezentovali svoji
obec na tradiční soutěži Memoriál
Františka Šímy ve Bzové. Na 17.
ročníku této soutěže v požárním útoku
obsadili olešenští muži krásné 2. místo.

ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Na podzim byla jednotka sboru
dobrovolných hasičů z Olešné požádána
vedením obce o vyčištění košů
v kanálech. Dvě sobotní dopoledne tak
členové jednotky objížděli obec a čistili
koše od lupení, bahna a jiného nepořádku.

OSLAVY 690 LET OD ZALOŽENÍ OBCE
V sobotu 11. září 2021 se uskutečnily oslavy 690 let od
založení obce Olešná. V rámci výstavy „Život a volný čas
občanů Olešné“ jsme návštěvníkům nabídli činností a
historií sboru dobrovolných hasičů v Olešné. Naše výstavka
hasičského vybavení, uniforem, dresů i pracovního oblečení
měla mezi občany Olešné velký ohlas, stejně jako kroniky
dospělých i mládeže, dobové dokumenty i promítání
fotografií z činnosti sboru za posledních několik let.

STRAŠIDELNÁ STEZKA
V sobotu 13. listopadu 2021 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti pro děti akci Strašidelná stezka.
V rámci spolupráce pomohli olešenští hasiči s rozmístěním jednotlivých stanovišť a zajistili stánek
s občerstvením. Někteří členové vypomohli i jako strašidla na stanovištích.
Ing. Lucie Šubrtová, SDH Olešná
4/2021
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK MILINA
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V soboru 28. srpna 2021 jsme konečně
mohli, po dlouhé „covidové“ odmlce,
uspořádat u rybníka pod Milinou zábavnou
akci pro děti. Nazvali jsme ji „Loučení
s prázdninami“.
Děti musely splnit celkem sedm úkolů, kde
se například pokoušely zachraňovat
berušky, házet kroužky, zdolat divoké moře,
balancovat na houpačce a poznávat ryby
našich vod.
Za vyplnění políček na kartičce je za
odměnu provezl na rybníce náš místní
vodník, který ve své loďce dokonce ukrýval
sladkosti. Při čekání na projížďku si děti
mohly zkrátit čas při malování na obličej.
Od 17 hodin zahrála k poslechu i tanci
skupina Brzdaři. I přes nepříznivé počasí se
akce vydařila a těšíme se na příští setkání s
vámi. Tímto bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na akci podíleli.
Veliké díky patří členkám SPOZ za přípravu
stanovišť, místním hasičům za zajištění
a udržování ohně po celou dobu akce, Hance
Šmídové za krásné malůvky na obličej
a všem dobrovolníkům za to, že přiložili ruku k dílu.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PRO DĚTI

Od září letošního roku rybářský spolek Milina začal pořádat rybářský
kroužek pro děti od 5 do 15 let. Zájem o kroužek byl veliký, ale bohužel
některým dětem nevyhovovala doba konání, a to kvůli školním aktivitám
nebo jiným zájmovým kroužkům, které navštěvují již několik let.
V současné době máme tedy 7 členů, další zájemci přijdou od pololetí
školního roku.
Nyní v zimních měsících se scházíme v zasedací místnosti OÚ každý
čtvrtek od 16,00 do 17,30 hodin. Děti jsou ve věku 5–12 let, a tak musíme
brát při přípravě činností zřetel na věkovou
rozdílnost. Hravou formou se snažíme
vštěpovat znalosti a dovednosti nutné pro
rybolov. Součástí přípravy je teoretická
i praktická výuka.
Kroužek je zaměřen na vzdělávání v oblasti znalostí rybářského řádu,
základů biologie ryb, ale také rostlin a živočichů obývajících vodní biotop
a v neposlední řadě na výuku v oblasti ochrany životního prostředí.
Další důležitou částí je seznámení s technikou lovu a praktická výuka
rybářských dovedností.
V zimním období provádíme teoretickou přípravu. Učíme se uzly, vázání
háčků i základní montáže na plavanou, položenou a přívlač. Praktická
příprava umožní všem zájemcům zvládnout jednotlivé techniky lovu ryb.
23
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Dále je zde předváděna šetrná manipulace s ulovenou rybou
a praktická ukázka rozpoznávání jednotlivých druhů ryb, rostlin
a živočichů.
Cílem je všestranně připravit nováčky na získání první povolenky
a prohloubit znalosti a dovednosti u ostatních. Součástí přípravy
v kroužku je i výchova k ochraně přírody. Děti se učí jak se chovat
v přírodě, ale i tábornické dovednosti.
V příštím roce plánujeme několik akcí jako jsou rybářské závody,
úklid kolem rybníka pod Milinou a přilehlých tůněk, dětský den,
exkurze na sádky a mnoho dalších.
Chtěli bychom proto poděkovat paní starostce Lence Hasmanové za
vstřícnost a pomoc při pořádání schůzek a akcí konaných rybářským
kroužkem.

První akcí v novém roce 2022 bude Tříkrálová sbírka, která proběhne v sobotu 8. 1. 2022.
Hana Blumentrittová a Zbyněk Stupka – vedoucí kroužku
4/2021
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ZŠ A MŠ ZAJEČOV
PRVNÍ ČTVRTLETÍ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
To, že jsme první 3 měsíce letošního školního roku prožili ve školních lavicích, v tělocvičně či na
hřišti a ne za monitory počítačů, nebereme po zkušenostech z minulých let jako samozřejmost, ale
jako velký dar a příležitost. Příležitost k tomu, že
můžeme každou minutu školního dne smysluplně
využít k procesu učení ( a učení se), ke kontaktům
s kamarády, ale i k projektům a exkurzím. Zatím
odlišnost od „běžného“ školního roku představuje
každotýdenní pondělní testování žáků ( plánované až do
konce února), občasná karanténa některých dětí a
v jednom případě karanténa celé 6. třídy. Samozřejmě,
žijeme v neustálých obavách, zda se nebude opakovat
loňský scénář, ale naštěstí jsme po technické i
organizační stránce lépe připraveni. O to více si vážíme každého dne stráveného se svými žáky.
Od počátku školního roku se nám podařilo „srovnat krok“
a naplňujeme školní vzdělávací program bez vážnějších deficitů. Pro
žáky, kteří distanční výuku nezvládali nebo jsou ohroženi školním
neúspěchem, zřizujeme od září doučovací skupiny v rámci Národního
plánu doučování. Je pravdou, že velké úsilí, zejména na 2. stupni ZŠ,
věnují paní učitelky třídní upevnění pracovního chování, sociálním
dovednostem a vhodné komunikaci. Někteří žáci ztratili motivaci
k učení, jako by zapomněli, že do školy se chodí včas, že při vstupu
pozdravíme, neumí poděkovat, oslovit, přiměřeně komunikovat.
Neumí vyjádřit slušně svůj názor, místo argumentů reagují na spolužáky
agresí. Může za to jenom „covidové období“ nebo je chyba ještě někde
jinde?
V uplynulém období jsme se též věnovali aktivitám
rámci projektu Šablony II a Šablony III. Všechny
třídy prošly výukou v mobilním planetáriu, 6. a 7. třída
absolvovaly environmentální projekt Půda a Ovzduší,
První stupeň zase navštívil sokolník a představil jim
dravce a sovy. Takto hodnotili program druháci se
svou třídní učitelkou paní Mgr. Janou Eiseltovou:
„Žáky 1. stupně navštívil odborník se svými sovami a
dravci, které si mohli naši žáci prohlédnout a také se
o nich dozvědět mnoho zajímavých informací. Děti se seznámily s výrem velkým, sovou pálenou, mohly
si pohladit kulíška nejmenšího a z bezprostřední
blízkosti pozorovaly přelety orla, poštolky, káněte a
krahujce. Podzimní počasí nám přálo, tak jsme
všichni prožili krásnou vyučovací hodinu v
přírodě v areálu naší školy.“
Podařilo se nám vyjet i mimo brány školy – na
divadelní představení inscenace Babička Boženy
Němcové do Divadla Antonína Dvořáka Příbram, do
Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem či na
prohlídku hořovického zámku.
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V letošním školním roce se zaměřujeme na rozvoj dětského čtenářství a snažíme se představit dětem
knihu jako zdroj poučení, sdílení jiných životů, možnost k zamyšlení i ukázat četbu jako dobrou formu
trávení volného času. Přispívá k tomu zejména pravidelná aktivita „Celá škola čte“. Zapojila se též školní
družina, která dětem nabídla i další novinku – návštěvu výtvarného kroužku pod vedením paní
vychovatelky Vlaďky Ryndové.
Nyní nás čeká adventní tvoření a výzdoba školy, návštěva Mikuláše a těšení na Vánoce. Současná
hygienicko-epidemiologická situace nám neumožní vystoupit s pěveckým sborem v krásnem prostředí
zaječovského kostela, ani na kulturních akcích, což bylo vždy významnou událostí v životě školy.

Na závěr bychom chtěli popřát všem pedagogům, žákům, rodičům a též
zastupitelstvu i všem občanům Olešné klidný a pohodový adventní čas,
který bude co nejméně ovlivňován epidemií koronaviru a především mnoho
štěstí, pohody a pevné zdraví v novém roce 2022.
Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Gratulujeme našim občanům k jejich krásnému jubileu
a do příštích let jim přejeme hlavně pevné zdraví,
spokojenost a každý den důvod k úsměvu. Obec Olešná
Prosinec 2021

Balejová Věra
Jágrová Jarmila

Leden 2022

Hrabáková Věra
Spáčil Jaroslav
Hrách František
Čermák Petr
Balý Jiří
Čermák Petr
Kocourková Anna

Únor 2022

Zettlitzer Josef
Srp Josef
Svobodová Hana

:
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
Bohužel, ani letos se nemohla uskutečnit
žádná z tradičních akcí ve Zvířátkově, tak
snad příští rok.
Konec roku se pomalu, ale jistě blíží
a čekají nás nejhezčí svátky – Vánoce.
Svátky pokoje, rodinné pohody, štěstí
a lásky, spojené s řadou lidových zvyků –
vánočním
stromečkem,
ozdobami,
kaprem, vůní vánočního cukroví a také
s obdarováním svých nejbližších.
A nemusí se vždy jednat pouze o věcné
dary. Milovníky zvířat může potěšit pod
stromečkem Certifikát o adopci zvířátka
na dálku. Obdarovaný se tak stane
adoptivním
rodičem
a
kromě
elektronického certifikátu o adopci může
své zvířátko v útulku navštěvovat a vyfotit
se s ním. Vy budete mít pěkný dárek
a zvířátkům to pomůže. Svého zvířecího
mazlíčka si můžete vybrat na našich
webových stránkách: www.zviratkov.cz,
Facebooku, Instagramu nebo přímo ve
Zvířátkově.
Zároveň bychom chtěli moc poděkovat
obci
Olešná,
všem
příznivcům,
dobrovolníkům, sponzorům, partnerům
a návštěvníkům Zvířátkova za materiální,
finanční podporu nebo za přímou pomoc
přímo ve Zvířátkově a to zvlášť v této
nelehké době.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí, úspěchů a pohody v novém roce
a zároveň se i nadále těšíme na Vaši přízeň
a podporu.
kolektiv Zvířátkova

www.zviratkov.cz
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ZIMNÍ TVOŘIVÝ KOUTEK
ANDĚLÍČCI DO OKNA
K vytvoření vánoční dekorace do oken můžete využít papírovou šablonu, kterou jste objevili v dnešním
čísle časopisu. Kdo chce andělíčků víc, samozřejmě si ji může obkreslit nebo okopírovat, stejně tak lze
udělat andělíčky větší. Nejprve rozstřihněte papír podélně na tři části, podle vyznačených linií. Pak už
budeme pracovat s každým andělíčkem zvlášť. Pruh papíru naskládáme na šířku andílka do „harmoniky“
a pak pečlivě obstřihneme obrys andělíčka. Dáme pozor, abychom neprostřihli části, kterými se budou
jednotliví andělíčci dotýkat. Pak už jen rozložíme naskládanou harmoniku a máme hotovo.

připravila: Hana Hošková

ANDĚLSKÁ OLEŠNÁ
Co kdybychom na Vánoce vyzdobili andělíčky celou Olešnou? Pokud se vám takový nápad líbí, pusťte
se do tvoření. Andělíčci mohou být papíroví, třeba vystříhaní podle našeho návodu, ale fantazii se
samozřejmě meze nekladou! Použijeme vlnu, zbytky látek, vatu, provázky, korálky, drátky…
Nezapomeňte hotového andělíčka vyfotit a vystavit do okna. V příštím čísle časopisu všechny andílky
rádi zveřejníme.
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PODZIMNÍ VÝTVARNÁ GALERIE NAŠICH ČTENÁŘŮ

Fotografie nám poskytli Hasmanovi, Hoškovi, Bezděkovi, Kolářovi, Matějkovi, Krauzovi a Humlovi.
Moc děkujeme! PS. Poznáte, které kaštánkové figurky jsou nejstarší a ze kterého jsou roku?
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
5. 12. 2021

Mikuláš

24. 12. 2021

Krmení zvířátek (SDH)

24. 12. 2021

Betlémské světlo u zvoničky

24.-26.12.2021

Slavnostně nasvícený betlém ve zvoničce

1. 1. 2022

Novoroční ohňostroj na fotbalovém hřišti (Obec Olešná)

8. 1. 2022

Tři králové (RS Milina)

29. 1. 2022

Dětský karneval (SPOZ)

únor/březen 2022
9. 4. 2022
17. 4. 2022
POŘÁDÁNÍ

Hasičský bál (SDH), termín bude upřesněn
Vítání jara (SPOZ)
Vodnické Velikonoce ve Zvířátkově (Zvířátkov)

VŠECH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST BUDE ZÁVISET NA

EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI A SOUVISEJÍCÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH. SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY
OBCE A FB PROFIL OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE I OBCE OLEŠNÁ. O ZMĚNÁCH BUDETE VČAS
INFORMOVÁNI TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍ HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU A ZPRÁV Z ROZHLASU
MOBILNÍHO.
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