OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ
ročník: 2021

číslo: 3

vydání: září

vychází: čtvrtletně

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení občané,
spustili jsme pro vás na zkoušku službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní můžeme informovat
přímo do vašeho telefonu. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou
dostávat důležité informace prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•
•
•

Upozornění na krizové události – výpadky energií, poruchy vodovodu, blížící se vichřice apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, hlášení z obecního rozhlasu, svoz odpadu, změny
úředních hodin OÚ a pošty …
Pozvánky na kulturní a sportovní akce

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají. Vaše údaje jsou
v bezpečí a v souladu s GDPR. Nezapomeňte vyplnit číslo popisné, bez toho nemůžeme cílit informace
pro vás na míru. Služba je občanům poskytována zdarma!
Jak se zaregistrovat?
•
•
•
•
•

Přes webovou stránku: olesna-be.mobilnirozhlas.cz/registrace
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas (stáhnout si můžete přímo na App Store nebo Google Play)
Vyplněním přiloženého registračního letáku
a předáním na OÚ
Osobně přímo na našem úřadu
Stáhnout si můžete mobilní aplikaci pomocí
QR kódu:

Občanům, kteří mají chytré telefony, je určena mobilní aplikace, kde mohou být informace doplněné
obrázkem (např. plakát na kulturní akci). Pokud máte přístup na internet a nechcete si stahovat aplikaci,
využijte zasílání informací na mail. Zprávy SMS jsou určeny především pro občany, kteří nemají přístup
na internet. Informace zde budou z pochopitelných důvodů zkrácené.
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Zprávy budete dostávat vždy jednou cestou – přednostně do aplikace. Pokud si ji nestáhnete, přijde
vám zpráva na mail. Občané bez aplikace, kteří neuvedou mail, budou dostávat velmi stručnou SMS.
Nevidomým občanům je možné poslat hlasovou zprávu.
Registrační údaje můžete kdykoli doplnit nebo upravit přímo v aplikaci. V případě dotazů nebo
problémů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.
K čemu slouží mobilní rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní formou klasického obecního
rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost
rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž umožňuje
přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany a umožňuje vám
také na jednotlivá sdělení reagovat. Starosta tedy vidí nejen komu
bylo sdělení doručeno, ale také reakce příjemců. Díky tomu může
obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít třeba i k vytváření
jednoduchých minireferend a průzkumů.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem komunikace
mezi občanem a obcí. Díky aplikaci se samospráva dozví o
problémech, které by se k ní jinak nedonesly. Skrze aplikaci lze
nahlásit prakticky jakýkoli problém od povaleného dopravného
značení, přes uvolněný poklop kanálu, až po přetékající kontejnery nebo černou skládku. Většina telefonů
již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o problému obce dostávají i fotodokumentaci
a přesné geolokační údaje, což jim řešení problémů usnadňuje. Můžete tak i jednoduše pomáhat sousedům
– třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.
Mobilní Rozhlas je nyní provozován na zkušební dobu do konce roku. Pokud máte o službu zájem,
neváhejte a zaregistrujte se. Kladná zpětná vazba a vaše spokojenost rozhodne o dalším využívání
Mobilního Rozhlasu v obci. Reagovat na poskytnuté informace můžete přímo v aplikaci kliknutím
na tlačítko „přínosné“ nebo napište e-mail na OÚ.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE V SOBOTU 23. ŘÍJNA 2021
Kontejner na objemný odpad bude přistaven v Lesoparku od 8:00 do 11:00 hodin. Odkládání bude
možné pouze pod dohledem pracovníků pověřených obcí, samostatně odpad do kontejneru nevkládejte!
Kontejner bude sloužit pouze pro odpad z domácností, jako je opotřebovaný nábytek, koberce, skla
automobilů, matrace apod.
Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne od 9:00 do 9:30 hodin Vybíráme: AKU baterie,
ojeté pneumatiky, suché galvanické články, plechovky od zbytků barev, nádoby od motorových olejů,
zahradní chemie, ředidla apod.
Připomínáme, že elektrozařízení a železo je možno odkládat celoročně místním hasičům k moštárně.

KOMINÍK
Firma kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení
na OÚ cenově zvýhodněné: kontrola spalinové cesty (vč. protokolu) za 500,- Kč a čištění
komínového průchodu za 180,- Kč.
Práce budou probíhat v těchto termínech: středa 6. 10. 2021 a sobota 16. 10. 2021.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021
se uskuteční v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 ve volební místnosti na obecním úřadu – v pátek
od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit
k volbám osobně, mohou telefonicky na čísle 724 178 166 požádat o návštěvu volební komise v místě
bydliště.
3/2021

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2

Obec Olešná a Hospoda u Zeleného Stromu vás srdečně zvou na Oslavy 690 let obce, které proběhnou
zároveň s 1. ročníkem Olešenského pivního Corsa v sobotu 11. září 2021. V průběhu akce bude možno
zakoupit srdíčka z dílny místního keramického kroužku, celý výtěžek z prodeje bude věnován obci
Hrušky na Moravě, jedné z nejpostiženějších tornádem. Uvedený časový harmonogram je pouze
orientační, může dojít k malým časovým posunům. Přijďte, těšíme se na vás!
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Program: Oslavy 690 let založení obce a 1. ročník Olešenského pivního Corsa 11. září 2021
11:00

Divadlo Aleše Bílka pro děti

Hospoda U Zeleného Stromu (sál)

od 11:00

Výstava „Život a volný čas občanů Olešné“

OÚ Olešná (zasedací místnost)

od 11:00

Stezka s tajenkou a odměnou pro děti

„Plácek“ a okolí

od 13:00

Skákací hrad

prostranství „Na Plácku“

14:00

Zahájení

pódium „Na Plácku“

15:00

ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh

pódium „Na Plácku“

18:00

Ernesto Čekan a Roman Štabrňák

pódium „Na Plácku“

20:00

Taneční zábava s kapelou Merkur

Hospoda U Zeleného Stromu

V průběhu celého dne vám bude hrát kapela Cimball Hell Band a budou vám k dispozici prodejní
stánky, kde se představí mj. řada větších i menších pivovarů. Na Plácku se bude již tradičně prezentovat
firma V-Auto Žebrák s.r.o. Výstava „Život a volný čas občanů Olešné“ v zasedací místnosti OÚ bude
dle zájmu občanů přístupna až do konce září, a to v úředních hodinách pro veřejnost. Na místě bude
k dispozici polní kuchyně, bude možné zakoupit výrobky firmy Masokrám – Fajnovka nebo posedět u
dobrého jídla a pití v Hospodě U Zeleného Stromu.

ODEČET VODOMĚRŮ
Pravidelný odečet vodoměrů proběhne v měsíci září. Žádáme občany, aby stavy svých vodoměrů
nahlásili nejpozději do neděle 26. 9. 2021 na OÚ Olešná, buď osobně na OÚ Olešná, nebo vhozením
této informace do schránky na OÚ, SMS zprávou na tel. 724 178 166, nebo emailem na
podatelna@olesna-be.cz Žádáme o dodržení termínu z důvodu včasné fakturace a následného uhrazení
faktur. V případě pomoci se záznamem odečtu vodoměru, zejména u starších a nemohoucích občanů,
kontaktujte Obecní úřad, který záznam zajistí.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

ZNOVU O TŘÍDĚNÍ ODPADU
Máme velkou radost, že se třídění odpadu v naší obci tak ujalo, dokonce bylo třeba zřídit další sběrné
místo u lesoparku u Vacherlohnů a přidat na sběrné místo u prodejny COOP další kontejner na papír
a kontejner na plechovky (1100 l). Stále je ale co zlepšovat, pusťme se do toho společně!
Víte, že
…odpad z kontejnerů se dotřiďuje ručně na třídících linkách? Mějte, prosím, pochopení pro jejich
pracovníky a vkládejte pouze čisté obaly bez zbytku obsahu.
…špatně roztříděný odpad komplikuje a omezuje jeho další využití? Když už tak
krásně třídíme v domácnostech a vážíme cestu ke kontejneru, doveďme to do konce.
…když si nejste jistí, kam který odpad patří, můžete se podívat například na
webovky www.samosebou.cz? Najdete tam mj. abecední výčet obalů podle druhu
a použitého materiálu a pokyny k jejich třídění. A pokud nenajdeme přesně to, co
hledáme, je možno vznést dotaz, odpoví skutečně obratem, vyzkoušeli jsme. Na tomto
webu jsou i super soutěže a tipy na výlety do čisté přírody.
…pokud vám doma zbude pečivo, můžete ho usušené nabídnout třeba ve Zvířátkově nebo sousedům
chovatelům? Totéž se týká přebytků ovoce nebo zeleniny.
…v Olešné máme už tři sběrná místa na tříděný odpad? Pokud přijdete k plnému kontejneru na plasty
u parkoviště, podívejte se na sběrné místo u prodejny nebo u lesoparku. Velmi pravděpodobně najdete
volné místo tam.
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Obec Olešná pořádá zájezd do divadla
BROADWAY

Odjezd autobusu je v sobotu 23. 10. 2021
v 16:00 z „Plácku“ u prodejny COOP.
Vstupenky jsou do 2. a 3. řady.
Cena 1 vstupenky vč. dopravy je 580,- Kč.
Přihlašujte se osobně přímo na OÚ nebo
telefonicky na číslech: 311 572 231,
724 178 166.
Uhradit vstupenky můžete na pokladně OÚ
nebo na účtu č. 183413042/0300.
Dovolujeme si vás znovu upozornit na nové oficiální e-mailové adresy OÚ, korespondence zasílaná na
původní adresy už nemusí být vyřízena. Pište pouze na níže uvedené e-maily, děkujeme za pochopení.
NOVĚ: podatelna@olesna-be.cz, starosta@olesna-be.cz, ucetni@olesna-be.cz.
Informace OÚ zpracovaly Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová
BLAHOPŘEJEME! Ve své druhé sezóně v kategorii mladšího žactva, opět

poznamenané covidovými opatřeními, Nikolka Veberová dosáhla četných
úspěchů na tenisových turnajích. Niki vyhrála celostátní turnaje v Domažlicích
a Stochově ve dvouhře a v Mýtě, Stochově a Plzni ve čtyřhře. K tomu si připsala
několik finálových účastí jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Niki se stále drží mezi
třiceti nejlepšími ve svém ročníku na celorepublikové úrovni. Gratulujeme a
přejeme hodně dalších úspěchů a perfektních úderů na kurtu.
Máte doma také šikovného potomka, který se s nadšením věnuje nějakému
svému koníčku? Nebo víte o někom takovém v okolí? Napište nám o něm, rádi
zveřejníme. PS. Na všechny tenisové naděje čeká i náš olešenský kurt!
Malí i velcí výtvarníci se nám mohou představit třeba hned na
podzim, až budou vyrábět zvířátka a jiné figurky z kaštanů, žaludů,
nebo jiných přírodnin. Ti menší samozřejmě s pomocí rodičů.
Fantazii se meze nekladou! Na vaše fotografie se těšíme na mailu
Olešenského zpravodaje (olesensky.zpravodaj@seznam.cz).
Snímky budou zveřejněny jako inspirace pro ostatní v tištěném
časopise i na FB profilu Olešenského zpravodaje.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 31. ČERVENCE 2021
V sobotu 31. července 2021 patřila obřadní síň OÚ Olešná nejmenším dětem a jejich rodičům.
Starostka obce Lenka Hasmanová společně s předsedkyní SPOZ Simonou Veberovou přivítala hned osm
nových občánků Olešné – Jakuba Pommu, Sebastiána Poláka, Huga Legierski, Michala Valdhanse,
Samuela Rambouského, Elišku Nesnídalovou, Leontýnu Krejčovou a Kristýnu Humlovou. Každému byla
předána hračka, pamětní kniha a maminkám spolu s kytičkou také poukázka v hodnotě 1 000 Kč na nákup
v drogerii DM. Přejeme našim nejmenším občánkům šťastné vykročení do života.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Jak je naše obec přesně stará, se zjistit nedá. Podle Dr. Maličkého spadají první nálezy osídlení
v oblasti naší obce již do období mladší doby kamenné. Olešnou již v pravěku vedla vyhledávaná cesta
z údolí Litavky do údolí Klabavy. Pravděpodobně zde stála osada z do země zapuštěných kůlů vypletených
proutím a vymazaných hlínou. Z pozdější doby se zde najdou i bronzové předměty. V pátém století sem
přicházejí Slované se svou vlnkovou keramikou a na Vartě u Cheznovic se nacházejí prastaré hroby z 6. až
8. století, z rozhraní doby pohanské a křesťanské.
Jsme pravděpodobně nejstarší obcí západního
koutu berounského okresu. První písemná zmínka
o naší Olešné pochází z 13. září 1331 ve formě
zápisu v Deskách zemských III. Bylo to v době
panování Jana Lucemburského, v této době zde asi
byly postaveny hrádky na Milině (Pustý hrad) a Na
Královce, pravděpodobně se jednalo o strážné hrady
na cestě s rudou nebo solí. Možná oba rozbořil Karel
IV., když táhl na Rožmberky, ale to je moje vlastní
spekulace.
Doslovný přepis prvního záznamu je tento: „Já,
Oldřich Zajíc z Valdeka - vzhledem k tomu, že mne nejjasnější pan Jan, král český a polský a hrabě
lucemburský milostivě daroval 230 kop grošů – přejímám svůj hrad s vesnicemi Podluhy, Hrachoviště,
Olešná, Sedlice, Záluží a svobodný statek Okrouhlík s veškerými výnosy a příslušenstvím v léno svobodné
a trvalé tak, že já a moji dědicové se zavazujeme jmenovaný hrad a vesnice i uvedený svobodný statek od
zmíněného krále českého držet jako léno i jeho dědicům, tak i jim vykonávat obvyklé lenní služby, rovněž
na věčné časy.“
Během středověku spadala Olešná pod různé pány, od Oldřicha Smila z Libomyšle, kláštera dominikánů
v Plzni, Habarta Psíhlavy, pánů z Točníka, Pešíka z Komárova, Jana z Valdštejna, Jana z Lobkovic až po
Zbirovské panství. Ať Olešná patřila komukoliv, život nebyl vůbec snadný. Lidé zde museli přestát
nevolnictví, robotu, desátky, hlad a mor. Nebylo divu, že se i často proti vrchnosti bouřili. K tomu všemu
náš kraj decimovaly různé války. Během staletí se neustále řetězily a přinášely plundrování, nářek a bolest.
Velmi často se obyvatelé museli ukrýt do okolních lesů i s dobytkem a zbytkem úrody.
K válkám se přidávaly různé živelní pohromy, krupobití, povodně, sucho, kobylky apod. Lidé často
měli hlad, umírali na mor až tak, že mnohá stavení zůstávala dlouho prázdná. V katastru Olešné
zanikla dokonce celá osada Hoškov a místo, kde stála, ani nevíme. Často Olešnou ničily také požáry, v roce
1869 byly značně poničeny grunty č. 9,10, 11 i 12, v roce 1885 hořelo u Kroců v č.33, č.57,32, 55, 31, 61,
34, 35 a 36. Nebylo však jen smutno, myslelo se i na vzdělání, 4. listopadu 1884 se začalo vyučovat
v olešenské škole. Činnost zahájila také spousta spolků, Občanská beseda, dobrovolný sbor hasičů, později
Západočeské konzumní družstvo, dělnická tělocvičná jednota a podobně, včetně politických stran.
V osmnáctém století přicházejí do poloopuštěných stavení Němci, hlavně aby pracovali
v rozvíjejících se dolech a hutích, a také němečtí úředníci. Nebyli tu moc vítáni, ale pomalu s místními
obyvateli splynuli. Doly a hutě do naší oblasti neodmyslitelně patří, od pradávné minulosti vlastně až do
dnes. Přímo u Olešné byl Marianský důl hraběte Šternberka a dva neurčené menší, jihozápadně byly doly
Žlebecký, Janovský a Prokopský, velmi čistý byl důl v Zaječově. K dolům patřily hamry na potocích,
milíře na dřevěné uhlí v lesích a vysoké pece v okolí ve Strašicích a ve Svaté Dobrotivé. Do našeho kraje
patří také výroba plechů, drátů a domácí výroba cvočků. V druhé polovině 19. století se tu objevil
dr. B.H. Strousberg, trochu snílek a fantasta, který chtěl vytvořit velký hutní kombinát, jako památka na
něho tu zůstaly zbytky železnice, která měla vést z Františkova přes Kařez, Studenou kuchyni a Olešnou
do Strašic.
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Na přelomu 19. a 20. století přecházejí horníci, hutníci a cvočkaři z Olešné pracovat do Škodových
závodů v Plzni, a hlavně do komárovských železáren, proslulých svojí uměleckou litinou. Tito dělníci
pak hrají významnou roli v dělnickém hnutí. V Olešné se uskutečnilo shromáždění, kterého se zúčastnilo
na 150 lidí. V této době se práce skoro nedala sehnat a mnoho lidí procházelo obcí a nabízelo své služby,
říkalo se jim nocleháři a byl mezi nimi obuvník, krejčí, hudebník, kolář, řemínkář, brusič i kouzelník,
kejklíř a kolotočář. Také v Olešné se nachází mnoho lidí bez práce a obecní zastupitelstvo jim vydává
vysvědčení chudoby. Ještě v roce 1937 jich má Olešná 78. Aby té bídy a nouze nebylo málo, přichází
válka.
Během 1. světové války museli muži narukovat a většina práce zůstala na ženách a dětech. Muži
bojovali na italské frontě, domů se buď nevrátili, nebo se vrátili zmrzačeni. Na jejich počest byl na návsi
vybudován Památník padlých, který byl slavnostně odhalen 26. srpna 1923. To bylo nějaké slávy,
upravená a vyzdobená byla celá Olešná, od hostince šel veliký průvod s družičkami, členy spolků a tři
alegorické vozy. Pro tuto událost byla upravena a odvodněna celá náves.
Život v první republice byl naplněn nejen oslavami, ale i rozšiřováním obce, zavedením elektrického
proudu v roce 1929 a založením kampeličky. V roce 1922 byla ustanovena knihovní rada, knížky se
půjčovaly každou sobotu až do okupace. V roce 1930 se také začala psát kronika naší obce.
Od slávy se zpátky vracíme k bídě a nouzi, kterou s sebou přinesla druhá světová válka. Po vyhlášení
mobilizace nastupují do pohraničních útvarů v květnu 4 olešenští občané, další je následují 29. září 1938,
smutně se vrací domů a s nimi přicházejí do Olešné lidé vyhnaní z pohraničí. Němci v Olešné pak okupují
školu, oba hostince i kampeličku, vykupují tu vše, co se dá, a místní mladí lidé jsou nasazováni na práci
do Německa, na jídlo a oděvy jsou zavedeny přídělové lístky. Někdo je poslán do koncentračního tábora.
Komu by se to líbilo, však ani obyvatelům Olešné ne. Velmi aktivně se zapojují do protifašistického
odboje. Záložní kryt na Jivinské hoře je však prozrazen a raději zlikvidován. Nezapomenutelná jsou jména
našich občanů: Emanuel Rybák, Ladislav Kebrdle, Josef Kratochvíl, ti přežili. Josef Štochl, Antonín Burda
a Václav Dobiáš byli popraveni v Norimberku. Válka v Olešné končí dramaticky, v Trhovce je objeveno
na 600 německých vojáků, ti přitáhnou do obce a zaberou školu, pak pokračují i s nakradenými koly a
povozy směrem na Strašice, v lese Žlebec zastřelí tři občany z Cheznovic. 11. května 1945 přijíždí do
Olešné rudoarmějci, odjíždějí v listopadu. Ne všichni lidé se vracejí z koncentračních táborů.
Po roce 1945 nastává velká přestavba naší obce, jako první proběhla regulace Milinského potoka.
Bylo založeno JZD, s výstavbou kravína na Hlinovatkách. Během let pak probíhá mnoho akcí Z. Proběhla
výstavba kanalizace, byla postavena prodejna, opravena požární nádrž, opravena škola, postavena požární
zbrojnice, rekonstruována budova tehdejšího MNV, vybudovány nové chodníky.
V roce 1981 oslavila Olešná 650. výročí, sláva to byla nesmírná
a pojďme nahlédnout do místní kroniky, neboť ta nám poví
nejlépe, jak to vlastně tenkrát všechno bylo.
Všichni občané se chtěli pochlubit při této příležitosti
dosaženými úspěchy a bohatostí života naší obce. Vznikl
dokonce k tomuto výročí speciální symbolický znak, který
obsahoval olšovou větvičku jako původ jména Olešné, obilní klas jako hold zemi, koně, který býval
hlavním pomocníkem rolníků, a zkřížená kladívka na památku horníků, hutníků a
cvočkařů. Tyto oslavy probíhaly 12. a 13. září 1981, již přípravy byly velmi
náročné. Byl ustanoven přípravný výbor, v jehož čele stál kronikář obce, pan
Vladislav Cafourek. Tento výbor se sešel celkem osmkrát, každý člen dostal své
úkoly. Byly vytisknuty speciální brožurky „Naše Olešná“ s výpisy dostupných
informací o historii Olešné. A již na jaře na návrh pana Jiřího Šmolíka zhotovil pan
Jiří Ungr plechové poutače, které hlásaly do světa, jaký veliký svátek se bude u nás
slavit.
Na památku této události byly také zhotoveny hrnečky, talíře a skleničky. Když se pečlivě podíváte
doma, určitě je také najdete. Musel se také zajistit tisk pozvánek a adresy všech olešenských rodáků.
3/2021
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Dvanáctého září brzy ráno to všechno začalo. Pan Josef Veselý v kroji obecního policajta probudil
celou natěšenou ves. Na návsi u staré hasičské zbrojnice bylo postaveno podium, kde se očekával
slavnostní program. Od 9 hodin zde vyhrávala dětská dechová hudba n. p. Buzuluk Komárov. Všechny
obyvatele, rodáky i další návštěvníky přivítal jménem obce pan Zdeněk Ječmen a vyzval přítomné k její
prohlídce. První zastavení bylo u památníku padlých I. a II. světové války, zde plk. Václav Hrách a Václav
Březina položili květiny k jejich uctění. Poté se velikému zájmu těšila prohlídka mateřské školy. U nové
hasičské zbrojnice se pochlubili hasiči svou novou výstrojí a v její klubovně zahrádkáři svými výpěstky,
také olešenské ženy se nenechaly zahanbit a výrobky pocházející z jejich rukou našly neskutečné množství
obdivovatelů. Další cesta vedla do budovy nově adaptovaného národního výboru. Tady si všichni mohli
prohlédnout výstavu historických dokumentů a fotografií naší obce, kterou instalovali pan V. Cafourek a
pan J. Štochl.
Odpoledne začala hlavní část oslavy. V budově MNV se ve 13 hodin sešli všichni důležití hosté a občané
ve 13.30 na fotbalovém hřišti. Pro radost všem tu vyhrávala dětská dechová hudba železáren z Hrádku
u Rokycan. Počasí bylo jako malované, a tak ve 14 hodin mohl vyjít slavnostní průvod. Za státní
vlajkou a třepetalkami šli čestní hosté a představitelé obce. Pak mládež v krojích pyšně nesla symbolický
znak Olešné a dožínkový věnec. Vše to rámovaly malé děti v krojích. Za dětmi jel na koni sám pan Oldřich
Zajíc z Valdeka se svou družinou, knížetem, panem Francem, drábem a rychtářem. Další krojovanou
skupinu vedla Malinka z populárního popěvku a s ní policajt, sedlák, děvečka, kováři, tesař, švec a krejčí,
jako představitelé řemesel provozovaných v Olešné. Radost přihlížejícím udělala početná krojovaná
skupina tanečního souboru z ODPM v Rokycanech, ženy s pestrými šátky a hasiči ve starých krojích i se
svou starobylou stříkačkou. A pak v dobré náladě a pohodě následovali za doprovodu řízné hudby všichni
občané a návštěvníci obce. U zastávky je překvapil živý obraz sedláka a selky s dětmi.
Když se všichni uvelebili kolem podia u staré hasičárny, začala státní hymnou oficiálnější část oslav.
Za zvuku středověkých fanfár byl vyvěšen symbolický znak a pan Jiří Šmolík mohl uvést první řečníky.
Jako první promluvil pan František Marek, předseda MNV, který přednesl hlavní projev. O historii obce a
o přípravách této slavnosti pohovořil pan Vladislav Cafourek, za hosty všechny pozdravil pan Jaroslav
Ortman, předseda ONV. V této slavnostní části byla také předána čestná vyznamenání našim významným
spoluobčanům.
A pak se už všichni veselili a bavili, své vystoupení předvedli pan Oldřich Zajíc z Valdeka (Miroslav
Belšán), ODPM z Rokycan a další. Úspěch měla „Volešenská rebelie“, hra od pana V. Cafourka, kterou
předvedli členové dramatického kroužku ZK Buzuluk Komárov, a česká beseda na závěr od olešenské
mládeže. Celého odpoledního programu se zúčastnilo přes 1200 návštěvníků. Večer oslavu
korunovala taneční zábava.
Druhý den se dopoledne konalo požárnické cvičení našich požárníků a požárníků z okolních obcí
v rychlosti protipožárního zásahu. A naši mladí fotbalisté v zápase žáků porazili TJ Praskolesy 12:0.
Mužstvo A zvítězilo nad Tmaní 3:0. Škoda jen, že náš brankář, pan Jiří Rydrych, si u toho zlomil nohu.
Pár slov k zavzpomínání nad 690letou historií naší obce…
Na světě místa jsou, na která nemůžeš zapomnět,
místa, kam vždycky se vrátíš rád,
kde stužku potoka po lukách vidíš se vinout,
chodníček do kopce utíká tam kde je tvůj sad.
Na alej kvetoucí, červené třešně, kde zrály,
vzpomínáš v zardění na první lásku svou,
na humna za mlaty, kde jste si jak děti hráli,
opět tě vzpomínky do kola k hrátkám zvou.

11

Na světě na celém krásnější nenajdeš místo,
místo, kde vzpomínkou vždycky se vracíš rád,
kde je tvůj domov, kde bývalo vždycky tak jisto,
tatínek s maminkou byli tvůj pevný hrad.
Tam se vždy vrátíš rád…!
(z archivu obce)
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Tak tolik o oslavách 650. výročí Olešné naše kronika a foto z obecního archivu. Zavzpomínejte
a potěšte se alespoň trochu. Kdoví, co bude v kronice napsáno z letošních 690letých oslav. Pokud se tam
setkáme, tak vám všem přeji radost na duši, teplo u srdce a úsměv na tváři, i když možná ještě pod rouškou.
MUDr. Eliška Svobodová
3/2021
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VZPOMÍNÁNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI
První máje v Olešné
V kronice naší Olešné jsme našli zprávu o úplně prvních staročeských májích v novodobé historii. Tyto
první máje se konaly v r. 1923. Byly úplně jiné než ty současné. Pořádali je olešenští hasiči. Májovníci
byly pouze tři, František Štochl čp.29, František Veverka čp.8 a Josef Hlad čp. 68. Májovnici si vybrali
pouze jednu, šestnáctiletou Annu Perlíkovou, později provdanou Březinovou, byla to sirota, která sloužila
u místního řezníka Lewituse čp. 15 a žila zde u své tety, paní Anny Perlíkové z čp. 70. Paní Lewitusová jí
pro tuto příležitost pořídila krásné bleděmodré šaty a patřičně se tím všude chlubila. Mládenci opentlili
a postavili dvě máje, jednu před hospodou „U Plasáků“, druhou na návsi u rybníčka. V neděli odpoledne
se šlo s hudbou po vsi, ale zahrálo se jen u pana lesního Forejta, to bylo poděkování za poražené stromy
a pak u pana řídícího Vachouta, protože on je naučil číst a psát. Pak se odehrávala velká sláva za účasti
mnoha místních občanů i hostů ze širokého okolí. A májovnice zarecitovala báseň: „Štíhlou tuto máji,
ukradli jsme v háji, pak jsme ji postavili, bychom se svorně pobavili. Při veselé hudbě, všichni veselí
buďme. Vy páni mládenci, na zdraví si připijte a vy páni muzikanti vesele nám zahrajte!“ A pak
následovala bujná zábava, až se celá hospoda otřásala v samých základech.

Tajemná fotografie z archivu obce
S poodhalením tajemství této fotografie nám
pomohli pan Václav Keberdle, Ing. Josef
Švandrlík a Mgr. Tomáš Makaj. Všem velmi
děkujeme! Díky nim víme, že jde vlastně
o dva snímky na sobě, fotograf omylem použil
opakovaně stejnou fotografickou desku.
Krojované postavy patří ke Staročeským
májům v Olešné v roce 1929. Snímek vojáků
je ale už z roku 1928, jak určil pan Mgr. Makaj
podle odznaku na vojenských čepicích. Kde
byli foceni, nelze bohužel už s jistotou určit.
„…Tak děda hasič má na sobě hasičský stejnokroj, který byl uznán jako jednotný pracovní v roce
1927 i s pracovním opaskem. Chybí mu akorát červené došití na límcích, to ale došívali i později. Vzory
blůz u vojáků nejdou poznat, ale lze učit odznak na čepici. Vzhledem s ostatním kontextem se jedná o rok
1928.“
Mgr. Tomáš Makaj

Suché máje v Olešné
Na první Suché máje (konané v roce 1984) vzpomíná paní Hana Hošková:
„Koho prvního napadlo uspořádat Suché máje, nevím. Nakonec se sešlo 16 párů,
patnáct manželských a jeden svobodný, ti se stejně pak vzali. Nacvičovalo se,
myslím, vždycky v pátek v sále místního pohostinství při magneťáku. Besedu nás
učili ti, co ji už dříve tancovali jako svobodní, a tedy ji uměli. Užili jsme si při tom
plno legrace.
V den konání se do krojů oblékly i některé naše děti. Větší děvčata nesla tácek se sklenkami na přípitek
při zvaní občanů naší obce. Kecala nám dělal pan Josef Srp a policajta pan Jiří Franta. Mám dojem, že
povídání o nás složil pan Cafourek, ale jistá si nejsem. Hlavní májovnice nebyla, to jsme vlastně byly
všechny. Od svých tanečníků, kteří nás odpoledne vyzvedávali doma, jsme dostaly karafiát. Besedu pod
májkou na plácku zhlédlo velké množství diváků. Večer se pokračovalo v tanci v sále pohostinství.
15
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Byla to hezká akce, bohužel, někteří ze zúčastněných již nejsou mezi námi, někteří se odstěhovali nebo
změnili partnery. V původní sestavě tancovalo 16 párů: Petr a Maruš Čermákovi, Roman a Vlaďka
Čvančarovi, Milan a Alena Frantovi, Pepík a Hana Hoškovi, Pepík a Lída Humlovi, Standa a Maruš
Kratochvílovi, Milan a Marta Kratochvílovi, Vašek a Jarka Krýlovi, Rudla a Dana Martinkovičovi, Pepík
a Jiřka Pechačovi, Jiří a Růža Rydrychovi, Karel a Helena Rydrychovi, Eda a Jana Řechtáčkovi, Honza
a Věra Šnajdrovi, Jiří a Ilona Trávovi a svobodný pár Hana Srpová a Petr Balý.“
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Tehdejší kronikář, pan učitel Cafourek, popsal první Suché máje v Olešné těmito slovy:

A teď pojďme zavzpomínat na Suché máje v dalších letech…

17

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

3/2021

3/2021

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

18

19

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

3/2021

3/2021

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

20

Zveřejněné fotografie pocházejí z archivu obce a členek redakční rady. Za poskytnutí
ostatních snímků děkujeme Lence Bezděkové.
21
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
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SPOLEK ZA ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU ZAHAJUJE PO „COVIDOVÉ“ ODMLCE AKTIVNÍ ČINNOST

Na srpnové schůzi se členové spolku dohodli, že budou pokračovat ve spolupráci s obcí. Do konce
letošního kalendářního roku nás čeká několik akcí.
1) Při nadcházejících oslavách 690 let založení Olešné (spojených s Olešenským pivním Corsem)
zajistíme 11. září dohled nad výstavou výrobků šikovných a aktivních „Olešňáků“. Výstava
se uskuteční v prostorách zasedací místnosti OÚ.
2) Svou účastí podpoříme celostátní akci Ukliďme Česko. V loňském roce při podzimním úklidu
Olešné a jejího okolí převážnou většinu zúčastněných tvořily členky našeho spolku. Pokud chcete
žít v pěkném a čistém prostředí, přidejte se 18. září k nám!
3) Ve vánočním období plánujeme připravit výstavu – opět s odkazem na 690. výročí založení
Olešné. Bude ohlédnutím za historií Olešné a vším, co k ní patřilo, za běžným životem obyvatel
naší obce tak, jak šel čas, který tvoří dějiny. Nabídneme vám také pohled na současnou Olešnou
z výšky, tu uvidíme v promítaných zajímavých záběrech.
Rádi bychom občany vyzvali ke spolupráci ohledně zapůjčení fotografií, dokumentů a nejrůznějších
věcí, které jako exponáty přiblíží život nejen našich předků.
V podzimních měsících budeme veřejnost o této naší akci podrobněji informovat. Naší snahou
i přáním je, aby se výstava stala pojítkem mezi generacemi. Doufejme, že naše plány nepřekazí špatná
epidemiologická situace a s ní související vládní opatření.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
SPOZ při Obecním úřadě Olešná uspořádal od 25. června do 27. června
2021 Pohádkovou stezku. Stezka byla volně přístupná 3 dny, účastníci si ji
mohli projít kdykoliv a třeba i vícekrát, záleželo na každém. Trasa stezky vedla
celou obcí Olešná a končila ve Zvířátkově.
Na stezce děti hádaly celkem 17 pohádek, např. Ledové království, Malý princ,
Sněhurka a sedm trpaslíků… Každé stanoviště ukrývalo jedno písmenko, které
bylo potřeba zapsat do tajenky. Při správném vyluštění tajenky dostal každý
milovník pohádek dráčka k dotvoření od paní Ivety Hochmanové.
V sobotu 26. června 2021 od 13 do 17 hodin byl ve
Zvířátkově připraven program, a to malování na
obličej v podání paní Hanky Trávové, tvořivá dílnička
- Kouzelné vlásky, kde si holčičky mohly vyrobit např. korunku, náramek a kluci
např. ozdobit meč nebo vybarvit polštářek. Pan Aleš Bílek připravil také pro děti
pohádku O Červené karkulce, která děti ohromně bavila.
Chceme poděkovat vám všem, že jste si stezku užili. Také děkujeme paní
Hance Trávové za úžasné malování na obličej, Kouzelným vláskům za tvořivou
dílnu, Ivetě Hochmanové za výrobu krásného dráčka a panu Aleši Bílkovi za to,
že nám umožnil ukončit Pohádkovou stezku u něj ve Zvířátkově.
členky SPOZ
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ZE SVĚTA HASIČŮ
PO DLOUHÉ PAUZE KONEČNĚ TRADIČNĚ SOUTĚŽNÍ JARO

Na přelomu května a června se, po dlouhé covidové
pauze, na fotbalovém hřišti v Olešné uskutečnilo
několik hasičských soutěží. Olešenští hasiči tak po tři
víkendy
zajištovali
technické
zázemí,
stánek
s občerstvením a některých soutěží se také sami zúčastnili.
V sobotu 22. 5. 2021 zahájilo soutěžní víkendy v Olešné
Okresní kolo hry Plamen pro kategorii starší žáci. SDH
Olešná zajišťoval pouze technické zázemí a stánek
s občerstvením. Soutěžní družstvo SDH Olešná bohužel,
vzhledem k dlouhotrvajícím covidovým omezením,
nebylo připraveno sbor reprezentovat.
Poslední květnovou sobotu, tj. 29. 5. 2021, proběhlo na olešenském hřišti Okresní kolo soutěže
dorostu. SDH Olešná reprezentoval František Uhlíř ml., který vybojoval krásné 2. místo a postoupil tak
do krajského kola, které se uskutečnilo v Českém Brodě. Technickou četu a stánek s občerstvením
i tentokrát zajistili členové SDH Olešná.

První červnová sobota 5. 6. 2021 patřila soutěži O pohár starosty OSH, jež pro letošní rok pro kategorii
přípravka a mladší žáci nahradila tradiční podobu hry Plamen. Pro tyto kategorie nemá v současnosti SDH
Olešná soutěžní reprezentanty. Olešenští hasiči i zde zajišťovali po celý den technickou četu a stánek
s občerstvením.
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V neděli 6. 6. 2021 se utkali dospělí zástupci sborů v Okresní soutěži v požárním sportu. Za SDH
Olešná nastoupilo na start družstvo mužů, které obsadilo 4. místo. Technickou četu a stánek s občerstvením
zajistili ostatní členové sboru.
TRABLE S VODOU

V sobotu 19. 6. 2021 došlo, z důvodu většího odběru pitné vody, ke snížení stavu vody ve vodojemu.
Bohužel voda se nestačila zpět doplňovat dostatečně rychle, a tak vedení obce Olešná vyzvalo občany, aby
s vodou šetřili. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku pitné vody v řadu začali hasiči po Olešné rozvážet
alespoň vodu užitkovou. Členové zásahové jednotky každé
domácnosti napustili do připravených nádob tolik vody, kolik
jen bylo možné.

Ani v neděli 20. 6. 2021 bohužel nedošlo k přílišnému zlepšení stavu vody. Jelikož se voda do vodojemu
plnila pomalu, vyrazili olešenští hasiči opět do ulic, aby zásobili občany užitkovou vodou.
VÝJEZD ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH OLEŠNÁ

V úterý 29. 6. 2021 byla Českým hydrometeorologickým
ústavem vyhlášena výstraha pro velmi silné bouřky, nárazy
větru o rychlosti 90 km/h, kroupy. Členové zásahové jednotky
SDH Olešná tak drželi pohotovost pro případ, že by bylo
potřeba jejich zásahu z důvodu nepříznivého počasí.
Během večera došlo ke 2 výjezdům. Na komunikaci mezi
Olešnou a Zaječovem vlivem povětrnostních podmínek padlo
několik stromů, který jednotka vyjela odstranit a následně
odklidit.

O několik minut později došlo
k rozlomení letitého kaštanu na návsi.
Část kaštanu při pádu poškodila vozidla
parkující nedaleko tohoto stromu.
Zásahová jednotka SDH Olešná pomohla
profesionálním hasičům, kteří byli na
místo přivoláni, se zajištěním místa,
odklizením stromů a zabezpečením okolí.
Následujícího dne, tj. 30. 6. 2021,
pomáhala
jednotka
SDH
Olešná
s pokácením zbylé části kaštanu a jeho
odklizením.
3/2021
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Za SDH Olešná Ing. Lucie Šubrtová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
Z NAŠÍ MALÉ ŠKOLIČKY

Prázdninový čas a léto jako takové nám utíká vždycky strašně rychle. Ne jinak tomu bylo i letos. Nedávno
jsme se loučili s našimi budoucími prvňáčky. Akce proběhla na fotbalovém hřišti, kde jsme pro ně a jejich
rodiče připravili odpoledne plné her, soutěží a odměn. Celé jsme to završili opékáním špekáčků
a ochutnávkou specialit, které sami rodiče připravili. Nyní už se těšíme na naše nové kamarády. Školka je
zase trochu pozměněná a pro děti je připraveno pár překvapení. O prázdninách jsme stihli vymalovat
a přestěhovat třídu a jídelnu. Také na školkové zahrádce bylo spousty práce a pro děti je připraven nový
herní prvek, kterým je dřevěné stojanové pexeso se zvířátky. Další práce na zahradě už čeká na naše malé
zahradníky. Musí si sklidit všechno, co si před prázdninami zaseli a zasadili a také se o záhonky postarat,
aby byly připravené na další zahradničení. Na nový školní rok máme připraveno spoustu nových akcí
a aktivit, ale zopakujeme si i ty naše oblíbené a tradiční akce, na které se vždy moc těšíme.

Držme si všichni palce, ať se nám nový školní rok pěkně rozjede a nic nám ho nepokazí. Vrhněme se do
práce s elánem a energií, aby za námi byly co nejdříve vidět výsledky naší mravenčí práce. Všem přejeme
hezký zbytek léta a krásný barevný podzim.
Kolektiv mateřské školy Olešná
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJEČOV
PŘÍPRAVY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V ZAJEČOVSKÉ ŠKOLE

V závěru měsíce srpna probíhaly v naší škole intenzivní přípravy na nový školní rok
2021–22. Jednalo se zejména o úklid, rekonstrukci skladu školní družiny, údržbu
venkovního areálu včetně montáže nových venkovních prvků i školení pedagogických
pracovníků.
Všichni věříme, že letošní školní rok nebude tak silně
poznamenán epidemií koronaviru a nedojde k plošnému
uzavření škol a návratu k plně distanční výuce. Přesto
musíme počítat s tím, že epidemie tu bude s námi, a proto
budeme dodržovat zvýšená hygienická opatření – počáteční
testování antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9. září, nošení
ochrany dýchacích cest ve společných prostorách, zvýšený
úklid a dezinfekce prostor a zařízení školy, větrání učeben,
organizace výuky. Nadále bude nutné důkladné mytí rukou,
používání dezinfekce a dodržování respirační hygieny.
Věříme, že rodiče budou se školou spolupracovat a
v případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění své
děti do školního kolektivu nepošlou. Uděláme všechno
proto, abychom nedali rozšíření epidemie ve škole šanci.
Musíme ocenit děti
i pedagogy, že v závěru
uplynulého
školního
roku se podařilo většinu
učiva
probrat
a
v osvojování
nových
dovedností
nedošlo
k hlubším deficitům. Přesto se pokusíme v tomto roce vše vyrovnat
a zapojíme se do Národního programu doučování vyhlášeného MŠMT,
také se zaměříme hlavně na upevnění základního učiva.
Věříme, že budeme moci uskutečnit všechny mimoškolní akce – výlety
a exkurze a projektové dny v rámci Šablon. Zaměříme se na poznávání
regionu, tak jako v červnu, během kterého 1. a 2. ročník vyrazil na
nedaleký
„Brdský
Olymp“ Plešivec, školní
družina navštívila vodní
hamr
v Dobřívě,
sedmáci zase Padrťské rybníky, kde na ně čekali zástupci
CHKO Brdy. Podobné plány máme i na letošní školní rok a
budeme doufat, že se nám je podaří uskutečnit. Také
chystáme nové webové stránky školy a doufáme, že přispějí
ke zlepšení informovanosti rodičů i širší veřejnosti.
Na závěr bychom chtěli představitelům obce Olešná poděkovat za dosavadní podporu a spolupráci a celé
obci i jejím občanům popřát k nadcházejícímu 690. výročí vše nejlepší a mnoho úspěchů v jejím rozvoji
a kráse.
Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA

Po delší přestávce mohly Zvířátkov již koncem května opět navštívit děti
z mateřských i základních škol a užít si tak svůj školní výlet mezi zvířátky. Děti
se od našich průvodců dozvěděly zajímavosti o zvířátkách, svezly se na ponících,
zasoutěžily si a na památku, z dílny Ivety Hochmanové, si vytvořily krásnou
ovečku nebo prasátko i s domečkem. Někteří si pochutnali na výborném obědě,
který pro ně připravili v místní Hospodě U Zeleného Stromu.
Také letos o prázdninách se ve čtyřech turnusech
příměstského tábora vystřídalo několik dětí. První
a druhý turnus patřil indiánům, na porady se scházeli
v týpí, za úkol měli malí indiáni si vymyslet své
indiánské jméno, vyrobili si indiánskou čelenku,
tričko, ozdobili si hmotou
FIMO
vlastní
lžičku,
vybarvili totem a mnoho
dalšího. Třetí turnus patřil
klasickým pohádkám, na
posledním se děti staly
piráty a námořníky.
Během všech turnusů děti absolvovaly výpravy do lesa, na louce chytaly kobylky, naučily se spoustu her,
zazpívaly si písničky a zatancovaly si. Za splněné úkoly získaly odměny a nechyběla ani dobrodružná cesta
za pokladem. Až na malé přeháňky počasí dětem přálo, a tak si tábor užily.

Počasí Zvířátkovu přálo též
v sobotu 21. srpna, kdy
Zvířátkov přijela podpořit
a pro dobrou náladu zahrát
bluegrass, folk, country
kapela Portrait. Během
vystoupení proběhla dražba
obrazu lišky Foxi od
výtvarnice, malířky a ilustrátorky Štěpánky Novotné. Tento obraz pro
Zvířátkov vydražila Kristýnka Slepičková z Olešné. Touto cestou jí moc
děkujeme. Členové skupiny Portrait se stali adoptivními rodiči klokánka
Skipa.
29

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

3/2021

Návštěvníci Zvířátkova se mohou nejenom potěšit se zvířátky, ale něco se i dozvědět o správném třídění
odpadu z domácnosti. Kromě toho se dozvědí i o dalším zpracování vytříděného odpadu. Osvětu
a materiály zaštiťuje společnost EKO-KOM.

Velké poděkování patří všem, kteří nás i nadále jakoukoliv formou podporují a přináší zvířátkům různé
dobroty. Také děkujeme, že nám sbíráte staré pečivo a další přebytky z Vašich spíží a zahrádek.

Na všechny příznivce Zvířátkova se moc těšíme a ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu. Aktuální
informace se dozvíte na našich webových stránkách: www.zviratkov.cz, Facebooku, Instagramu nebo
přímo ve Zvířátkově.
Kolektiv Zvířátkova

Děti do lesa původně vyrazily jako houbaři. Hub tehdy našly jen
malounko, ale košík prázdný nenechaly. Toho dne vyčistily kus lesa
na Skalce a pod Jivinskou horou. Je moc milé vidět takový přístup
k životnímu prostředí. Jasmínka, Ondra a Toník by určitě mohli být
příkladem i mnohým dospělým. Jsme moc pyšní, že máme v Olešné
opravdové ochránce přírody!
foto: Kateřina Petrová
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CO SE DĚJE U VODY?

foto: Jiří Pechač
Lodě a lodičky… bohužel jich k nám do
redakce mnoho nedoplavalo. Možná bude
ostatním inspirací tahle Tomáškova loďka
s nápisem Olešná, která brázdila moře až
u pobřeží Anglie! Děkujeme oběma
námořníkům za poskytnutí fotografií.
Najde se další odvážný stavitel papírového
plavidla? Nebo třeba loďky z kůry?
Zaslané fotografie rádi zveřejníme na FB
profilu Olešenského zpravodaje a budou
uloženy v archivu pro případné použití
v některém z příštích tištěných čísel.

Knihovna v Olešné pro Vás bude do konce
roku 2021 otevřena v těchto termínech:
září:
9. a 23.
říjen: 7. a 21.
listopad: 4. a 18.
prosinec: 2. a 16.
tj. sudé čtvrtky, vždy v 16:45 až 18:45
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PODZIMNÍ TVOŘIVÝ KOUTEK
STOJÁNEK NA TUŽKY ZE ŠESTI RŮZNOBAREVNÝCH DÍLŮ.
Na výrobu tohoto stojánku potřebujeme jen 6 čtverců papíru různých barev na jednotlivé „kapsičky“,
jeden list papíru na základnu, dále lepidlo a nůžky.
Připravíme si jednotlivé díly stojánku: Čtverce papíru přeložíme na polovinu a zase rozložíme.
Složíme rohy ke středu, spodní okraj ohneme až ke spodní části složených rohů. Boky složíme ke středu.
Jeden složený rozevřeme, natřeme lepidlem a protější do něj vložíme a stiskneme, pomůžeme si třeba
kancelářskými sponkami nebo kolíčky na prádlo. Stejně složíme a slepíme všechny díly.
Slepíme všechny připravené díly k sobě (boky natřeme lepidlem, dlouhá strana patří vždy do středu).
Spodní hrany natřeme opět lepidlem a přilepíme na základnu, buď pak odstřihneme zbytek papíru
podle tvaru stojánku, nebo přilepíme třeba na kruh papíru. Stojánek můžeme ještě ozdobit například
barevnými samolepkami.

STOJÁNEK NA TUŽKY V PODOBĚ KOČKY

Na výrobu potřebujeme čtyři roličky od
toaletního papíru (nebo čtyři obdélníky
pevnějšího papíru o rozměru cca 9 x 15),
barevný papír na polepení roliček a na
obličej, tlapky a ocásek, dále papír na
základnu stojánku, nůžky a lepidlo.
Roličky polepíme barevným papírem
podle barvy kočičky. Šablonu zvětšíme a
vystřihneme hlavu, nos a vnitřky uší
z růžového papíru, oči, chloupky na čelo,
tlapky a ocásek, na fousky 4 proužky
papíru přibližně 5 cm dlouhých.
Polepíme hlavu, roličky slepíme k sobě,
můžeme je obkreslit na čtvrtku
a vystřihnout nebo celou kočičku přilepíme
na jakýkoliv tvar papíru. Přilepíme
hlavičku, tlapky a ocásek, spodek natřeme
lepidlem, pak už jen přilepíme na
připravenou základnu.
3/2021

Veselé stojánky pro vás připravila Hana Hošková.
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HOSPODA U ZELENÉHO STROMU OLEŠNÁ
NĚJAKÉ TY DRBY OD ZELENÉHO STROMU

Na začátek snad pár slov k provozní době. Po
Provozní doba Hospody U Zeleného Stromu
roce, ze kterého bylo 8 měsíců zavřených, se nám
pondělí:
zavírací den
podařilo pro Vás otevřít od úterka do soboty již od
úterý až sobota: 12,00 hod. – 22,00 hod.
12 hodin, a to zásluhou našich spolupracovníků,
neděle:
15,00 hod. – 20,00 hod
Ivony Somrové, které tímto vyjadřujeme naše díky,
a neméně děkujeme našemu Davidu Andrisovi.
Od úterý do pátku pro Vás
připravujeme polední menu,
v sobotu jídla na objednávku.
V neděli nabízíme studenou
kuchyni, která bude rozšířena
o masové zavařeniny z našeho
Masokrámu.
Jednou měsíčně připravujeme
speciální menu na víkend.
Zatím proběhly dvě akce, a to
Burgry a Olešenská prasárna, dle
našeho názoru byly tyto oba
víkendy velice vydařené. Další
speciální menu na Vás bude čekat
koncem září, a to zauzená
grilovaná masa a ryby z udírny.
Co se změnilo:
Venkovní
prostory
byly
upraveny, máme nové vývěsní
štíty a nový zahradní nábytek.
Upraven byl také plácek před hospodou,
kde byl i zasazen strom, který časem
bude stínit zahrádku restaurace pro Vaše
příjemné posezení. Za to děkujeme
Davidu Andrisovi, Štěpánu Dejmkovi
a Lukáši Matějkovi.
Do konce roku plánujeme, pokud
pandemie dovolí, Svatomartinské husy,
Čertovskou zábavu (vaření jen na uhlí) a
menu zauzená grilovaná masa.

Děkujeme všem našim zákazníkům za pravidelnou docházku a těšíme se 11. září na společné setkání na
1. ročníku Olešenského pivního Corsa.
Jan Ehrenberger
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
11. září 2021: Oslava 690. výročí první zmínky o Olešné (Obec Olešná)
11. září 2021: Olešenské pivní Corso (Hospoda U Zeleného Stromu)
18. září 2021: Ukliďme Olešnou! (Obec Olešná)
25. září 2021: Drakiáda (SPOZ)
9. říjen 2021: Posvícenská zábava (Obec Olešná)
23. říjen 2021: Zájezd do divadla na představení Láska nebeská (Obec Olešná)
13. listopad 2021: Strašidelná stezka (SPOZ)
listopad 2021: Rozsvícení vánočního stromu (Obec Olešná + SPOZ)

Pořádání těchto společenských akcí i ostatních
kulturních a sportovních programů pro
veřejnost bude záviset na vývoji epidemiologické
situace a na aktuálních pokynech vlády.
O konkrétních termínech, případně změně
uvedených termínů či umožnění konání dalších
akcí, budete včas informováni.
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Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, čp.104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 11. 2021
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