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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:

Co zaseješ, to sklidíš.
Co dáváš, to dostáváš.
Co vidíš u druhých, je odrazem tebe.
Pamatuj, život je ozvěna. Vždy se vše každému vrátí.
autor neznámý

SLOVO STAROSTKY
Pomalu se nám přiblížila nejkrásnější doba v roce, Vánoce. Ty nám dávají prostor pro vydechnutí si od
starostí všedních dní. Umožňují nám trávit čas s lidmi, které máme rádi a na kterých nám opravdu záleží.
Dávají nám také prostor pro hlubší zamyšlení se nad tím, co se nám za uplynulý rok podařilo, a na čem je
naopak potřeba zapracovat. K Vánocům též neodmyslitelně patří různé zimní sporty a děti koulující se v
zasněžených ulicích. Všichni máme v paměti malebnou vánoční krajinu z obrázků Josefa Lady.
V současné době sice budeme pravděpodobně rádi za alespoň trochu sněhu, ale věřím, že i tak si lze
Vánoce užít. Přeji vám, abyste prožili vánoční svátky přesně podle svých představ a abyste během nich
nemuseli řešit žádné závažné problémy. Doufám, že pod stromečkem najdete dárky podle svých přání a
hlavně prožijete vánoční svátky s těmi, které máte rádi.
Po skončení Vánoc nás čeká vstup do nového roku. Každý z nás si bude do nového roku dávat mnoho
předsevzetí, je potřeba nezapomínat při honbě za jejich splněním na to, že nejdůležitější v životě je naše
zdraví.
Lenka Hasmanová

PLÁN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ NA ROK 2018







Štreka
Komunikace

– zhotovení informačních tabulí k historii Strousbergovy dráhy, instalace kolejí
– zhotovení chodníku od zastávky autobusu k návsi a ke Zvířátkovu
– oprava komunikací po obci
Průzkumné vrty na pitnou vodu – naše obec obdržela dotace ze SFŽP
Instalace posilovacích prvků
Zeleň
– celková údržba zeleně, zejména vzrostlých a nebezpečných stromů v celé obci
Veřejné osvětlení – instalace nových sloupů v místech, kde půjde elektrické nadzemní vedení do
země a kde se naše svítidla na dotčených sloupech nachází

DOKONČENÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE








Instalace nových hracích prvků
Instalace uvítacích tabulí „Olešná Vás vítá“ u vjezdů do obce
Instalace laviček v lesoparku a u štreky
Instalace nových skladových prostor na fotbalovém hřišti
Odstranění havárie na vodovodním řadu v nové zástavbě
Oprava studny u lesoparku
Zhotovení zámkové dlažby vjezdu obecního úřadu
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Odvodnění vjezdu před nemovitostmi na návsi č. p. 15 a 16
Úprava zeleně a terénu u rybníka Pod Milinou,
Úprava zeleně na návsi včetně 4 památných lip u zvoničky
Úprava koryta „regulace“ (investor Lesy ČR, s. p.)
Oprava stropu ve výčepu a instalace nového osvětlení, instalace nových dveří
Opravy stropu na sále pohostinství, výměna trámů a oprava zhlaví napadeného dřevokazným hmyzem

POPLATKY ZA ODVOZ TKO A ZA PSY PRO ROK 2018
 Poplatek za odvoz TKO: 550,-Kč za osobu (včetně dětí), chalupáři 550,-Kč za objekt
Poplatek je splatný k 30. 6. 2018.
 Poplatek ze psů:
100,-Kč za každého psa staršího 3 měsíců
Poplatek je splatný k 31. 3. 2018.
Poplatky lze hradit buď osobně na pokladně OÚ Olešná nebo převodem na účet č. 183413042/0300.
Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti. Upozorňujeme, že při pozdním uhrazení může být
poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Osvobození a úlevy od poplatků stanovuje obecně závazná vyhláška, která je k nahlédnutí na webových
stránkách obce. Žádosti je nutné podat do 15. 1. 2018.

ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH
Městský úřad Hořovice informuje:
S účinností od 1. 7. 2018 dojde ke změně zákona o správních poplatcích. V souvislosti s touto změnou
může dojít k navýšení poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních pasů.
Využijte možnost vyřídit nový doklad v zimních měsících téměř bez čekání. V jarních a letních měsících
se vzhledem velkému nárůstu žádostí a kapacitních důvodů může stát, že dojde ke zkrácení provozní
doby i na 14. hodinu.
Úřední hodiny MěÚ Hořovice: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin (z technických důvodů lze poslední
žádost podat v 16:30 hodin)
Telefonní spojení:
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Cestovní doklady:
Občanské průkazy:

311 545 370
311 545 351
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ZMĚNA VZHLEDU WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE
Od 1. 1. 2018 plánujeme spuštění nových webových stránek obce. Nový webdesign by měl přinést nejen
modernější vzhled, ale hlavně jednoduchost, přehlednost a snadnou orientaci při hledání informací. Návrh
zpracovává firma W Partner, současný provozovatel webových stránek obce.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat ve středu 13. 12. 2017 ve velké
zasedací místnosti Obecního úřadu od 18:00 hodin. Na programu bude mimo jiné projednání rozpočtu
obce a plánu veřejně prospěšných prací na rok 2018.
Jste všichni srdečně zváni

OTEVÍRACÍ DOBA OÚ OLEŠNÁ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pátek 22.12.
7:00 – 12:00

Středa 27.12
9:00 – 11:00

Čtvrtek 28.12.
zavřeno

Pátek 29.12.
zavřeno

INFORMACE O NARŮSTAJÍCÍM VANDALISMU V NAŠÍ OBCI
Zastupitelstvo obce nabádá občany, aby byli vnímavější k začínajícímu vandalismu v obci a nezůstávali
lhostejní k dění ve svém okolí, zejména v pozdních večerních a nočních hodinách.
Z důvodu vandalismu musela být ještě před zimním obdobím odstraněna lanová dráha v lesoparku. Tam
se často ve večerních hodinách scházeli „výrostci“, kteří dorazili autem z jiné vesnice a do nočních hodin
řádili na lanovce. Nejenže rušili noční klid a potloukali se v nočních hodinách po obci, ale ničili lanovku
určenou pro děti do 15 let a do 70 kg váhy přetěžováním. Bylo rozhodnuto, že lanovka bude na noc
uzamčena. Ale bohužel druhý den jsme našli řetěz se zámkem přeštípnutý, tudíž jsme byli nuceni lanovku
předčasně odstranit. SPZ automobilu byla nahlášena na Policii ČR a bylo požádáno o častější kontroly
v naší obci.
Děkujeme občanům, kteří nás upozornili, že tento automobil se opakovaně nachází u lesoparku
i v nočních hodinách.

PRACOVNÍ SKUPINA HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA OBNOVU
PAMÁTEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Hejtmanka Středočeského kraje vyzvala starosty středočeských obcí, aby se spolupodíleli na vývoji nové
koncepce obnovy památek. Naše starostka na výzvu reagovala dopisem (viz minulé číslo zpravodaje) a
spolu s MUDr. Eliškou Svobodovou přijali členství v nově vytvořené Pracovní skupině na obnovu
památek Středočeského kraje. MUDr. E. Svobodová je spoluvlastníkem památkově chráněného objektu a
může tak z vlastní zkušenosti sdělit, jak není jednoduché v této nemovitosti žít.
První setkání této skupiny se konalo 18. 9. 2017 na Krajském úřadě středočeského kraje za přítomnosti
zástupců KÚ Středočeského kraje, odborníků z Ministerstva kultury, NPÚ, Arcibiskupství a DAM,
starostové a zástupci obcí: Český Brod, Plaňany, Beroun, Olešná, Buštěhrad, Koleč, Zlonice. Přítomní
starostové sdělili své zkušenosti s řešením problematiky památek a jejich obnovou.
Druhá pracovní schůzka se konala 4. 12. 2017, tam se projednávaly konkrétní problémy jednotlivých
obcí, které budou předloženy k projednání hejtmance Středočeského kraje. Za naši obec byl vznesen
požadavek rozlišit a zjednodušit administrativu a požadavky NPÚ u objektů, které se v památkové
zóně pouze nachází - a to z důvodu, že vlastníci těchto nemovitostí nedostanou žádnou finanční
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kompenzaci a musí přesto dodržovat přísné podmínky a postup povolovacího řízení NPÚ, oproti
nemovitostem památkově chráněným, jejichž majitelé mohou žádat o dotace.

ZABEZPEČENÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Opět apelujeme na občany, aby v zimních měsících parkovali své automobily na vlastních pozemcích. Je
nutné umožnit pracovníkům obce a Správě a údržbě silnic odklízení sněhu na komunikacích. Zamezíte
tak i možnému poškození svých automobilů pluhem. Upozorňujeme, že za případné poškození vozidel
neodpovídáme.
Děkujeme za pochopení

OLEŠNÁ ROZSVÍTILA NOVÝ VÁNOČNÍ
STROM
V neděli 26. listopadu obec Olešná připravila pro
občany slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v novém kabátě.
Učitelky Petra Sládková a Eva Mizerová nacvičily
s dětmi MŠ i s ostatními dětmi I. stupně ZŠ pásmo
básniček. Macechy a jejich přátelé přijeli do naší obce
zazpívat vánoční koledy.
Po společném odpočítávání jsme rozsvítili strom
s novými vánočními ozdobami a osvětlením. Přítomní
pochvalovali i slámový betlém od paní Jitky Veckové,
který nás také bude s vánočním stromem těšit až do
Třech králů. Všechny děti obdržely balíček se
sladkostmi a ovocem a společně napsaly a vypustily
přáníčka pro Ježíška.
Děkujeme občanům, že se dostavili přivítat letošní
Vánoce v takto hojném počtu.
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POZVÁNKA DO BETLÉMA
ZVONIČKA NA NÁVSI
Slavnostní nasvícení Betléma proběhne tradičně
na Štědrý den 24. 12. 2017 v 15:00 hodin.
Na flétnu zahrají sestry Růžičkovy a Vítězslav
Klouda z hudebního divadla Karlín.
Zvonička bude dále zpřístupněna na Boží hod 25.
12. 2017 a na Štěpána 26. 12. 2017, vždy od
15:00 do 21:00 hodin.
Srdečně zve Obec Olešná
a keramický kroužek Olešná

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ S HUDEBNÍM DOPROVODEM
Nový rok 2018 tradičně přivítáme 1. ledna 2018 v 17:30 hodin na fotbalovém hřišti.
Jste všichni srdečně zváni
Informace zpracovaly: Lenka Hasmanová, Mgr. Lenka Kratochvílová

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva Vám přejeme klidné Vánoce
strávené v kruhu Vašich nejbližších a dětem pak, aby
nalezly pod stromečkem dárky, které si toužebně přály. Do
nového roku přejeme pevné zdraví, štěstí, vzájemné
porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
5
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PŘEDSTAVUJEME …
K Vánocům patří neodmyslitelně pohádky - a tak jsme k rozhovoru pro předvánoční číslo pozvaly paní
doktorku Elišku Svobodovou, mj. autorku kouzelné knížky „Pohádky pro čtení a snění“. K naší radosti
souhlasila a vy si můžete dnes přečíst, o čem naše povídání bylo.

Paní doktorko, nejprve obligátní otázka. Odkud pocházíte?
Narodila jsem se v Praze. Oba
rodiče jsou lékaři, tatínek dostal po
studiích umístěnku do Mostu. Kvůli
zdravějšímu životnímu prostředí
jsme se ale za pár let přestěhovali
do Hořovic, kde jsem prožila léta
dospívání. Tatínek zde pracoval
jako
primář
na
Radiodiagnostickém
oddělení,
maminka byla lékařkou na
neurologii. Rodičům se časem
začalo stýskat po Praze a vrátili se
tam, já už jsem v tomto kraji
zůstala. Zamilovala jsem se tady a
se svým manželem Stanislavem
jsme pak bydleli v Komárově.

Prozradíte nám něco o své rodině?
Už jsem zmínila, že oba mí rodiče jsou lékaři, nyní již na penzi. S manželem Stanislavem, který bohužel
předčasně zemřel, mám dvě dcery. Eliška vystudovala archeologii. Nyní žije na Slovensku. Stáňa žije ve
Velké Británii, vystudovala v Cambridge přírodní vědy a věnuje se mikrobiologii a genetice. Má
čtyřletého synka Tomáška, kterému na jaře přibude bratříček nebo sestřička.

Do Olešné jste se přistěhovala z komárovské bytovky. Byla to asi velká změna - začít žít v roubené
chaloupce, ke které patří i hospodářství s pastvinou a koňmi. Jak se pro vás v tomto ohledu změnil
život?
Do Olešné jsem nejdříve jezdila se svým přítelem Františkem k jeho mamince. Moc se mi tady líbilo.
Zabydleli jsme se na „vejminku“ v malé chaloupce a trávili jsme tady stále více volného času. Když pak
maminka zemřela, přestěhovali jsme se sem natrvalo. Žít v roubence na vesnici, to je úplně v souladu
s mými představami o životě, jsem ráda na dosah přírodě, vesnickému životu. Rozhodně to pro mne nebyl
nějaký „kulturní šok“  .
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Většina Vás zná jako milou a pečlivou lékařku ze zubní ordinace v areálu společnosti Buzuluk
v Komárově. Myslím, že řadu z nás jste zbavila obav z návštěv dentisty. Jak jste se k této profesi
dostala? Vždy jste chtěla být zubařkou? Co Vás na této odbornosti lákalo?
Vzhledem k tomu, že oba rodiče pracovali jako lékaři, medicína pro mne byla jasná volba. Pomýšlela
jsem na studium všeobecného lékařství, nicméně po přijetí na lékařskou fakultu mne automaticky zařadili
na stomatologii. Tento obor, byť v počátku nedobrovolně vybraný, se mi začal velmi brzy líbit, zaujal mne
dokonce natolik, že už jsem ani nevyužila pozdější možnost přestupu na studium všeobecného lékařství.

Na tomto oboru mne fascinuje spojení „práce rukama a práce hlavou“. Je to svým způsobem tvůrčí
činnost, která mne skutečně naplňuje. Jediné, co mi na této práci vadí, je skutečnost, že i když jsem celý
den obklopena lidmi, nemám možnost si s nimi popovídat  .
V naší ordinaci se snažíme o lidský přístup ke všem pacientům, ať už přicházejí s jakýmkoli problémem.
Mé krédo je nikdy neodmítnout pacienta s bolestí, z vlastní zkušenosti vím, jak zraňující umí být chladný
přehlíživý přístup některých lékařů.

Liší se práce dentisty v dobách Vašich začátků a nyní?
Ano i ne … K žádnému zásadnímu vědeckém objevu za ty roky nedošlo – myslím tím například možnost
očkování proti zubnímu kazu. Princip naší práce zůstává stále stejný – bez zubařského křesla a
otevřených úst to nejde. Nicméně, samozřejmě se změnil způsob práce, technika, diagnostické přístroje,
moderní sofistikované materiály. Dokonce už i v našem oboru jsou využívány 3D tiskárny.
Co mne v současnosti trápí, je přemíra administrativy a stále nové legislativní předpisy. Pro „papíry“
zbývá na pacienty stále méně času.

Jsou dnešní pacienti disciplinovanější, pokud jde o péči o chrup nebo preventivní prohlídky? 
V jakém věku by mělo dítě poprvé navštívit ordinaci dětského lékaře?
Dříve bylo jasně dané adresou bydliště, ke kterému lékaři smí pacient k ošetření přijít. Stomatologové
docházeli pravidelně i do základních škol ve svých spádových oblastech, případně žáci jejich ordinace
pravidelně organizovaně navštěvovali.
Dnešní pacienti mají vše ve svých rukou, je to na jejich rozhodnutí. Jak výběr stomatologa, tak péče o
chrup od nejranějšího dětství. Pacienti mají dokonce v některých případech možnost ovlivnit způsob
ošetření – například druh výplně. Jsou v tomto směru mnohem více informovaní – jak o možnostech léčby,
tak i prevenci, na internetu lze nalézt vše. Jde jen o to, jak s informacemi naloží. Prevence je samozřejmě
velmi důležitá.
Rodiče by měli dětem čistit zoubky už od jejich prořezání, už od prvního zoubku. Děti si tak vytvoří
potřebný návyk pro pozdější samostatnou péči o chrup. Do ordinace zubního lékaře by měli rodiče
s dítětem začít chodit pravidelně už od jednoho roku. Malé děti si k nám chodí vlastně hrát – svezou se na
zubařském křesle, vše si prohlédnou, dostanou hračku, obrázek. Důležité je, aby se přestaly návštěvy
stomatologa bát, respektive, aby se jí bát ani nezačaly.
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A nyní už „z jiného soudku“. Na stránkách Olešenského zpravodaje se setkáváme s Vašimi
fotografiemi – jak z nejrůznějších kulturních akcí, tak z přírody. Jak jste se k fotografování
dostala? Co fotíte nejraději?
Fotografovat jsem začala už se svým s manželem – dokonce jsme doma proměňovali koupelnu čas od
času v temnou komoru a fotografie jsme si sami vyvolávali. Dnes mám samozřejmě už jiný fotoaparát,
s mnoha různými funkcemi a možnostmi nastavení - stále ale používám hlavně automatický režim. Mám
tak možnost zachytit krásu okamžiku, i když záběr třeba není technicky dokonalý. Fascinuje mne právě
možnost zvěčnění atmosféry, jak v přírodě, tak mezi lidmi. Ráda fotím i makro nebo různé tematické
fotografie – vytvořila jsem tak například sérii snímků pařezů nebo dutin stromů.
Asi je zbytečné se Vás ptát na Váš vztah ke zvířatům a přírodě celkově?
Přírodu a zvířata jsem měla
ráda už od dětství. Vždycky
jsem toužila po pejskovi.
Prvního jsme si ale pořídili až
po smrti mého manžela, pro
vyplnění prázdného místa,
které po něm zůstalo. Od té
doby už byl nějaký psí
kamarád vždy součástí naší
rodiny.
A mít koně byl Františkův
veliký sen. Eliška se k němu
s nadšením přidala a začala
jezdit na ranči v Hořovicích a
ve Rpetech u pana Opatrného.
Nakonec se nám podařilo
pořídit si koně vlastní. Nyní
jich máme pět.
Jaké místo v našem okolí máte nejraději?
Mám ráda celou Olešnou a její okolí. Směrem od Komárova se krajina postupně mění, získává
jedinečnou atmosféru. Připomíná mi posvícenský koláč. Vesnice uprostřed, obklopená povidly polí a
pastvin, obkroužená lesy. Jeden rok jsem s fotoaparátem postupně obešla celou vesnici, po hranici luk a
lesa.
Fotografováním Váš tvůrčí potenciál rozhodně nekončí. Navštěvujete například olešenský kroužek
keramiky. Co Vám výtvarná činnost dává? Jak jde dohromady s prací lékaře?
Ke keramice jsem se dostala vlastně přes fotografování. Fotila jsem tenkrát výstavku dětských prací
v naší mateřské škole. Moc se mi líbila a tak jsem uvítala možnost navštěvovat kurzy keramiky pro
dospělé, které vede paní Kellerová. Krom vlastního tvoření je pro mne neocenitelné naše setkávání a
„ženské povídání“.
4/2017
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Práce s hlínou má úžasné relaxační účinky, je to psychický odpočinek od starostí všedního dne. S prací
zubaře ji jednoznačně spojuje tvůrčí charakter. Hlavně zubař musí být kreativní a manuálně zručný.
A nyní se dostáváme k Vaší knížce s názvem Pohádky pro čtení a snění (poznámka redakce: rok
vydání 2012, Drhleny). Kde se vzala inspirace k jejímu napsání?
Inspirací byly mé vlastní sny. Už od dětství jsem mívala opravdu živé sny, některé
se po letech i vyplnily. Sny jsou pro mne výlety do jiných světů, s osobitými
prožitky, nejen prázdné iluze. Vždy mne zajímalo tajemno, magično, fantasy
literatura, věci „mezi nebem a zemí“. Má knížka pohádek vznikala při
procházkách po Olešné, postavy mají své reálné vzory v lidech, které znám.
Poznámka redakce: Pokud se některý náš čtenář dozvídá o Pohádkách pro čtení a
snění poprvé a zaujaly ho, rádi prozradíme, že jsou k vypůjčení v místní
knihovně. Je také možno si knihu prolistovat na Obecním úřadu, kde zbývá ještě
několik výtisků k zakoupení.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Chtěla bych postupně omezit stomatologickou praxi, i když je to pro mne nyní obtížné si představit. Ráda
bych se víc věnovala rodině, jezdila častěji hlídat vnoučátka do Anglie. Chtěla bych více tvořit, věnovat se
keramice, ručním pracím, zahrádce, psát další pohádky. Taky bych se ráda naučila řídit koňské
spřežení…
Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
Přeji všem hodně krásných splněných snů, mír
v srdci, klid v duši a čistou hlavu.
Děkujeme za milé setkání.
Alexandra Slepičková, Zdeňka Hermanová

STŘÍPKY Z HISTORIE
VÍTE, KDE SE V OLEŠNÉ ŘÍKÁ „U DOLEJŠKY“?
Dolejška je obecní studna za jihozápadním koncem vsi,
mělká se silnými prameny. Má ruční pumpu. Vedle ní je
hlavní transformátor obce.
Přes silnici bývala mlékárna, dnešní moštárna. V celém
okolí i pod okresní silnicí jsou silné prameny.

Zdeňka Hermanová
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Další rok je již pomalu za námi, společně jsme se setkali na
Vodnických Velikonocích, divadelních představeních jak pro
děti, tak dospělé, Staročeském odpoledni a již v předvánočním
čase na čtvrtém Workshopu nebo jen tak při návštěvě u zvířátek.
Tímto děkujeme za podporu obci Olešná, dále všem
příznivcům, dobrovolníkům, sponzorům, partnerům a
návštěvníkům Zvířátkova.
Foto: Kateřina Petrová
Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v novém roce.
Zároveň se těšíme na Vaši přízeň a podporu v příštím roce.
Kolektiv Zvířátkova

4/2017
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.

STOLNÍ TENIS
Tréninky v novém roce budou probíhat
v sále pohostinství vždy ve středu a
v pátek od 17:00 hod. (děti) a od 18:30
hod. (dospělí).
Miloš Herman

CVIČENÍ DĚTÍ
S radostí můžeme oznámit, že cvičení pro děti (cca 5 až 10 let) – „pohybovky“ a „cvičení rodičů a dětí“
(cca 2 roky až 4 let) opět zahájíme v lednu 2018.
Zveme všechny na zahajovací cvičení v úterý 16. ledna 2018: cvičení rodičů a dětí od 16:45 hod. a
pohybovky od 17:30 hod. v sále Hostince U Zeleného Stromu. Čas cvičení lze po domluvě upravit dle
vašich možností a potřeb.
Těšíme se na vás!

Zdeňka Hermanová a Šárka Bartůňková

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné svátky vánoční, pohodu a mnoho sil do nového roku.

FITNESS PRO ŽENY
V roce 2018 budeme cvičit každou neděli od 18:30 do 20:30 hod. v sále pohostinství. Zařazovat do hodin
budeme kruhový trénink, step aerobic, posilování.
Lenka Kratochvílová
11
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
SDH OLEŠNÁ
První víkend v září byl ve znamení štafet jednotlivců. Na
závodní klání, které se konalo v Zaječově, se vydali čtyři
odvážní zástupci z SDH Olešná. V kategorii mladších
chlapců nás reprezentoval David Reindl. Ve starších
chlapcích své síly se soupeři změřil František Uhlíř.
Barbora Bezděková a Kristýna Bicencová
reprezentovaly Olešnou za starší dívky. I přes chladné
a nevlídné počasí si naši zástupci vedli dobře a získali
nové zkušenosti. Olešná měla svého zástupce i
v mužské kategorii, kde nás reprezentoval Jan
Koszty.
S novým školním rokem opět začaly pravidelné
schůzky
mládeže.
Hlavní
náplní
prvních
poprázdninových schůzek byl trénink na 1. kolo
Plamenu. Letošní Závod požárnické všestrannosti se
konal v Chaloupkách. Kromě ZPV se soutěžilo i ve Štafetě dvojic. Olešná měla své zastoupení v mladší i
starší kategorii. Stejně jako v minulých letech se i letos děti zúčastnily „Sranda mače“ v Tlustici. Letos se
v Tlustici dětem dařilo na výbornou. Obě družstva
dosáhla na stupně vítězů. Starší se radovali z 3.
místa a mladším se podařilo zvítězit. V měsíci
listopadu děti splnily odznak odbornosti Táborníka.
S účastmi na závodech neotáleli ani dospělí.
Druhou zářijovou sobotu se vydalo naše SDH na
Memoriál do Cheznovic. Letos premiérově i
s ženským týmem. Muži ani letos nezůstali bez
medaile a do sbírky úspěchů z Cheznovic přidali 3.
místo. Ženy svou první účast také zvládly a umístily
se na 2. místě.
Letošní rok byl pro naše SDH vydařený. Dětem i
dospělým se podařilo získat několik úspěchů na soutěžích. Oslavili jsme 120 let od našeho založení. Děti
si užily letní soustředění a odnesly si mnoho zážitků z celého roku. Pevně věříme, že úspěchy budeme
sbírat i v roce příštím. Jménem celého SDH přeji všem občanům naší obce krásné a klidné prožití Vánoc
a úspěšný rok 2018!
Za SDH Olešná Aneta Šuttová

SDH Olešná Vás zve na

Vánoční krmení zvířátek 24. 12. 2017
Sraz v 10:00 hod. u fotbalového hřiště
4/2017
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘINKY
V novém školním roce začalo naší mateřskou školku navštěvovat 17 dětí. Z tohoto počtu je 6 úplných
nováčků, 2 předškoláci, kteří naší mateřskou školku na konci školního roku 2017/2018 opustí, a zbytek tu
s námi ještě chvilku pobude. Na letošní školní rok jsme si pro naše děti připravili Třídní vzdělávací plán
s názvem Barevné kostičky, kterým nás provede kamarád klaun Kostkáč. Výuka bude probíhat
v integrovaných blocích a děti budou vzdělávány ve všech oblastech.

V září se děti ve školce seznámily se všemi zaměstnanci mateřské školky, s novými kamarády,
zadaptovaly se, naučily se spolu vycházet a kamarádit, což je velice důležité pro spokojené společné
soužití a další spolupráci. V říjnu jsme uskutečnili tradiční Halloweenské nocování v MŠ. Na této akci
jsme s dětmi vyráběli strašidýlka a velký strašidelný hrad. Paní kuchařka nám uvařila strašidelnou večeři
a připravila strašidelné občerstvení. Po večeři jsme se prošli po obci s rozsvícenými lampionky a pak jsme
se ve školce uložili ke spánku při pohádce. V listopadu naší školku navštívil pan Burghauser se svými
cvičenými dravci a hady. Tato ukázka se všem moc líbila, děti si mohly sovy, káňata a velké papoušky
samy podržet a ještě jako bonus se naučily pár malých kouzel.
Pak jsme začali pilně
nacvičovat
vánoční
písničky, říkanky a koledy
na obecní akci Rozsvěcení
vánočního stromku, na
kterou jsme byli pozváni
paní starostkou. Čas utekl
jako voda a do mateřské
školky přišel také Mikuláš.
Všem dětem za krásnou říkanku nadělil zdravý ovocný balíček a malé sladké překvapení.
V předvánočním čase máme ještě naplánováno setkání s rodiči na vánoční tvořivé dílničce, kde budou
rodiče s dětmi zdobit perníčky, které jim děti v mateřské školce upečou. Pak nás čeká ještě besídka pro
rodiče v mateřské školce spojená s nadělováním dárečků. Vánočním „předdárkem“ pro naši školku je
nové pianino do malého hudebního koutku.
13
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Díky tomuto dárku se nám budou krásně
nacvičovat další písničky, ale i tanečky, abychom
se mohli zase co nejdříve pochlubit, co už
všechno dovedeme.
V lednu se vrhneme rovnýma nohama na led a
opět budeme absolvovat malou školu bruslení
s VSA v Hořovicích. Mnohé děti napsaly
Ježíškovi o nové brusle a moc se na bruslení těší.
Na nové pololetí máme připraveno i spoustu
dalších aktivit a překvapení. To vám však
prozradíme až v dalším čísle Olešenského
zpravodaje.
Za mateřskou školku přejeme všem krásné a
klidné prožití vánočních svátků, hodně hvězdiček
ze šťastných dětských očiček u vánočních
stromečků a v novém roce pevné zdraví, štěstí a
hodně lásky.

Kolektiv Mateřské školy Olešná
Obrázky, které děti namalovaly pro Mikuláše

4/2017
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV
KRÁTCE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čtvrtý měsíc školního roku 2017- 2018 rychle spěje k vánočním prázdninám. Uplynulé měsíce kromě
běžné výuky přinesly dětem i řadu zajímavých projektů a exkurzí. Osmáci navštívili zámek Zbiroh a také
absolvovali exkurzi do Buzuluku Komárov, který je právě ve fázi dělení mezi 2 nástupnické firmy. Žáci
2. stupně navštívili plzeňskou Techmánii a 1. stupeň zase mohl v kině Cinestar prožívat filmová
dobrodružství s Hurvínkem. Zároveň až do konce prosince probíhá výuka plavání. Také jsme se pilně
připravovali na adventní čas – ve škole i ve družině jsme vyráběli na adventní výstavu, která je umístěna
v zasedací místnosti obecního úřadu a je přístupná široké veřejnosti vždy v úředních hodinách. Školní
pěvecký sbor pod taktovkou paní učitelky Mgr. Markéty Erazímové již od října nacvičuje program na
tradiční Vánoční koncert a protože
jádro sboru tvoří hlavně zpěváčci
z nižších tříd, snažíme se zkoušet co
nejintenzivněji. Popelkou není ani sport
– mladší žáci byli vcelku úspěšní při
turnaji ve florbalu a stále plníme
disciplíny Olympijského víceboje. Také
zájmový kroužek Pohybovky, vedený
Mgr. Pavlou Komínkovou, se těší velké
účasti a oblibě.
V prosinci vyjedou žáci 1. – 4. ročníku
do Prahy na muzikál Sněhová královna a před prázdninami navštíví v Plzni – Liticích svíčkárnu Rodas.
Deváťáci si zase připravili pro MŠ a mladší spolužáky Mikulášskou obchůzku s nadílkou a na poslední
školní dny tohoto roku připravují paní učitelky třídní vánoční besídky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
pedagogům a provozním pracovníkům
školy za odvedenou práci pro naši školu
v roce 2017 a přejeme jim i všem dětem a
rodičům příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně
pevné zdraví v roce 2018.
Zastupitelstvu a především vedení obce
Olešná děkujeme za projevený zájem a
spolupráci během uplynulého roku a
přejeme jim do roku 2018 rovněž hodně
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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Pěvecký sbor ZŠ a MŠ Zaječov Vás srdečně zve na každoroční

Vánoční koncert
V kostele Zvěstování Panny Marie –Svaté Dobrotivé

3. adventní neděli 17.12. 2017 od 15. 00 hodin
Na programu jsou vánoční písně i tradiční české koledy v podání našich žáků.
Přijďte se s námi podělit o jedinečnou sváteční atmosféru a naladit se na nejkrásnější svátky
v roce.
Vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍ INSPIRACE Z HISTORIE
Vanilkové rohlíčky našich babiček
14 dkg másla rozdrobí se ve 14 dkg mouky, přidá se 6 dkg cukru s vanilkou
promíchaného, 6 dkg strouhaných loupaných mandlí, dobře se vše na vále propracuje
a nechá ve studenu půl hodiny odpočinouti. Z těsta dělají se malinké rohlíčky,
kladou se na plech máslem potřený a rychle do růžova pekou. Teplé obalují se
v cukru s vanilkou smíchaném.

Zdroj: Kuchařská kniha pro venkovské hospodyně, autorka: M. Trachtová, vydáno: 1909 v Chrudimi
4/2017
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
17. prosince 2017

BTM – turnaj žáků ve stolním tenise (TJ Olešná) – Lidový dům Zaječov

24. prosince 2017

Vánoční rozsvícení zvoničky s hudebním doprovodem

24. prosince 2017

Krmení zvířátek (SDH)

31. prosince 2017

Zimní Chocholoušek

1. ledna 2018

Novoroční ohňostroj

6. ledna 2018

Tříkrálová sbírka (SDH)

20. ledna 2018

Dětský karneval

3. února 2018

Hasičský bál

3. března 2018

Maškarní bál

ZMĚNY TERMÍNŮ AKCÍ
PUBLIKOVANÉ TERMÍNY KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ VS. SKUTEČNÉ
DATUM JEJICH USKUTEČNĚNÍ
V Olešenském zpravodaji pravidelně zveřejňujeme kalendář akcí plánovaných pro příští měsíce, přičemž
vždy vycházíme z údajů, které máme v době uzávěrky příslušného čísla časopisu od pořadatelů
k dispozici. Bohužel, v poslední době byl tento přehled pro naše čtenáře spíše matoucí, i když ne vinou
redakční rady.
Termíny skutečné realizace akcí se od těchto předem avizovaných termínů v některých případech lišily.
Je nám líto, že kvůli těmto nečekaným přesunům přicházejí občané o možnost se akcí zúčastnit (buď se o
přesunu termínu vůbec nedozví, nebo mají na nový čas už závazně naplánovaný jiný program). Některé
děti tak například přišly o letošní lampionový průvod, který proběhl o den dříve, než bylo na stránkách
našeho zpravodaje (a také v celoročním plánu akcí na obecním webu) uvedeno.
Apeluji tímto na pořadatele jednotlivých akcí, aby v případě, že je ze závažného důvodu přesun termínu
akce skutečně nezbytný, oznamovali změny termínů veřejnosti v dostatečném časovém předstihu a to
takovým způsobem, aby se o nich mohl dozvědět skutečně každý. K dispozici je přece krom vyvěšených
plakátů také hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce a letáčky vkládané přímo do poštovních
schránek občanů.
Odměnou vám jistě bude spokojenost dětí i dospělých, pro které své programy připravujete.
za redakční radu Olešenského zpravodaje
Alexandra Slepičková
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KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

KNIHOVNA
Krásné a klidné Vánoce,
pohodový nový rok 2018
a pokud Vám Ježíšek nenadělí pěknou knihu,
přijďte si ji vypůjčit do naší knihovny každý druhý čtvrtek
od 16.45 do 18.45 hod., a to:
11. a 25. ledna
8. a 22. února
8. a 22. března
Petra Svobodová
4/2017
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ZÁJEZDY DO DIVADEL
V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE PRO VÁS OBECNÍ ÚŘAD OLEŠNÁ
PŘIPRAVIL TYTO ZÁJEZDY:
Divadlo U Hasičů – činohra „Sborovna“ (únor 2018)
Divadlo Hybernia – muzikál „IAGO“ (24. 3. 2018)
Zimní stadion Plzeň – muzikál pro děti „SHREK“ (28. 4. 2018)
Změna představení vyhrazena.

TISKAŘSKÝ ŠOTEK
V minulém čísle šotek na straně 13 zakryl jméno autorky fotografií nápisem Tělovýchovná Jednota
Olešná. Tímto se omlouváme za našeho uličníka jak paní Kateřině Petrové (fotografka), tak TJ Olešná.

INZERCE

Prodej vánočních kaprů
(z Padrťských rybníků)

v moštárně u hasičské zbrojnice v Olešné
22. a 23. 12. 2017 od 10:00-19:00 hod.
nebo do vyprodání
Možno předem objednat i jiné druhy ryb (amur, siven) na tel:
M. Růžička 602 866 050, K. Hošna 728 498 346
Dále možno zakoupit čerstvé ryby z udírny, které je nutné předem telefonicky objednat.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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REDAKČNÍ RADA PŘEJE
Milý čtenáři,
přejeme Vám a Vašim blízkým radostný advent plný očekávání tolik kouzelných svátků vánočních. A až
zacinká zvoneček, tak ať letošní Vánoce oslavíte přesně tak, jak o tom sníte.
Užijte si Silvestra a příchod nového roku, do kterého Vám přejeme vše dobré, především pevné zdraví,
optimismus, spoustu lásky a pohodu, ke které snad přispěje i náš čtvrtletník.
redakční rada
Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 21948
Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková, Lenka Hasmanová, Zdeňka Hermanová, DiS., Hana
Hošková
Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravovat příspěvky.
Za obsah a pravdivost příspěvků v jednotlivých rubrikách plně odpovídají jejich autoři. Názor
redakční rady se nemusí vždy ztotožňovat s názorem autora.
Redakční rada respektuje případné přání autora na nezveřejnění jeho jména. Na anonymní příspěvky
pisatelů nebude reagováno.
Olešenský zpravodaj v elektronické podobě je umístěn na webových stránkách obce.
Fotografie na titulní straně: MUDr. Eliška Svobodová, Alexandra Slepičková
Fotografie na zadní straně: Fotogalerie na téma „Vánoční výzdoba“ – MUDr. Eliška Svobodová, Jakub Svoboda,
Květa Černá, Šárka Bartůňková, Zdeňka Hermanová, Lenka Hasmanová

Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 2. 2018
4/2017

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

20

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017

21

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

4/2017

4/2017

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

22

