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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MOTTO:
„Úsměv nic nestojí a má velkou cenu. Obohatí toho, kdo ho dostane, a neochudí toho, kdo ho dává. Trvá
jen okamžik, ale vzpomínka na něj může být věčná. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj mohl obejít. Nikdo
není tak chudý, aby ho nemohl dát. Přináší štěstí do domu, podpírá při práci a je viditelným znamením
hlubokého přátelství. Úsměv dá odpočinout od únavy, obnovuje odvahu demoralizovaným, ve smutku je
útěchou, pomáhá od každé strasti. Ale je dobře, že se nedá koupit ani půjčit, ani ukrást, protože jeho
hodnota je v okamžiku, kdy je věnován. A když potkáte někoho, kdo se na vás neusměje, buďte štědří
a usmějte se vy, protože nikdo nepotřebuje víc úsměv než ten, kdo ho sám dát neumí .“sv. Pio z Pietrelciny
Vážení spoluobčané,
Volební období 2018–2022 se chýlí ke svému konci a proto je na místě Vás informovat prostřednictvím
Olešenského zpravodaje o všem podstatném, co se za naše čtyřleté působení zrealizovalo, konalo či
realizuje a připravuje.
V roce 2018 jsme začali pracovat na posudkových a vodohospodářských pracích, došlo ke geodetickému
zaměření na akci „Rozšíření stávajícího prameniště v k. ú. Olešná u Hořovic“ 2. etapa.
Proběhly opravy asfaltových povrchů na místních komunikacích vč. oprav propadlých kanálů, okolo návsi
a k cestě Ke Křížku byly komunikace zpevněny stříkaným asfaltem.
U Štreky byly umístěny tabule s historií Strousbergovy dráhy, dále proběhla výsadba zeleně a úprava okolí.
U fotbalového hřiště proběhla instalace nových FITNES prvků, dále byla zakoupena pro potřeby stolního
tenisu pomůcka Robopong.
Kulturní akce: Novoroční ohňostroj, Dětský karneval, zájezd do divadla v Praze na muzikál „IAGO“,
Čarodějnice, Den pro všechny, Vítání občánků, Posvícení, Zájezd do divadla v Praze na divadelní hru „Tři
letušky“, Slavnostní zasazení lípy k 100. výročí vzniku republiky (spolu se Zdravou Olešnou), Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, Slavnostní nasvícení zvoničky.
V roce 2019 proběhla rozsáhlá stavba ve spodní části obce, současně s výstavbou nového chodníku od
zastávky autobusu do vsi a ke Zvířátkovu bylo skupinou ČEZ vzdušné elektrické vedení uloženo do země,
v této části bylo zhotoveno nové veřejné LED osvětlení. Na 3 mostech přes regulaci bylo instalováno nové
zábradlí, na parkovišti u transformátoru byl upraven povrch a na stanovišti na odkládání separovaného
odpadu byla vytvořena zástěna z gabionu. V roce 2019 byl vyhlouben jeden hydrogeologický průzkumný
vrt a jeden zářez na posílení vodních zdrojů, na tuto akci obec získala dotaci 754 278,- Kč.
Kulturní akce: Novoroční ohňostroj, Dětský maškarní karneval, Vítání jara, Čarodějnice, Den pro všechny,
Drakiáda, Posvícení, Strašidelná stezka s lampionovým průvodem, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční
setkání u zvoničky, Vítání občánků, Zájezd do divadla v Praze na muzikál „Kvítek Mandragory“.
V roce 2020 proběhla oprava pomníku padlých z I. a II. Světové války, oprava herních prvků, byly pořízeny
nové lavičky ze dřeva vč. stolu na hřišti u MŠ a posezení s ohništěm u pohostinství. Z důvodu zatékání do
budovy OÚ byla zabezpečena z dotace oprava střechy.
Kulturní akce: Novoroční ohňostroj, Dětský karneval, zájezd do divadla v Praze na muzikál „Muž se
železnou maskou“. Od 10.3.2020 byly z důvodu pandemie Covid-19 zakázány hromadné akce a od 12.3.
byl na celém území ČR vyhlášen nouzový stav. Další plánované kulturní akce byly zrušeny. Aby si naši
občané, především děti, mohli užít aspoň nějaké rozptýlení, připojili jsme se k výzvám Domečku Hořovice,
ať už to byla velikonoční soutěž obcí o titul Zajícov 2021 nebo podzimní Hledání svatomartinských
husiček.
Z důvodu nedostatku roušek v obchodech začaly šikovné olešenské švadlenky šít roušky doma i na obci
a prostřednictvím obce bylo vydáno občanům 450 roušek, další roušky byly předány do nemocnice
Hořovice. V jarních a letních měsících sice onemocnění Covidem polevilo, ale na podzim udeřilo opět
v plné síle znovu a od 5. října byl opět vyhlášen nouzový stav a následovalo i zavření škol.
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V roce 2021 jsme se zaměřili na přípravu několika projektů, začalo se pracovat na projektu na opravu
současné hasičské zbrojnice a přístavby půdních prostor pro volnočasové aktivity dětí i dospělých nad
budovou pohostinství. Byla podána žádost o dotaci na připojení průzkumných vrtů a zářezu na posílení
zdrojů pitné vody, dále došlo k opravě asfaltových povrchů na komunikaci a zatrubnění dešťové kanalizace
u čp. 100. Bylo upraveno úložiště na odkládání bioodpadu, zavedena aplikace mobilního rozhlasu,
provedena údržba umělého povrchu na víceúčelovém hřišti. Zastupitelstvo odsouhlasilo vstup naší obce do
Mikroregionu Hořovicka.
Od počátku roku 2021 byl z důvodu pandemie Covidu výrazně omezen kulturní život v obci, jako
náhrada se opět vymýšlely akce, které si mohli lidé užít samostatně, aniž by se na nich ve větším počtu
setkávali. Děvčata ze SPOZ vymyslela Čarodějnickou a Pohádkovou stezku a opět jsme se připojili
k Velikonoční výzvě Domečku Hořovice, tentokrát se soutěžilo o titul Kraslicov 2021. S letním počasím
se vše pomalu začalo vracet do normálu, proto jsme mohli uskutečnit i vítání občánků, zájezd do divadla
do Prahy na muzikál „Láska nebeská“, na podzim se konala Strašidelná stezka s lampionovým průvodem.
Pandemie pak bohužel opět nabrala na síle, a tak jsme vánoční strom rozsvítili pouze za doprovodu vysílání
místního rozhlasu, ze kterého nás krom vánočních koled a písní potěšily svým přednesem i olešenské děti.
Na Štědrý den byla zvonička pouze nasvícená, bez tradičního společného setkání.
V letošním roce se pokračuje na projektech na opravu hasičské zbrojnice a zhotovení půdních prostor pro
volnočasové aktivity nad pohostinstvím. Byl opraven most u požární nádrže, z důvodu nařízení inspekce
byl v MŠ instalován videozvonek, na cestě u Křížku byl starý rozpadlý kříž nahrazen novým, u vjezdu do
obce směrem od Strašic byl nefunkční radar vyměněn za nový a v současné době probíhá po celé obci
výměna svítidel za úspornější LED. Proběhla výměna 170 ks vodoměrů. V současné době je připojen vrt
PV1 a připravuje se připojení zářezu k vodojemům a instalace průtokové nádrže na cca dvoudenní zásobu
vody pro naši obec.
Kulturní akce – Novoroční ohňostroj, Dětský karneval, Kuřátkov, Vítání jara, Čarodějnice, Vítání občánků,
Den pro všechny, Svěcení nového kříže.
Obec Olešná finančně zabezpečuje vytápění na sále v pohostinství pro cvičení dětí a stolní tenis, dle zákona
musí mít zřízenou jednotku JSDH, kterou také materiálně zabezpečuje, dále obec finančně zabezpečuje
veškerý provoz a vybavení v MŠ Olešná, každoročně přispívá na údržbu hřbitova v Zaječově a posílá
finanční dary Svazu tělesně postižených Hořovice, Svazu neslyšících Hořovice, Spolku Fištrón, ZO
Českých ochránců přírody Rokycany, Českému svazu včelařů a Domovu na Výsluní Hořovice. Olešenské
mládeži byl poskytnut příspěvek na kroje při konání Staročeských májů, dále byly zaslány za pomoci
občanů finanční dary nadaci Onkoláček, obci Hrušky zasažené tornádem v roce 2021 a neziskové
organizaci Dobromysl v roce letošním.
Do budoucna má naše obec rozpracováno ještě mnoho úkolů, na které bude navazovat již práce nového
zastupitelstva, nebude to v dnešní době lehké, ale věřím, že se to opět zvládne.
Prostřednictvím Olešenského zpravodaje děkuji současnému zastupitelstvu a členům výborů za kus
odvedené poctivé práce, pracovníkům obce za jejich svědomitou péči o zeleň a celkový vzhled Olešné,
děvčatům z redakční rady Olešenského zpravodaje za propagaci obce. Děkuji také všem organizacím,
spolkům i jednotlivcům, kteří se věnují práci s dětmi nebo s dospělými za jejich volný čas a pomoc.
Přeji do budoucna všem našim občanům i chalupářům pevné zdraví, a aby se všem v naší Olešné i nadále
spokojeně a klidně žilo…
Lenka Hasmanová starostka obce
Komunální volby 2022 se uskuteční v pátek 23. září a v sobotu 24. září 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
tel. 724 178 166 požádat o návštěvu volební komise v místě bydliště. Volit v komunálních volbách
mohou všichni občané České republiky s trvalým pobytem v dané obci, kterým je více než 18 let. Občanům
Evropské unie, kteří mohou k volbám přijít také, stačí místo trvalého bydliště a doklad o přechodném
pobytu na našem území. Volič nesmí být jakkoli trestně stíhán nebo být ve vojenské službě.
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Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Olešná proběhne v měsíci říjnu tohoto
roku. O konkrétním termínu budete informováni prostřednictvím webových stránek olesna-be.cz
a prostřednictvím obecního rozhlasu.

KOMINICKÉ SLUŽBY
Firma Kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při
přihlášení na OÚ cenově zvýhodněné:
▪ kontrola spalinové cesty vč. protokolu za 500,- Kč
▪ čištění komínového průchodu za 180,- Kč
Práce budou probíhat ve středu 5. 10. a v sobotu 15. 10. 2022.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
V souvislosti se zahájením topné sezóny bude vyvážení popelnic probíhat od 1. 10. opět každé úterý.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU PROBĚHNE V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2022.
Kontejner na objemný odpad bude přistaven v Lesoparku od 9:00 do 11:00 hodin. Kontejner bude
sloužit pouze pro odpad z domácností, jako je opotřebovaný nábytek, koberce, skla automobilů, matrace
apod. Odkládání bude možné pouze pod dohledem pracovníků pověřených obcí, samostatně odpad do
kontejneru nevkládejte!
Odběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení proběhne od 9:00 do 11:00 hodin za budovou OÚ.
Vybíráme: AKU baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články, plechovky od zbytků barev, nádoby
od motorových olejů, zahradní chemie, ředidla apod.
Připomínáme, že elektrozařízení a železo lze odkládat celoročně místním hasičům k moštárně.

PRAVIDELNÉ ODEČTY VODOMĚRŮ
Žádáme občany, aby do 25. 9. 2022 nahlásili na OÚ Olešná stav
vodoměru ve své domácnosti. Ideální je zaslání fotografie se stavem a
viditelným číslem vodoměru. Pokud budete zasílat stav e-mailem nebo
prostřednictvím SMS bez fotografie, zkontrolujte, prosím, řádně stav
zobrazený na vodoměru. Stav vodoměru ve všech objektech, mimo bytového
domu čp. 154, začíná vždy nulami a nemá žádné desetinné místo. Pouze
v bytovém domě čp. 154 jsou umístěny bytové vodoměry s desetinnými
místy, a to v červených polích.
Pokud si nebudete jisti nebo nebudete schopni stav vodoměru sami zjistit,
kontaktujte obecní úřad a my vám budeme rádi nápomocni.
Po zkušenostech z nedávné hromadné výměny vodoměrů, která proběhla v naší obci v měsíci červnu a při
níž byly zjištěny úniky vody, chybně nahlášené stavy a další nesrovnalosti, žádáme občany, aby ve svém
vlastním zájmu kontrolovali svůj vodoměr i jeho okolí pravidelně i mezi odečty (jaro, podzim), zda
nedošlo k poškození, korozi či drobnému úniku vody v okolí vodoměru. Jakékoli podezření na poškození
či nesrovnalosti ve stavu vodoměru ihned hlaste na OÚ Olešná. Předejdete tak případné havárii či jiným
problémům.
Pro informaci – v případě, že odebíráte vodu z vodovodního řadu, tak průměrná spotřeba vody je
v ČR 3.39 m3 na osobu za měsíc. Nejčastější příčinou nárůstu spotřeby vody (pokud nedojde k významné
změně v režimu využívání vody v domácnosti) je protékající WC, voda odtékající přepadovou hadičkou
u bojleru a netěsnící vodovodní baterie.
Kontakty pro zaslání stavu vodoměru:
ucetni@olesna-be.cz
starosta@olesna-be.cz tel. 724 178 166 nebo 725 829 830
(zaslání SMS, MMS příp. foto na WhatsApp)
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GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NEMOVITOSTÍ
V rámci prováděné revize a kontroly údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem dle katastrálního
zákona č. 256/2013 § 35 byla prováděna v měsíci červenci v naší obci kontrola nemovitostí. U některých
nemovitostí vznikly nesrovnalosti, na základě kterých byli příslušní občané vyzváni k doplnění
a následnému zaměření geodetem. Obec Olešná nabízí těmto občanům zajištění geodeta z Geodetické
kanceláře p. Heppnera z Hořovic, p. Koláře (tel. 725 212 530), který by v případě zájmu skutečný stav
nemovitostí občanům v naší obci zaměřil hromadně.
Obec Olešná tuto možnost zprostředkování občanům pouze nabízí, je na každém, zda nabídku
využije. Náklady na tuto službu uhradí zájemci přímo Geodetické kanceláři, z vlastních prostředků.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Olešná děkuje panu Ludvíku Šlancarovi za praktický zametač
chodníků s motorovým pohonem, který naší obci bezplatně věnoval.
Zařízení najde široké uplatnění při úklidu obce a bude pro naše
pracovníky cenným pomocníkem.

KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU VZROSTLÝCH STROMŮ NA NÁVSI
A V JEJÍM OKOLÍ

V souvislosti s viditelně proschlými větvemi a odlupující se kůrou některých
vzrostlých stromů na návsi a v jejím okolí probíhá v současnosti cílená kontrola
jejich zdravotního stavu. Podle jejího výsledku, tj. po posouzení stavu
odborníkem z oblasti dendrologie, bude případně jednáno s příslušnými úřady
o možnosti náhrady těchto stromů novou výsadbou. Cílem těchto opatření je
zajištění bezpečí v okolí stromů jak přímo pro občany, tak pro jejich majetek
a zároveň zachování zeleného rázu naší vesnice s jejími stromy, okrasnými keři
i travnatými plochami.

Z důvodu stížností na dopravní obslužnost obcí mezi Hořovicemi a Rokycany dojde od 1. 9. 2022
k drobným změnám autobusových linek. Jízdní řády naleznete na webu www.pid.cz.
545 Hořovice – Zaječov – Strašice
Pracovní den

• Spoj v 7:15 z Olešné do Zaječova pojede přes zastávky Cheznovice, OÚ a Těně, vynechá zastávku Zaječov
– u hřbitova a pojede už v 7:05. JÍZDNÉ Z OLEŠNÉ DO ZAJEČOVA ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚNY.
• Spoj ve 12:53 z Tění bude výchozí již z Olešné a obslouží také Cheznovice-ObÚ s odjezdem z Olešné
ve 12:45.
• Spoj v 11:35 z Hořovic do Tění bude prodloužen přes Cheznovice-ObÚ až do Olešné.

546 Hořovice – Rokycany
Pracovní den

• Spoj v 6:54 z Hořovic do Olešné pojede v 6:44 kvůli změnám na lince 545
• Spoj v 6:30 z Rokycan do Hořovic pojede v 6:35 pro zajištění návaznosti od vlaku z Plzně
Bc. Jakub Havelka
Oddělení projektování dopravy BUS, IDSK Integrovaná doprava Středočeského kraje

O případných následných změnách tohoto jízdního řádu budete včas informováni.
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Gratulujeme našim občanům k jejich krásnému životnímu jubileu
a do příštích let jim přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost
a každý den důvod k úsměvu.
Obec Olešná
září 2022:
Cafourková Zdeňka, Veigend Roman,
Turková Božena
říjen 2022:
Bačová Zdeňka, Štěpnička František
listopad 2022:
Prášková Iva, Urbánková Ivana, Pospíšil Petr,
Vacherlohn Václav, Hagyariová Melánia
Informace OÚ zpracovala Lenka Hasmanová, starostka.

OLEŠENSKÁ KNIHOVNA
V příštím období tohoto roku bude pro vás knihovna v Olešné otevřena opět každý sudý čtvrtek, tedy
8. a 22. září, 6. a 20. října, 3. listopadu a 1. a 15. prosince 2022, vždy od 16:45 do 18:45 hodin.

Postupně dochází k obohacování knižního fondu formou nákupu i meziknihovních výpůjček. Abyste vždy
našli to, co Vás opravdu zajímá, máte možnost pomoci při výběru nových knižních publikací. Stačí
své tipy poslat e-mailem na adresu knihovna.olesna@seznam.cz, případně své náměty napsat na papír
a vhodit do schránky na OÚ.
Na setkání nad knížkami se těší knihovnice Petra Svobodová.
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DEN PRO VŠECHNY 18. 6. 2022
Další charitativní Den pro všechny je za námi a já bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří se podíleli
na jeho přípravě a zdárném průběhu, všem účinkujícím a především pak vám, kteří jste se akce zúčastnili.
Celý program proběhl navzdory takřka tropickému počasí, o to více si cením, že jste s námi byli až do
pozdních večerních hodin. Je velké potěšení vidět, že se lidé stále ještě umí bavit, že jsou spolu rádi
– a také, že nezapomínají ani na ostatní. Díky vašim darům v podobě zakoupení keramické kapky štěstí
a dobrovolného vstupného se podařilo pro Dobromysl z.ú. shromáždit celkem 22.636 Kč,
spolu
s příspěvkem obce Olešná tak přibylo na účet této neziskové organizace celkem 30.000 Kč. Věřím, že se
náš život po dvou letech už skutečně vrací do normálních kolejí, že se budeme zase více setkávat, společně
si užívat zábavu a vzájemně si pomáhat. Závěrem nemohu nezmínit velmi příjemné překvapení, které nám
připravily olešenské děti, když z vlastní iniciativy přišly pomoci jak s přípravami akce, tak s nedělním
úklidem po jejím skončení. Těšíme se na další spolupráci.
Lenka Hasmanová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Něco končí a něco nového začíná... Ve středu 29. června 2022 proběhlo na OÚ Olešná slavnostní rozloučení
s předškoláky z olešenské mateřské školy. Po prázdninách už zasednou do opravdových školních lavic –
a my jim k tomu přejeme, aby se jim ve škole líbilo, aby je učení bavilo, aby si tam našli další kamarády
a aby pro ně paní učitelka měla samé jedničky.

,

Radostný školní rok 2022/2023 přejeme samozřejmě i všem dětem, které ještě zůstávají ve školce, a jejich
paní učitelkám.
Alexandra Slepičková
11
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CO SE DĚJE U VODY
DĚTSKÝ DEN U VODY
Jak u každého rybníka bývá zvykem, tak i náš místní vodník povolal pohádkové bytosti, aby dal dětem
úsměv na tváře a vzpomínku na pohádkový svět. I za chladného počasí RS Milina spolu se SPOZ Olešná
uspořádal v sobotu 28. května 2022 Dětský den u vody na téma Pohádka.

Kolem rybníka na návštěvníky čekaly pohádkové bytosti. Na úplném začátku je přivítala Sněhurka, která
rozdala lístečky k zaznamenání splnění úkolů a děti se mohly vydat za Ohnivou ženou a Ledovou
královnou.

Nezapomněli jsme ani na minulost a přizvali mezi sebe Makovou panenku, Křemílka a Vochomůrku, pana
Rádce ze šíleně smutné princezny. Z pohádkové zvířecí říše přispěchala na pomoc beruška s mravenečkem.

3/2022
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Po splnění všech úkolů, a že u pana Rádce nebyl úkol jednoduchý, je svezl náš vodník na lodičce po místním
rybníce. Rozdal jim sladkou odměnu a pamětní list. Za chladného počasí od 18°°zahrála skupina Brzdaři
ze Žebráku, kterým moc děkujeme.
Věříme, že dětem, rodičům a prarodičům jsme zpříjemnili návrat do pohádkové říše a těšíme se na všechny
při další plánované akci... Děkujeme všem zúčastněným…
RS Milina a SPOZ

Ahoj kluci a holky,
chcete začít rybařit ?
Rybářský kroužek při RS Milina,
zahajuje opět svoji činnost od září 2022
pro děti 5–15 let.
Přijď se za námi podívat a třeba se přihlásit
22. 9. 2022 v 16 hodin k rybníku pod
Milinou v Olešné.
Těšíme se na Tebe !
Zbyněk Stupka 606 499 483
Hana Blumentrittová 606 177 057
13
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ČINNOST RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Kroužek při rybářském spolku Milina započal své působení v září 2021. Práce v kroužku je zaměřena na
teoretickou a praktickou výchovu školní mládeže.
Výuka směřuje na znalost rybářského řádu, poznání všech druhů ryb, vodních živočichů a hlavně
k ochraně přírody. Teoretická výuka probíhá v místnostech obecního úřadu a v rybářské chatě, praktická
výuka probíhá na rybníku pod Milinou.
Naše děti připravujeme i na dětské soutěže, které pořádají okolní organizace. Soutěže se zúčastnil zatím
jen jeden člen našeho kroužku a může se pochlubit prvním místem dětských závodů v Komárově.
V letošním roce začne příprava na soutěž Zlatá udice a další závody, o kterých budeme děti včas
informovat.
Děti se scházely každý čtvrtek od 16 do 17,30 hod. V novém školním roce se budeme scházet, pokud to
bude možné ve stejném čase. Kroužek navštěvovalo pravidelně 8 až 10 chlapců a děvčat ve věku 5–13 let
za účasti 2 vedoucích.
Na poslední schůzce děti dostaly vysvědčení v podobě desatera správného rybáře a malý dárek.

Těšila nás radost, s kterou děti přicházely na každou schůzku kroužku a nadšení, s kterým plnily úkoly
a učily se všechny rybářské dovednosti. Proto se budeme snažit i v letošním školním roce se dětem naplno
věnovat a dělat jim schůzky co nejvíce zajímavé a atraktivní. Plánujeme i několik zajímavých akcí jako bude
exkurze na sádky, víkendová výprava k vodě a jiné, které si necháme jako překvapení.
H. Blumentrittová, Z. Stupka
3/2022
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SVĚCENÍ NOVÉHO KŘÍŽE U CESTY KE KŘÍŽKU
V neděli 17. července 2022 se z Olešné vypravili obyvatelé
(nejen) naší vesničky po obnovené polní cestě Ke Křížku směrem
k Zaječovu. Stejně tak přicházeli zároveň i lidé od Zaječova, aby
se nakonec všichni sešli uprostřed této cesty při příležitosti
svěcení nového kříže.
Tento kříž zhotovil pan Petr Pospíšil a v dubnu tohoto roku byl
instalován na místě předchozího kříže, který podlehl vlivu počasí.
Obřad provedl pan páter Juan Provecho z kláštera Sv. Dobrotivé
v Zaječově a zúčastnily se ho i děti, které v té době trávily
prázdniny v klášterním areálu a které slavnost doprovodily písní.
Na místě promluvila také paní starostka a připomněli jsme si něco
z historie tohoto místa a jeho poselství a zároveň jsme si znovu
uvědomili, jak cesta krásně propojuje obě sousední obce a jak je
milé se zde potkávat. Pro přítomné bylo k dispozici i malé
pohoštění, občerstvení v podobě nápojů přišlo v horkém počasí
určitě všem vhod.

Někteří zde byli poprvé, ale určitě ne naposledy. Obec bude o tuto lokalitu nadále pečovat a zazněla i slova
o vybudování nové dřevěné lávky k usnadnění přístupu ke kříži a také lavičky, na které bude možno si
odpočinout a užít si v klidu krásu tohoto místa. Už víte, kam půjdete příště na procházku?
Alexandra Slepičková
15
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SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
SEJDEME SE O VÁNOCÍCH (FOTOGRAFIE, FILMY, VZPOMÍNÁNÍ...)
Spolek Za zdravou Olešnou by chtěl
navázat na úspěšnou květnovou výstavu
Naše Olešná aneb Jak šel čas. Podrobnosti
a fotografie si můžete připomenout v
Olešenském zpravodaji č. 2/2022 a na FB
Olešenský zpravodaj.
Příznivé ohlasy a zájem občanů nás velmi
těší. Objevily se i dotazy, jestli se ještě
uskuteční
promítání
fotografií
s komentářem, případně videí z historie,
života, společenských akcí i přírodních krás
Olešné.
Rozhodli jsme se spojit síly a využijeme
nabídky pana Václava Keberdleho
ke spolupráci. Ten již v minulosti dvakrát v sále místního pohostinství představil staré fotografie, nad
kterými se vzpomínalo, diskutovalo, upřesňovaly informace...
Pokud bude i nadále příznivá epidemická situace, která nijak neomezí shromažďování občanů, sejdeme se
ve vánočním čase v sále místní hospody. Program bude sestaven tak, aby zaujal i ty, kteří se již
předchozího promítání v minulosti zúčastnili. Nechte se překvapit, to k Vánocům přece patří.
Podrobnosti přinese Olešenský zpravodaj č. 4/ 2022 a občany budeme aktuálně informovat
i prostřednictvím plakátů a hlášením místního rozhlasu. Těšíme se na vás.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou, z. s.

MIMOSEZÓNNÍ OTEVÍRACÍ DOBA HOSPODY
U ZELENÉHO STROMU V OLEŠNÉ
OD 1. 10. 2022
Pondělí–úterý zavřeno
Středa
17,00-22,00
Čtvrtek 17,00- 22,00

Sobota
Pátek
Neděle

17,00 - 22,00
17,00- 22,00
zavřeno

Jan Ehrenberger

Do nového školního roku…
Vědění je moc a síla, to mi jednou řekla malá školní víla.
S věděním si můžeš mnohem lépe hrát,
když umíš číst, psát a počítat.
Když znáš co a jak už bylo, jak se dříve žilo,
když víš, jak tvoje tělo funguje,
když poznáš, kdy a kam silný vítr zaduje…
Když umíš pojmenovat všechny hvězdy na nebi,
znáš rostliny i zvířata, co žijí s námi tady na zemi.
Škola a učení je přece zábava, nic pak už pro tebe nebude záhada
Pohodový a úspěšný školní rok 2022/ 2023 přeje všem
školákům jménem celé redakční rady Eliška Svobodová.
3/2022
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
O prázdninách patřil Zvířátkov opět dětem. V rámci příměstského tábora se jich zde vystřídalo několik
desítek. V červenci se děti zaměřily na zvířátka a péči o ně. Prvním srpnovým turnusem se přenesly do říše
pohádek a v průběhu čtvrtého, tedy posledního turnusu si zahrály na Indiány. Počasí táborníkům většinou
přálo, a tak si vše skvěle užili.

Ve Zvířátkově se i letos můžete dozvědět jak správně třídit odpad a s jakými výrobky z vytříděného
odpadu se běžně setkáváte. K dispozici je řada naučných materiálů od společnosti EKO-KOM a.s.
Nyní se ve Zvířátkově těšíme z nových přírůstků. V červenci se nám narodila dvě jehňátka a několik
roztomilých morčátek. Do naší zvířecí rodiny přibyl také dikobraz srstnatonosý a tři lemuří slečny.

Novinkou letošní sezóny je automat COSMOCARD na výrobu vlastní pohlednice s Vaším portrétem.
Stačí se ve Zvířátkově vyfotit, vybrat si vzor Vámi vybrané pohlednice a stisknout tlačítko pro tisk.
Pohlednici je možné si poslat také na e-mail, vytisknout a pak už jen rozesílat do světa.

Moc děkujeme všem příznivcům Zvířátkova za pomoc a podporu. Také děkujeme, že nám sbíráte staré
pečivo i kompoty, jablka, hrušky, švestky a další přebytky z vašich spíží a zahrádek. Další informace
a novinky z dění ve Zvířátkově naleznete na webových stránkách www.zviratkov.cz, na FB
Zvířátkov, na Instagramu zooparkzviratkov nebo přímo ve Zvířátkově.
17
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Po dvouleté pauze bychom Vás chtěli srdečně pozvat na tradiční akci „Staročeské odpoledne“, které
se bude konat tentokrát již v září, a to v neděli 25. září 2022 od 14 hodin. V toto odpoledne se opět
přesuneme do dob minulých, a to konkrétně do 20. a 30. let minulého století. Můžete se těšit na bohatý
kabaretní program, v něm uvidíte například chůdaře, flašinetáře, divadelní představení, kouzelníka s jeho
kouzelnickou školou nebo klavíristu. Chybět nebudou ani řemeslné stánky, tradiční slámování, malování
na obličej, jízdy na ponících a jízdy na sulce. Těšíme se na vás!
kolektiv Zvířátkova

3/2022
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TJ OLEŠNÁ, Z. S.
NOHEJBAL
V sobotu 4. 6. 2022 uspořádali nohejbalisté tradiční nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
9 družstev. Výkony, které předváděli jednotliví sportovci na hřišti, byly obdivuhodné. Těší nás, že se
zapojují i velmi mladí sportovci, především z Olešné.

K dobré náladě a výborným sportovní zážitkům přispěl i tradiční stánek s občerstvením. Všichni sportovní
nadšenci a příznivci tohoto krásného sportu si užili sobotu plnou pohybu, prima nálady a dobrého jídla.
V této turnajové tradici chceme i nadále pokračovat…

ODDÍL TURISTŮ
Letní dětský tábor 2022
Prvních čtrnáct dní v červenci tradičně proběl na fotbalovém
hřišti v Olešné tábor dětí zaměstnanců společnosti Generali
Česká pojišťovna.
Zájemci o táborovou hru „Cesta kolem světa“ zaplnili dvacet
stanů. Pro soutěže i odpočinek využívali pozemek fotbalového
hřiště, kabiny TJ, víceúčelové hřiště, vyrazili i do okolních lesů
a k vodě. Ke spokojenosti vedoucích i dětí přispěla kromě
příznivého počasí také modernizace vodovodních rozvodů
v kabinách TJ. Těší nás kladné hodnocení přípravy i průběhu
tábora od jeho vedení i účastníků. O spokojenosti svědčí i fakt,
že tábor zde plánují uspořádat i příští prázdniny.
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CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 19. 9. 2022 V 17:15 HOD
I po prázdninách budeme pokračovat se cvičením pro děti a rodiče. Chtěly bychom poděkovat
především všem dětem, které se zúčastnily ukázky cvičení na akci Den pro všechny, za statečnost, za to, že
se nebály před tak velkým publikem ukázat, co všechno umí. Byly jste perfektní a vážíme si toho! Přestože
nejsme žádná profesionální skupina či taneční klub, myslíme, že jsme se mezi tolika vystupujícími
neztratili, a že jsme úspěšně reprezentovali jak naši tělovýchovu, tak i obec Olešná

STOLNÍ TENIS
Ani o prázdninách stolní tenisté
nezaháleli a již od srpna začali
trénovat a tím se připravovat na
nadcházející sezónu. Pro mladé stolní
tenisty bylo připraveno pravidelné
soustředění. Jsou přihlášena čtyři
družstva a doufáme opět v dobré
umístění v jednotlivých kategoriích.
Samozřejmě opět chceme poděkovat všem sponzorům, obci Zaječov a v neposlední řadě obci Olešná
za podporu sportu v Olešné a věříme v ní i do budoucna. Sportu zdar!
za TJ Miloš Herman a Jan Šnajdr
3/2022
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JEZDECKÝ KROUŽEK TINKER RANČ OLEŠNÁ
Jezdecký kroužek při Tinker ranč v Olešné je určen pro děti ve věku zpravidla od 4 do 15 let. Děti
jezdí na koních, kteří jsou svým charakterem vhodní k těmto účelům. Děti docházejí na kroužek jednou
týdně. Výuka je stálá, nepřerušovaná a probíhá i o prázdninách. Mimo kroužek je možné přijít i na
individuální lekci, v jiný čas. Při nepřízni počasí se děti vzdělávají v klubovně či ve stáji.
Náplní výuky je vyčištění a nasedlání koní (po ježdění zase odsedlání) a samozřejmě samotná jízda
na koni. Součástí výuky je mimo ježdění na jízdárně právě i teorie jezdectví a péče o výživu a zdraví koně.
Pokud máte jakékoli další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. čísle 606 466 749, nebo na našem FB
Jízdy na koni Tinker ranč Olešná.
Dítě by mělo mít s sebou na výcvik povinně pevnou uzavřenou obuv (gumáky, pracovní nebo jezdecké
boty), pohodlné úzké kalhoty (nejlépe přímo určené k jízdě na koni), a přilbu s tříbodovým úchytem (může
být i cyklistická), dobrovolně možno i bederní chránič, ostatní oblečení dle počasí – nepodceňovat! Děti si
mohou nechávat přes týden v sedlovně jen přilbu s bičíkem, ostatní si musí nosit na každou hodinu s sebou!
INSTRUKTORKY
Barbora Pihávková
Jezdectví se věnuje od šesti let, kdy začínala na školním statku SZEŠ Březnice
voltiží. Následně přesedlala na sedlové disciplíny a to zejména parkur. Jako člen
JK Březnice se účastnila parkurových hobby soutěží na školních i soukromých
koních. S vlastním koněm přesídlila pod Jízdárnu Equitana Martinice, kde po
složení ZZVJ pokračovala v oficiálním parkurovém sportu, distančním ježdění
a trénincích s předními českými drezurními a parkurovými trenéry. Dále se
věnovala pracovně dostihovému sportu, kdy sbírala zkušenosti v dostihových
stájích trenérů Luky a Koplíka, nyní již sama trenérské osvědčení vlastní.
V současné době se aktivně věnuje parkurovým a všestrannostním soutěžím
a tréninku svých svěřenců, ať ze strany koňské, tak i té dětské, kdy již několik
svěřenkyň úspěšně složilo ZZVJ a reprezentují Tinker ranč na závodech. Dále se
věnuje posuzování výstav Irských cobů a speciálních výstavních tříd na ruce i pod
sedlem a své svěřence na tyto výstavy aktivně připravuje.
Ing. Lucie Ondrusová
Lucka se věnuje jezdectví od dětství, začínala jako člen v TJ Tempo Praha, dnes
již neexistujícím klubu. Následovalo členství v TJ Jeřice, kde si složila ZZVJ. Po
složení zkoušky jezdila jako B-rider různé koně různým majitelům, následně si
pořídila své koně. Mezi roky 2014-2016 se věnovala především lehčímu
parkurovému ježdění, po pořízení drezurního koně se věnuje ovšem plně ježdění
drezurnímu. Má za sebou celkem již pět sportovních sezón právě v drezuře. Se
svou klisnou, kterou vlastní od tří let, úspěšně závodila na úrovni L a v tréninku
jezdily prvky z S úrovně. Skoro šest let trénovala s Veronikou Turečkovou
(Macánovou), sama pořádala a aktivně se zúčastňovala nespočtu soustředění s naší
přední drezurní jezdkyní Barborou Marešovou. V současné době je na mateřské
a dojíždí ještě jako instruktor do klubu v Malé Chuchli.
Tinker ranč Olešná
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
září–říjen 2022

Drakiáda

25. 9. 2022

Staročeské odpoledne ve Zvířátkově

8. 10. 2022
12. 11. 2022

Posvícenská zábava
Svatomartinský lampionový průvod

19. 11. 2022

Vánoční workshop

27. 11. 2022

Rozsvícení vánočního stromu

24. 12. 2022

Vánoční krmení zvířátek

UPOZORNĚNÍ: OLEŠENSKÉ PIVNÍ CORSO JE LETOS POŘADATELEM ZRUŠENO.

Termíny akcí se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci. Sledujte proto webové stránky obce, FB
Olešenský zpravodaj a FB Obec Olešná u Hořovic. O změnách budete včas informováni také prostřednictví
hlášení místního rozhlasu a zpráv z rozhlasu mobilního.
Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
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Ceník inzerce
Veškerá komerční reklamní sdělení jsou
zpoplatněna částkou 100 Kč, ať už jsou
zveřejněna samostatně, nebo jako součást
článku. Příslušné reklamní sdělení je následně
umístěno také na FB profilu Olešenského
zpravodaje. Zasláním tohoto typu příspěvku
odesilatel souhlasí s jeho zpoplatněním.
Soukromá inzerce, která nemá komerční
charakter, je zveřejňována zdarma.

Foto na přední straně obálky: Ing. Karel Slepička a redakční rada
Foto na zadní straně obálky: Marta Kratochvílová, Marie Humlová, Jitka Matějková,
Lenka Bezděková, Hana Hráchová a redakční rada
Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, čp.104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
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