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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca

NOVÝ NÁJEMCE RESTAURACE U ZELENÉHO STROMU
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2020 nového nájemce
Restaurace U Zeleného stromu, firmu HN rest s.r.o. Firma se zabývá lahůdkářskou a masnou výrobou,
výrobou pokrmů, cateringem akcí, hostinskou činností. Tyto služby mohou využívat i naši občané. Budou
zajištěny obědy k odběru do jídlonosičů (polévka + hlavní jídlo) za cenu cca 75,- Kč. Občané budou mít
také možnost zakoupit masné výrobky vč. masa z vlastní výroby.
V současné době bude v kuchyni a přilehlých prostorách probíhat instalace zařízení a úprava elektrického
rozvodu nutného k provozu. O termínu zahájení provozu restaurace budou občané včas informováni.

BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019
Svoz TKO
Objemný odpad (5,24 t)
Svoz bioodpadu od občanů
Svoz nebezpečného odpadu
Plasty, sklo, papír, kov
Nájem nádoby na kov
Celkem

Příjmy:
254 268,-Kč
3 660,- Kč
80 299,- Kč (odměna za třídění)
338 227,- Kč

Výdaje:
352 613,- Kč
11 676,- Kč
11 570,- Kč
15 407,- Kč
203 848,- Kč
7 992,- Kč
603 106,- Kč

Obec Olešná po výběru všech poplatků a odměn dotovala ze svého rozpočtu náklady na veškeré odpady
v roce 2019 částkou 264 879,- Kč, tj. 606,- Kč na jednoho občana.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V OBCI
Možnost aktivně trávit volný čas nabízí areál fotbalového hřiště v Olešné.
Najdete tady workoutové hřiště pro děti i dospělé. Provoz hřiště se řídí návštěvním řádem umístěným u
vstupu na hřiště.
Víceúčelové hřiště pro tenis, volejbal apod. doporučujeme předem rezervovat. Stačí se zapsat na
rezervační tabulku, která je umístěna na plotu domu čp. 108 naproti hřišti (paní starostka Lenka
Hasmanová). Zde najdete i fix na psaní a klíče od hřiště.
Nejmenší děti mohou využít dětské hřiště se skluzavkami, pískovištěm, mašinkou apod. Další herní
prvky pro menší děti jsou umístěné v lesoparku a na hřišti u MŠ.

UDRŽUJTE POŘÁDEK!
Odpadkové koše (i pro psí exkrementy) jsou rozmístěné po celém areálu.
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ODEČET VODOMĚRŮ
V měsíci dubnu proběhne vyúčtování vodoměrů. Tímto žádáme občany, aby stavy svých vodoměrů
nahlásili do 22. března 2020 buď osobně na OÚ Olešná nebo vhozením této informace do schránky na
OÚ, SMS zprávou na telefon 724 178 166 nebo emailem na obecolesna@seznam.cz.
Žádáme o dodržení termínu. Děkujeme za spolupráci.

POPLATKY ZA TKO A PSY
▪

poplatek za odvoz TKO:
splatnost poplatku ve výši 550,- Kč za osobu (chalupáři za objekt) je k 30. 6. 2020
▪ poplatek ze psů:
splatnost poplatku ve výši 100,-Kč je dle nové OZV č. 1/2019 k 30. 6. 2020 (stejně jako u poplatku za
TKO).
Poplatky lze hradit buď osobně na pokladně OÚ Olešná nebo převodem na účet č. 183413042/0300.
Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti. Při pozdním uhrazení může být poplatek zvýšen až na
trojnásobek.

STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2019
k 31. 12. 2019: trvale hlášeno 428 občanů
z toho dospělí: 354
děti (15-18 let): 14
děti (do 15 let): 60

Během roku 2019:

narození: 4
zemřelí: 7
přistěhovaní: 6
odstěhovaní: 6

POŘÁDEK V OBCI
Žádáme všechny, kteří projíždějí obcí na koních, aby dodržovali pořádek a čistotu na místních
prostranstvích a komunikacích. Uklízejte koňské exkrementy! Nejezděte s koňmi přes travnaté
pozemky v obci (za parcelami, u štreky apod.)! Vyšlapané díry od koní komplikují pracovníkům obce
sekání trávy. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ
▪

▪

▪

Zvonička na Štědrý den
I letos se občané sešli na Štědrý den u Zvoničky, kde byl nasvícen keramický Betlém a kde si měli
možnost zazpívat koledy za doprovodu flétny, na kterou hrál Vítězslav Klouda.
Ohňostroj
Ve středu 1. 1. 2020 se konal Novoroční ohňostroj s hudebním doprovodem a za účasti hojného počtu
lidí z Olešné i okolních obcí.
Zájezd do divadla
V sobotu 8. 2. 2020 pořádala obec zájezd do Divadla Broadway v Praze na muzikál Muž se železnou
maskou.
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DODRŽUJTE ZÁSADY TŘÍDĚNÍ ODPADU
Prostřednictvím zpravodaje žádáme občany, aby důsledně dodržovali zásady třídění odpadů. V poslední
době jsme zaznamenali případy, že někteří občané neumí doposud třídit odpad a pletou si prostor
u kontejnerů s popelnicí. Nacházíme zde odložené plastové pytle s kuchyňským odpadem, ale i odložený
vánoční stromek mezi kontejnery na plast.
Důležitým předpokladem nepřeplněných kontejnerů jak na plast, tak na papír je, že se bude výše uvedený
odpad sešlapávat, zejména krabice a kartony. Ušetříme tím nejen místo v kontejneru, ale i obci finance.
Obec u těchto kontejnerů platí vždy za jeden výsyp.
Pracovníci obce vyřízli ve zvonech na sklo otvory pro tabule skla. Žádáme občany, aby již nenechávali
tabule skla okolo zvonů, ale vhazovali je dovnitř.
V lednu byla nově umístěna u pohostinství nádoba na odkládání stolního oleje, tímto žádáme občany, aby
zde odkládali plastové lahve pouze plné, poloprázdné zabírají zbytečně v nádobě místo.
Co se týká prostor u bioodpadu, tam je nutné také odpad třídit a ukládat zvlášť trávu a větve. Do prostoru,
kde jsou umístěné panely, patří bioodpad, tráva a ostatní odpad ze zahrádek. Na vedlejší prostor patří větve
a jiný dřevěný bioodpad.
Děkujeme za pochopení a doufejme, že se situace s odkládáním odpadu u nás v obci zlepší. Obec
vynakládá nemalé finance na likvidaci odpadů a doposud se nám daří, díky kladnému hospodaření obce,
dotovat za občany i poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu. Proto věříme, že i toto občané ocení a
budou třídit odpad tak, jak se má.
Informace OÚ připravily: Lenka Hasmanová, Mgr. Lenka Kratochvílová

OMLUVA TJ OLEŠNÁ
V minulém čísle zpravodaje jsem chtěla poděkovat všem organizátorům veškerých akcí v naší obci za
jejich činnost. Nedopatřením jsem opomněla jmenovat TJ Olešná. Tímto se omlouvám a veřejně děkuji
všem členům TJ, zejména cvičitelům, a věřím, že toto nedopatření nenaruší doposud dobré vztahy, které
mezi námi jsou.
Lenka Hasmanová, starostka obce

Restaurace U Zeleného stromu
14. března od 20:00 hod.
hraje Sortiment
Nejlepší masky budou odměněny!
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
Dětský maškarní bál se vydařil
Dne 19. ledna 2020 uspořádal SPOZ při OÚ Olešná Dětský maškarní bál. Do Restaurace U Zeleného
stromu zavítala spousta krásných masek, např. fotbalisté, princezny, indiáni, piráti, a celá řada
pohádkových a komiksových postav. Nechyběl ani policista, který dohlížel na pořádek. U vstupu dostaly
děti lístek do tomboly. Každý lístek byl výherní a děti si odnesly velmi krásné ceny. DJ Jiří Sýkora bavil
všechny přítomné v sále svými hitovkami a připravil si pro děti spoustu her a soutěží. Děti si za šikovnost
v soutěžích odnesly drobnosti a hezké zážitky.
Poděkování patří DJ Jiřímu Sýkorovi za báječnou atmosféru, SDH Olešná za pomoc při přípravě sálu a
všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravách maškarního bálu podíleli. V neposlední řadě
chceme moc poděkovat za tak hojnou účast a za velmi pozitivní ohlasy. Jsme moc rády, že se Vám karneval
líbil a budeme se opět těšit na další kulturní akci v Olešné.
Simona Veberová, Romana Šmolíková
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Krásné jaro a spoustu
veselého ptačího pípání
přeje keramický kroužek
Olešná
1/2020
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA OLEŠNÁ
Ze života MŠ Olešná
Čas letí jako voda a za námi je další čtvrtletí života v naší krásné
mateřské školce. Začneme-li rekapitulací, tak na začátku prosince
navštívili naši školku Mikuláš a čerti. Hned potom se zúčastnily děti
z naší školky vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu se svým
kratičkým pásmem písniček a básniček. Také jsme si s rodiči společně
vyrobili vánoční dekoraci a na závěr roku se všichni blízcí našich
malých školáčků mohli přijít podívat na Vánoční besídku, aby viděli,
jaké máme v naší školce šikulky.
Konec roku se přehoupl a v lednu jsme přivítali mezi sebe nové
maličké kamarády a kamarádky. Velcí předškoláci se zapojili do
pomáhání s nimi a ukazovali jim co a jak, aby se lépe zorientovali
a v naší školce se jim brzy líbilo.
Pro všechny jsme si naplánovali spoustu akcí. V únoru byl v naší
školce maškarní bál a pro starší děti nocování.

Také jsme poprosili rodiče, zda by byli ochotní přiblížit našim dětem
v rámci vzdělávání svoji profesi a zaměstnání. A tak se děti díky dvěma
maminkám seznámily s tím, kdo je to archivář a zdravotní sestra a co
dělají. Touto cestou moc děkujeme paní Šinknerové a paní Bicencové,
za jejich ukázky, které byly velice pěkné a přínosné.
V měsíci březnu pojedeme s dětmi jako každý rok do Městské
knihovny v Hořovicích na autorské čtení. Tentokrát se seznámíme s
autorkou dětských knih věnovaných logopedii Ester Starou. Pak naši
mateřinku navštíví pan včelař se svou výbavou, aby dětem přiblížil svět
včel a včelaření.
V měsíci dubnu proběhne v rámci vzdělávání den s lesní pedagogikou
pod vedením lektora z Českých státních lesů. Naší mateřskou školku
budou děti prezentovat na Vodnických Velikonocích ve Zvířátkově
s krátkým pásmem písniček a básniček. Pro rodiče a děti jsme si na duben připravili ještě odpolední akci
s názvem Probouzení broučků. Společně vyrazíme do lesa a užijeme si krásné jarní chvilky v přírodě.
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Na konci dubna si s dětmi ve školce uděláme oslavu Čarodějnic a 1.6. oslavíme společně MDD. V měsíci
květnu a červnu nás čekají dva velké školní výlety a celý školní rok završíme tradičním loučením
s předškoláky na naší Zahradní párty.
Po celý rok stále probíhá v naší školce sběr papíru. Výtěžek z tohoto sběru je použit na odměny a ve
prospěch všech dětí, které navštěvují naší mateřskou školu. Nevíte-li, kam se starým papírem, tak k nám!
Zápis do mateřské školy Olešná proběhne 12. 5. 2020. Jsou zváni všichni rodiče, jejichž děti v tento
den dovrší věk nejméně dvou let.
Prázdniny v MŠ Olešná začnou 1. 7. 2020 a potrvají až do 21. 8. 2020.
Všem čtenářům přejeme hezké předjaří, nabité novou energií a slunečních paprsků.
Kolektiv Mateřské školy Olešná

ŠIKOVNÉ RUČIČKY

KNIHOVNA OLEŠNÁ

Nejbližší setkání

Knihovna v prvním patře budovy
Obecního úřadu je pro Vás
otevřena každý druhý čtvrtek,
vždy od 16:45 do 18:45 hodin.

čtvrtek 2. 4. 2020
od 15:30 hodin
Tvoření na téma VELIKONOCE
Přihlašujte se v MŠ do 30. 3. 2020

termíny: 5. a 19. března,
2. a 16. dubna, 14. a 28. května
a 11. a 25. června

Těšíme se na Vás

Těší se na Vás knihovnice
Petra Svobodová.

Nejbližší pořádané akce TJ Olešná:
o Běh o velikonoční vajíčko pro děti - 14. dubna 2020

o

Nohejbalový turnaj – 23. 5. 2020*

* Původní termín 30.5. byl přenechán SDH Olešná na akci Plamen
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OKÉNKO REDAKČNÍ RADY

Připomínáme všem fotografům, kteří přijali výzvu k zachycení oblíbeného stromu v proměnách
ročních období, že jsme již takřka u cíle. Vaše série snímků rádi zveřejníme v červnovém čísle časopisu
a také na FB stránce Olešenského zpravodaje. Fotografie můžete posílat až do 25. května 2020.
V průběhu celého roku nám můžete zasílat své záběry Olešné a okolí, rádi je využijeme například na
obálku časopisu nebo tematicky k jednotlivým článkům, samozřejmě s uvedením jména autora. Všechny
snímky zůstávají v našem archivu a pokud na ně nepřijde řada hned v následujícím čísle, mohou se objevit
v některém z dalších vydání. Těšíme se na vaše příspěvky!
O čem byste si chtěli v Olešenském zpravodaji přečíst? Tento dotaz nepokládáme na našich stránkách
poprvé – nicméně zatím bohužel zůstává bez ohlasu. Rádi bychom obsah časopisu přizpůsobili vašim
zájmům – takže směle do toho! Své náměty nám můžete zaslat na kontakty uvedené na zadní předsádce
časopisu, případně samozřejmě sdělit i osobně na OÚ Olešná (nebo přímo některé z členek naší redakční
rady).
Dostávali byste rádi do své schránky více výtisků Zpravodaje? Může se to týkat například
vícegeneračních domácností nebo těch, kteří mají v časopise aktuálně svůj příspěvek a rádi by měli další
výtisk i pro své blízké. Neváhejte nás kontaktovat, pokusíme se vám v rámci možností (tj. v rámci nákladu
příslušného čísla) vyhovět. Stejně tak prosíme o sdělení, pokud byste neměli o časopis zájem – jeho
odběr samozřejmě není povinný ☺.
Mgr. Alexandra Slepičková
VICHŘICE V

OLEŠNÉ

Stejně jako přes celou republiku se vichr třikrát
během pár dní přehnal i přes naši Olešnou. S sebou
si odnesl pár tašek, několik plechů, odlámal dost
větví a hezky zametl pole a louky okolo nás. Hned
při jeho první návštěvě nám poskytl nebývalou
podívanou. Část obce ve tmě bez rozsvíceného
pouličního osvětlení, vichr si pohrál s dráty
elektrického vedení, které si zpřeházel, a nádherný
úplněk měsíce. Přišlo mi to trochu jako ve
středověku, ale bylo to kouzelné. Okénka chalup a
domů svítila díky umístění elektrických kabelů do
země. Takže občasné mrzutosti s rozkopanými
chodníky vlastně stály za to.
MUDr. Eliška Svobodová

http://www.podbrdskenoviny.cz/
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SPOLEK FIŠTÓN, Z. S.
CO NOVÉHO VE ZVÍŘÁTKOVĚ?

Po krátké zimě už
všichni zvířecí obyvatelé
vyhlíží sluníčko. Hlavně
surikaty a mangusty se
nemohou dočkat až si
budou moci svá bříška
vyhřívat na kamenech
a v písku
v novém
venkovním
výběhu.
Opičák Dědek dostal novou opičí slečnu
Růženku a filmový opičák Filípek se
zase těší, až bude moci tahat
návštěvníky za vlasy. Malá oslice Jessi
již v lednu oslavila půl roku a už dorůstá
mámu Jůlii, její starší sestřička Jane
v květnu oslaví již třetí narozeniny.
Poníci, ovce, kozy, prasátka, pštrosi a
další zvířátka se těší na Vaši návštěvu!

VODNICKÉ VELIKONOCE VE ZVÍŘÁTKOVĚ
Všichni jste vítáni v neděli 12. dubna 2020 od 14 hodin na
Velikonočním vodnickém odpoledni. Vodníci z našeho
kraje, ale i přespolní, odemknou potoky a studánky. Kromě
vodníků a vodnic, vodníčků, žabáků a dalších vodních tvorů si
můžete v areálu prohlédnout a pohladit zvířátka. Dále bude
možno se svézt na ponících, zasoutěžit si, vyrobit nebo si
zakoupit velikonoční či jarní dekoraci. Programem nás
provede divadlo Prima den, děti se zase mohou těšit na
pohádku. Svou výškou a šikovností nás ohromí akrobati na
chůdách, v humorných scénkách se nám představí Divadlo Hej
rup, nebude chybět ani hudba a další bohatý doprovodný
program.
I letos nám všechny šikovné pekařky a pekaři mohou
přinést svůj výtvor do dalšího ročníku již tradiční
soutěže „O nejkrásnějšího velikonočního beránka“.
Malí i velcí výtvarníci se mohou zúčastnit soutěže
„O nejlépe vyzdobenou kraslici“. Návštěvníci
rozhodnou svým hlasováním o vítězích.
Kostýmy vodníků jsou vítány! Nejlepší vodnické
masky budou odměněny!
Během akce bude zajištěno občerstvení.
Více informací a novinky o dění ve Zvířátkově naleznete na webových stránkách www.zviratkov.cz a na
Facebooku Fištrón Park - Zvířátkov.
kolektiv Zvířátkova
1/2020
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ

Pro mnohé obyvatele Olešné je již tradicí
vánoční krmení zvířátek s hasiči, které
se koná každý rok na Štědrý den
v dopoledních hodinách. I tentokrát se sešli hasiči se svými rodinami, mladí hasiči s rodiči, ale také další
občané obce, aby donesli lesní zvěři krmivo v podobě kaštanů, jablek, mrkve, tuřínů, ale např. také zrní.
Dobroty byly lesní zvěři rozděleny do několika krmelců.
První akcí roku 2020 byl 1. ledna dozor při novoročním
ohňostroji, který provedli členové jednotky sboru. Již od
počátku pořádání se tato akce těší hojné účasti místních, ale i
„přespolních“ návštěvníků z okolních vesnic. Členové
jednotky dohlédli na hladký průběh akce a pomohli s přípravou
a úklidem techniky pro ozvučení, kterou pro tyto účely
zapůjčili a obsluhovali dva členové našeho sboru – Radek
Hasman a Jiří Sýkora.
Druhý lednový pátek se uskutečnila valná hromada sboru, na
kterou dorazili kromě členů olešenského sboru dobrovolných
hasičů také zástupci mnoha okolních sborů, paní starostka Lenka Hasmanová, ale také pánové ze Staré
gardy. V letošním roce byla valná hromada o to zajímavější, že byli voleni funkcionáři do výkonného
výboru. Těm, kteří předali své funkce do rukou jiných členů, děkujeme za příkladnou práci, kterou odváděli
a novému výkonnému výboru přejeme mnoho zdaru ve vedení sboru v následujících letech.
V první polovině února měla napilno především jednotka sboru. Větrné počasí, které nastalo díky třem
bouřím, jejichž řádění ovlivnilo také situaci v ČR, zapříčinilo pád několika stromů, ke kterým hasiči
z Olešné vyjížděli. Vzhledem k tomu, že jsou od loňského roku tři členové jednotky SDH Olešná
proškoleni na práci s motorovými pilami, nemusí k padlým či nebezpečně nakloněným nebo stromům,
které v obci či jejím
okolí někdo nahlásí,
vyjíždět
jednotky
z okolních
sborů.
S ohledem
na
výrazné srážky, ke
kterým
v daném
období docházelo,
byla také upuštěna
požární nádržka.
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V sobotu 15. února 2020 se uskutečnil tradiční hasičský ples na
sále pohostinství U Zeleného stromu. Účast byla, jako i v
předchozích letech, vysoká – více než 150 osob. Lístků do
tomboly bylo pro všechny dostatek. Vyprodaly se stejně rychle,
jako preclíky, které hasiči přítomným nabízeli. Kdo nevyhrál na
lístek cenu ihned, čekal na slosování. O půlnoci našly své
majitele hlavní ceny, mezi které patřily hasící přístroje, poukaz
na profi focení, vysokotlaký čistič, plotové nůžky, kompresor a
hlavní cena – robotický vysavač. V průběhu večera byly také
slosovány vstupenky. Krásný dort, který hasičům věnovala paní
Pavla Uhlířová, putoval k majitelce z Tlustice.
Úderem 23. hodiny předvedl jako překvapení večera své
vystoupení barman. Ve vzduchu se tak najednou ocitly nejen
lahve a sklenice, ale také ostatní barmanské náčiní. Na dva
návštěvníky plesu čekaly drinky, které byly během vystoupení připraveny. V závěru vystoupení předvedl
barman také ohnivou show a najednou tak létaly vzduchem hořící lahve. Oproti předchozím letům, kdy
překvapení nacvičili samotní pánové či dámy z olešenského sboru, to byla pro přítomné změna. Vystoupení
se však i tak setkalo s kladným přijetím a hosté bohatým potleskem ocenili barmanské umění.
Mezi největší sponzory celé akce patří SEKYRKA s. r. o., Nástrojárna MIPON, Obec Olešná, Kaufland,
WEBER mlýn, ANATOMI photo, květinářství IXIA, Autoservis Tomáš Nezbeda, Petr Pelant, Tomáš
Hrubý, Pavla Uhlířová a další. Tímto všem, díky kterým se mohl tento ples uskutečnit, děkujeme! Těšíme
se zase za rok.

Zajímá Vás více informací z činnosti sboru dobrovolných hasičů Olešné?
Již několik let pro své příznivce spravujeme webové stránky www.hasiciolesna.webnode.cz. Zde každý, kdo má zájem, najde podrobnější informace z činnosti
sboru, účasti na soutěžích a srandamačích dospělých i mládeže, ale také jsou zde
umístěny výukové materiály pro mladé hasiče, či informace, týkající se ochrany
obyvatelstva. S informacemi na našich webových stránkách pak koresponduje
facebookový profil „ SDH Olešná“.
Za SDH Olešná Ing. Lucie Šubrtová
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I v letošním roce se naší obcí procházeli Tři králové.
Děkujeme všem občanům, kteří nám otevřeli dveře
a podpořili tříkrálovou koledu. Vybrané peníze
použijeme na vybavení pro děti.
Na první závody letošního roku se hasičské děti
vydaly v sobotu 1. února, kdy se konal další ročník
Zaječovského uzlování. Naše SDH reprezentovaly
děti ve dvou družstvech v kategorii starších žáků.

Jedno družstvo bylo složeno pouze z olešenských
dětí a druhé bylo doplněno o členy ostatních sborů.
Naše družstva obsadila 5. a 6. místo. V kategorii
jednotlivců si nejlépe ze starších žáků vedla Natálie
Růžičková, která obsadila 12. místo a z mladších
žáků Martin Svoboda, který získal 18.místo.
Všechny naše se děti se umístily do 20. místa.
Děkujeme dětem za reprezentaci našeho sboru.
Za SDH Olešná Aneta Šuttová

ZŠ A MŠ ZAJEČOV
Máme za sebou více než šest měsíců letošního školního roku, s nimi pololetní vysvědčení a jarní prázdniny.
Nejvýznamnější událostí v závěru roku 2019 byl tradiční Adventní koncert školního pěveckého sboru
v krásném prostředí kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově, který 22. 12. zpříjemnil velkému počtu
návštěvníků nedělní odpoledne. Téměř čtyřicítka malých zpěváků, podpořena bývalými žáky školy
a hosty, pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Erazímové předvedla pásmo koled, tradičních
i moderních vánočních písní a básniček.
Počátkem ledna děti netrpělivě
očekávaly zimní radovánky, ale počasí
jim nepřálo. Proto se celý první stupeň
zapojil do kurzu bruslení na Zimním
stadionu Hořovice, kam jsme přesunuli
hodiny tělesné výchovy a nyní po 8
lekcích již všichni žáčci s jistotou
bruslí.
Více než tři desítky žáků strávily
3. únorový týden na chatě Kara
v Krkonoších, kde si osvojovaly či
zdokonalovaly
své
lyžařské
dovednosti, a všichni společně
poznávali kouzlo zimních hor, naštěstí
13
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zasněžených. LVK připravily paní učitelky Mgr. Kateřina Ciprová a Mgr. Iva Šudomová, jako instruktoři
či pedagogové volného času nám vypomohly studentky Hana a Eliška a zapojili se také manželé Solarovi
(Soňa se jako každý rok ujala i role zdravotnice). Všem patří velké poděkování za bezproblémový průběh
kurzu.
I v dalších hodinách se snažíme o zpestření vyučovacích hodin,
a hlavně o rozvoj dovedností, potřebných pro běžný praktický život.
K poznávání zajímavých míst i výrobních podniků s tradičním
českým sortimentem využíváme exkurze, vše v rámci realizace
projektu Šablony II – Vzděláváme se nově a zajímavě, reg. číslo
Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013349, OP VVV – ESIF
(financováno s přispěním EU). Na realizaci projektu jsme obdrželi
940 000,- Kč. Již jsme z něj pořídili řadu pomůcek, zejména 10 ks
tabletů pro prohloubení digitalizace výuky a 1 interaktivní flipchart
pro speciální třídu. V rámci projektu se ve družině uskutečnil Projektový den se záchranáři a v ZŠ
interaktivní seminář s Ing. Kolerusovou z VLS Jince. Žáci navštívili Pivovar Prazdroj Plzeň, firmu
ŠKODA Auto Mladá Boleslav, Botanickou zahradu Praha, Naučnou stezku Klobouček, Techmánii Plzeň
a Hornické muzeum v Příbrami.
V lednu naše škola prošla komplexní inspekcí ČŠI. Byly zjištěny drobné dílčí nedostatky ve formulaci
vnitřních školních předpisů ŠD (např. ve vnitřním řádu ŠD je třeba místo žáci uvádět účastníci zájmového
vzdělávání) a doplnit podmínky zajištění ochrany účastníků před projevy diskriminace, nepřátelství a
násilí. Jinak byla činnost ŠD hodnocena jako pestrá a vhodně navazující na výuku ve škole, např.
pohybovou či výtvarnou činností, a rozvojem přírodovědné gramotnosti.
V základní škole byla velmi dobře hodnocena výuka českého
a anglického jazyka, matematiky, hudební výchovy a výchovy ke
zdraví. Jako další silná stránka školy byla hodnocena
environmentální výchova (přírodovědné předměty, úcta k přírodě
a šetrné chování k životnímu prostředí) a práce s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, a to v běžných třídách i ve
třídě speciální. ČŠI kladně hodnotila i klidnou atmosféru ve škole a
otevřené komunitní klima, zejména dobré vztahy pedagogů a žáků.
Ve výuce nebyly zjištěny žádné nedostatky, pouze nám bylo
doporučeno více využívat ve výuce komunikační a digitální
technologie a zefektivnit evaluační systém.
Duben bude důležitý pro naše deváťáky, neboť ve dnech 14. a 15. 4. 2020 budou skládat přijímací
zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Ze 17 žáků jich 12 míří na maturitní obory a 5
žáků má záměr získat výuční list. Přejeme jim hodně štěstí a dobrou volbu další vzdělávací cesty.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Zaječov
pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 se uskuteční ve středu 8. 4. 2020 od 13:30 do 16:00 hod.
v učebně 1. ročníku. Prvňáčky bude v následujícím školním roce vyučovat Mgr. Jana Eiseltová.
Budeme zjišťovat tyto informace: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, bydliště (rodný
list), jméno a příjmení otce a matky, zdravotní stav dítěte, předběžný zájem o ŠD. Kdo bude žádat o odklad
školní docházky, musí již přinést potvrzení od pediatra a doporučení ze školského poradenského zařízení.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ZŠ a MŠ Zaječov
1/2020
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TJ OLEŠNÁ, Z. S.
TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
V sobotu 4. ledna uspořádal oddíl
stolního tenisu při TJ Olešná pro
všechny nadšené amatérské hráče
tradiční novoroční turnaj. Hojná
účast potěšila především, nás,
pořadatele. Turnaj se nesl v duchu
fair play a bylo možno vidět opravdu
obdivuhodné výkony hráčů i hráček
všech věkových kategorií. Všichni
účastníci byli odměněni a ti nejlepší
si odnesli medaile…
foto: Iveta Karlová

REGION TOUR 2019/2020 VE STOLNÍM TENISU – 4. KOLO
Mladší žáci a starší žáci okresu Beroun sehráli v neděli 12. ledna 2020 v Olešné výborné a vyrovnané
zápasy a z celkového počtu 38 účastníků turnaje v divizích A až E se naši svěřenci umístili takto: divize A
– Sviták Lukáš 2. místo, divize B – Herman Marek 7. místo, divize C – Triner Miroslav 5. místo a Karel
Tomáš 7. místo, divize D – Staněk Matěj 6. místo a divize E – Plecitý Jakub 4. místo.
Tyto turnaje jsou pořádány pod záštitou Regionálního svazu stolního tenisu Beroun, za což patří
organizátorům velký dík.

REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV ŽÁKŮ
V neděli 2. února. 2020 se mladší žáci z oddílu stolního
tenisu TJ Olešná ve složení Lukáš Sviták, Miroslav Triner a
Marek Herman zúčastnili regionální soutěže družstev žáků
v Žebráku. I přestože se na turnaji utkali se staršími žáky,
sehráli vynikající a velmi vyrovnané zápasy, jak ve
dvouhrách, tak ve čtyřhrách a celkově vybojovali bronzové
medaile.
Pro Olešnou je to velký úspěch!
foto: Zdeňka Hermanová

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ
I v letošním roce pokračuje kroužek cvičení rodičů a dětí,
který má v Olešné již dlouhou tradici. Děti si společně
s rodiči zacvičí, zahrají si různé hry, seznámí se s nářadím
a náčiním, zkrátka si užijí hodinku plnou pohybu a zábavy.
Cvičíme každé pondělí od 17:15 hod.
Děkujeme všem rodičů a dětem nejen z Olešné, ale také
z Cheznovic, Strašic a Komárova za přízeň a věříme, že se
budeme na cvičení vídat i v budoucnu…
foto: Šárka Bartůňková

PODĚKOVÁNÍ
Celá TJ Olešná děkuje všem sponzorům především Obci Olešná, Obci Zaječov, Wiegel Žárové Zinkování,
bez kterých by nebylo možné naši sportovní činnost v dnešní době provozovat.
za TJ Olešná Miloš Herman, předseda
15
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POHÁDKA PRO OLEŠNOU
Bylo či nebylo, za klikatou cestou vzhůru pod
ochranou Železné hory ležela vesnička vypadající
jako medový koláč s mandlemi. Uprostřed voněla
kulatá náves s lipovou alejí, medovou vůni
doprovázel mistrný koncert pilných včel a kolem
dokola se rozprostíraly barevné veselé chaloupky.
Z chlévů se ozývalo řinčení koní, a co jich tu bylo,
však je také vesnička měla ve znaku. Uprostřed návsi
stála malá zvonička, u které se zastavil každý, kdo šel
kolem. Za chaloupkami jako prstýnek ležely louky,
pole a za poli mohutný tajemný les, který odděloval
vesničku od okolního světa. Na okraji lesa stál
starobylý hrad, nyní se zdál pustý, ale kdo ví.
Lidé ve vesnici byli laskaví a veselí, děti
svobodně běhaly od souseda k sousedu, výskaly
a křičely po celé vsi. Usměvavá paní starostka se
starala, hasiči pomáhali lidem, kde kdo co
potřeboval.
Správná
parta
vymýšlela
a organizovala akce pro zábavu a potěšení
druhých, a že se lidé při nich pořádně zasmáli,
maminky pořádaly soutěže a závody pro všechny
děti, nejen pro ty své, sportovci vyhrávali mnoho
soutěží. Často se sousedé setkávali pod
mohutným zeleným stromem a tam vše hodnotili
a posuzovali, ale vesele a laskavě, nikdo nikoho
nepomlouval ani nezáviděl, všichni si navzájem
přáli jen to dobré. Nevěříte?
Všude okolo byla spousta závisti, pomluvy a zloby, jen této vesničky, jako by se to netýkalo. Byla
chráněná Železnou horou a z ní dolů do vesnice stékaly praménky čarodějné vody. V Pustém hradě bydlely
tři dobré víly, které si máčely konečky svých vlasů v praméncích této vody a ten, kdo jen prstíček v ní
omočil či polkl malý doušek, hned přestal pomlouvat a závidět druhým. O prameny se staral skřítek
Olešníček, bydlel v malé jeskyni, kousek od rybníka, kam prameny stékaly. Často si povídal s místním
vodníkem nebo navštěvoval kamarády permoníky v Železné hoře. V noci vklouzával do dětských snů a
povídal dětem o třech dobrých vílách, které bydlí vlastně nedaleko nich. A když náhodou šla okolo vesnice
Závist nebo Zloba, tak je hned odehnal a poprosil víly, aby si smáčely vlasy o trochu déle.
Jen jednou se trochu více zapovídal
s permoníky, hned se toho chytila Zloba, Závist
a Pomluva, rychle obsadily Pustý hrad a vyhnaly dobré
víly. Pak si počkaly i na Olešníčka, chytily ho a
svázaly. „Jen počkej,“ smály se, „teď je vesnice už
naše.“ A jak si usmyslely, tak se také stalo. Nejdříve se
lidé přestali usmívat, pak si přestali pomáhat, děti se
vytratily z návsi, luk a polí, sedávaly doma. Lidé si
začali závidět, stavět ploty a jeden druhého pomlouvat.
O čarovné praménky se skřítek už nemohl postarat, a
tak začaly vysychat. Vůbec celá vesnička začala být
taková nějak okoralá, u kapličky se už nikdo nestavěl,
Správná parta se rozhádala, hasiči sice pomáhali, ale
bez obvyklého elánu, maminky i děti při svých hrách
posmutněly, tetky na návsi po sobě ošklivě koukaly,
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a i zelený strom osiřel a začal uvadat. I ta včelí
písnička zněla jinak a vůně, vůně vesničky se ztratila
docela. A vlastně nikdo nic pořádně nepozoroval,
jen se lidem trochu hůře žilo, bolela je hlava
i žaludek, někoho nohy, byli mrzutí a unavení, ale
nedovedli si to vysvětlit. Sluníčko nějak jinak
svítilo, zima byla bez sněhu, samé bláto, špína
a voda, voda, ta se ztrácela. Voda a radost dětí,
hlavně holčičky se zelenou mašlí. „Co se to
děje?“ přemýšlela. „Vždyť si už ani nehrajeme
a neběháme, každý každému jen závidí nové hračky,
a dokonce Jirka mé panence utrhl ručičku. Čím to
asi je.“ S touto myšlenkou šla i spát.
K ránu k ní přišel sen. V něm viděla skřítka Olešníčka uvězněného v Pustém hradu, akorát se mu
Zloba posmívala: „Vidíš, vidíš, nikdo si na tebe už nevzpomene, každý se na tebe vykašlal a ty jsi se tak
staral, teď se starej o nás, my tě nikdy neopustíme,“ smála se Zloba, Závist i Pomluva. Vesele si žily a
tloustly, občas se pyšně prošly po návsi, protože se zdálo, že jim patří. Vlastně se zdálo, že jim už patří
celý svět. Ošklivé babice si hrály na královny a nutily skřítka, permoníky a vlastně i lidi, aby jim sloužili.
Holčička se zelenou mašlí to všechno v tom
snu viděla. „Já hloupá,“ zlobila se na sebe, „jak
jsem mohla na Olešníčka zapomenout.“ Hned ráno
běžela k ostatním dětem a všechno jim to
vyprávěla. „Dej mi pokoj,“ řekl jí Jiřík, „já mám
novou počítačovou hru.“ „Nevymýšlej si,“ odstrčila
ji Anička, „my máme nové auto.“ Holčička se
zelenou mašlí byla celá smutná, co bude dělat,
nikdo, ale vůbec nikdo jí nevěří. Vydala se tedy
sama k Pustému hradu, šla přes louky, ale tam byly
vysoké ploty. Šla tedy k rybníku, kde seděl kluk se
zelenou kšiltovkou. Staral se tam o kosatce, které
tam zasadila kdysi usměvavá paní starostka. „Kdo
jsi?“ zeptala se. „Ještě jsem tě tu nikdy
neviděla.“ „Ale viděla, jen sis mě nevšimla, já patřím k támhle tomu,“ řekl kluk se zelenou kšiltovkou
a ukázal na vodníka sedícího uprostřed vysychajícího rybníka. „Vážně, ty jsi vodnickej?“ zeptala se
holčička. „Jo,“ odsekl kluk, „a čekám tu na tebe.“ „Vážně, na mě?“ „No můžeme si pomoci navzájem,
najdeme a vysvobodíme skřítka Olešníčka.“ „A ty bys se mnou šel?“ zeptala se holčička. „Určitě, právě
proto tu čekám.“ A tak šli přes louky a pole, navzájem si pomáhali přes vysoké ploty, povídali si a dělali
plán, jak skřítka osvobodí.
Došli k Pustému hradu. Prošli zapomenutou branou a dostali se do úplně jiného světa, bylo tu ještě
víc smutno a pošmourno. Zloba tu vládla pevnou rukou. Skřítek byl zrovna upoutaný silným řetězem
k velikému kameni a permoníci nesměle nakukovali skrz husté křoví. „Necítíš nic?“ zeptala se holčička se
zelenou mašlí kluka se zelenou kšiltovkou. „No, Zlobu, Závist a Pomluvu, nesmíme se jim dát.“ „A jak to
uděláme?“ „Pojď a podej mi ruku.“ Kluk se zelenou kšiltovkou vzal
holčičku se zelenou mašlí za ruku. „Tak, a teď si to přej, ze svého
celého srdce.“ „Já si to přeju a nic.“ „Musíš opravdu ze srdce, pojď,
poprosíme ještě permoníky, aby nám pomohli.“ A tak tam stáli a
prosili ze svého celého srdce o osvobození skřítka Olešníčka.
Pomáhaly jim už i keře a stromy a ty přivábily malou včelku. Ta, jak
to uviděla, honem letěla dát zprávu ostatním. Všechny včely se
rozletěly po celé vsi. „Honem, pojďte,“ volaly na lidi. „Pojďte také
pomoci.“ Ale lidé je neslyšeli, včelky létaly stále rychleji, až to na vsi
začalo vonět medem. „Ta vůně,“ volali lidé, „vzpomínáte si?“ Lidé
zastavovali jeden druhého, zdravili se, vzpomínali a začínali se usmívat. „Kde je moje holčička se zelenou
mašlí?“ začala volat jedna maminka. „Viděli jste ji někdo?“ „Šla k rybníku,“ řekl jeden ze sousedů.
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„Půjdeme ji hledat!“ Jak lidé řekli, tak i udělali. Šli všichni, jeden za druhým a všichni pospolu. U rybníka
se zastavili a zeptali se vodníka, ten je poslal dál k Pustému hradu, celou cestu je doprovázela vůně včelího
medu.
Došli k hradu, včelí vůně jim ukázala cestu skrz zapomenutou bránu. Najednou všichni ucítili tu
Zlobu, Závist a Pomluvu a vůbec, ale vůbec se jim to nelíbilo. Uviděli holčičku se zelenou mašlí a kluka
se zelenou kšiltovkou. Jeden po druhým se k nim přidávali, chytili se za ruce, vytvořili řetěz a z celého
srdce se přidali k jejich přání. Jak rostl řetěz z podaných rukou, tak praskal řetěz poutající skřítka
Olešníčka. Zloba, Závist a Pomluva se pomalu začaly ztrácet, pramínky čarodějné vody začaly bublat a
lidé se začali usmívat. Stále všichni ruku v ruce se
vraceli dolů do vsi. Kluk se zelenou kšiltovkou se
vrátil do svého rybníka, holčička k mamince a
tatínkovi a lidé navzájem mezi sebe. Zapomenutá
brána se zase zavřela. Dobré víly opět začaly
smáčet své vlasy do pramínků vody, ty mohutněly
a sílily, stejně jako zelený strom, kde se lidé opět
scházeli.
Paní starostka se začala znovu usmívat,
Správná parta spolu s maminkami připravovala
nové hry, sportovci se těšili na mistrovství
republiky a hasiči uspořádali velkolepý ples. A tam
všichni spolu tancovali, jedli a čarodějnou vodu
pili.
Byla, nebyla, je a bude, za klikatou cestou vzhůru, chráněná Železnou horou vesnička jako medový
koláč s mandlemi, prameny s čarodějnou vodou a laskavými lidmi bez Zloby, Závisti a Pomluvy.
MUDr. Eliška Svobodová
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JARNÍ DĚTSKÁ STRÁNKA
Velikonoční závěs do okna
Potřebujeme: čtvrtku, nůžky, lepidlo, zbytky látek, stužku
Na čtvrtku obkreslíme šablony, vždy dvakrát, obstřihneme nahrubo kousek
od obrysu.
Připravíme si kousky látek. Obrázky si položíme zrcadlově (zobáčky
k sobě) a natřeme lepidlem. Přilepíme na rub látky, zatížíme třeba knížkou
a necháme zaschnout. Po zaschnutí obstřihneme podle čar.
Položíme látkou dolů, natřeme postupně lepidlem, přilepíme nejdřív
stužku, tu ještě přetřeme lepidlem a na pak dáme druhou půlku. Zase
zatížíme, po zaschnutí případně rozdíly ve velikosti trochu zastřihneme.
Oči a hřebínky dokreslíme fixem nebo vystřihneme z barevného papíru a
přilepíme.
Uvážeme mašli a můžeme pověsit třeba do okna nebo na záclonu, použijeme
např. háček z vánoční kolekce. Vše můžeme jen vybarvit podle své fantazie
nebo polepit barevným papírem a dokreslit.



Připravila Hana Hošková
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Připravila Lenka Kratochvílová
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
14. března 2020

Maškarní bál pro dospělé

28. března 2020

Vítání jara

4. dubna 2020

Velikonoční workshop

4. dubna 2020

Ukliďme Česko

12. dubna 2020

Vodnické Velikonoce ve Zvířátkově

14. dubna 2020

Běh o velikonoční vajíčko

18. dubna 2020

Jarní posezení pod Milinou

30. dubna 2020

Čarodějnice

9. května 2020

Staročeské Máje

23. května 2020

Nohejbalový turnaj

30. května 2020

Plamen

6. června 2020

Den pro všechny
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