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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí – čím
jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“
Jan Werich

ODEČET VODOMĚRŮ
V měsíci dubnu proběhne vyúčtování vodoměrů. Tímto žádáme občany, aby stavy svých vodoměrů
nahlásili do 22. března 2021 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.

BILANCE ODPADOVÉHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Svoz TKO
Objemný odpad (5,24 t)
Svoz bioodpadu od občanů
Likvidace bioodpadu
Plasty, sklo, papír, kov
Nájem nádoby na kov
Celkem

Příjmy:
246 401,-Kč
4 090,- Kč
76 250,- Kč (odměna za třídění)
326 741,- Kč

Výdaje:
354 356,- Kč
2 594,- Kč
16 800,- Kč
11 737,- Kč
262 012,- Kč
8 902,- Kč
666 401,- Kč

Obec Olešná po výběru poplatků za TKO, svoz bioodpadu a odměn za třídění EKO KOM dotovala ze
svého rozpočtu náklady na veškeré odpady v roce 2020 částkou 329 660,- Kč, tj. 742,- Kč na 1 občana.

POPLATKY ZA TKO A PSY
▪

poplatek za odvoz TKO:
splatnost poplatku ve výši 600,- Kč za osobu (chalupáři za objekt) je k 30. 6. 2021
poplatek ze psů: splatnost poplatku ve výši 100,- Kč za jednoho psa je k 30. 6. 2021

▪

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.

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 v sobotu 25. 5. 2021 a ve středu 16. 6. 2021
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
Obecní knihovna Olešná oznamuje všem svým čtenářům, že za současné epidemiologické situace
je možné si objednávat knížky prostřednictvím emailu knihovna.olesna@seznam.cz nebo vhozením
lístku se svým požadavkem do schránky umístěné na budově obecního úřadu.
Vyzvednutí objednaných knížek je možné na OÚ Olešná každou středu od 7.00 do 17.00 hodin.
K běžné výpůjční době se knihovna vrátí po rozvolnění stávajících opatření. Přesné termíny budou včas
zveřejněny.
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„ZAPLAŤ, KOLIK VYHODÍŠ“
Olešná na cestě k oběhovému hospodářství
Dne 1. 1. 2021 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
schválen nový zákon o odpadech. Ten stanovuje cestu
přechodu odpadového hospodářství na oběhové, tedy zvýšení
třídění a recyklace odpadů a postupný odklon od
skládkování využitelných odpadů, až k úplnému zákazu v roce
2030. Z toho mimo jiné vyplývá zvyšování poplatků za ukládání
odpadů na skládky, ale také zavedení třídících slev pro obce.
Pokusíme se shrnout nejdůležitější změny pro odpadové
hospodářství naší obce.

Co pro nás znamená „třídící sleva“?
Sleva umožní obcím skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší
cenu. Pro rok 2021 bude firma AVE účtovat 980 Kč vč. DPH za
jednoho občana ročně, pokud v tomto roce vyprodukujeme
směsný odpad do 200 kg na jednoho občana (nezapočítává se
vytříděný odpad plasty, sklo, papír). Za vyprodukovaný odpad
nad 200 kg bude účtován poplatek 1 330 Kč za občana. Pro
informaci v roce 2020 jsme vyprodukovali 265 kg na občana.
V dalších letech se bude hranice množství vyprodukovaného
odpadu snižovat a poplatek zvyšovat.

Jaké kroky podniká obec
Okolní obce na Komárovsku, včetně Olešné, podepsaly smlouvu
se společností ARCH consulting o zabezpečení koncepce
odpadového hospodářství. V současné době probíhají společná
jednání o nejvhodnějším nastavení systému nakládání s odpady i
celkové politiky hospodaření vůči občanům a svozovým
společnostem. Jednání jsou teprve v začátcích, můžeme ale říci,
že budeme usilovat o systém „ZAPLAŤ, KOLIK VYHODÍŠ“.
To znamená opatřit popelnice na TKO čipy a vážit jejich obsah.
Občan by tak platil za množství, které do této popelnice vyhodil.
Pro rok 2021 jsme byli nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku
za TKO na 600,- Kč a k omezení počtu vývozů v letním
období. Jak bude systém fungovat v dalších letech, zatím
nevíme. Záleží to na výsledcích společných jednání v rámci
sdružení „Komárovsko“.
Od 1. dubna do 30. září 2021 bude prováděn svoz TKO pouze
jednou za 14 dní.

Co z toho vyplývá pro občany?
Je to jednoduché: VÍCE TŘÍDIT »MÉNĚ PLATIT
Do popelnic dávat jen nezbytné množství již dále nevyužitelného
odpadu – především popel a výrobky z neoddělitelné kombinace
materiálů (sáčky od koření, polévek, blistry od léků apod.).
Abychom podpořili třídění, bude zřízeno další sběrné místo
u lesoparku.

Na závěr
Odpad můžeme využívat recyklací či energeticky namísto toho,
aby ležel bez využití na skládkách.
Zachovejme naši planetu zelenou i pro budoucí generace.
Recyklovat = šetřit životní prostředí
1/2021
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Víte, že…

Část odpadu se na skládkách
působením
mikroorganismů
rozkládá a hnije. Během tohoto
procesu vzniká řada skládkových
plynů. Největší podíl má oxid
uhličitý a metan (vznikající bez
přístupu vzduchu)
– známé
skleníkové plyny.
Dobré vědět…
Do černých popelnic kromě popela
patří kombinované, tj. kompozitní
materiály. Skládají se z více než
jednoho druhu materiálu. Poznáme
je podle recyklačních symbolů, které
začínají písmenem „C“ (z angl.
„composite“) a následuje lomítko, za
kterým
je
uvedena
zkratka
konkrétního materiálu, který v obalu
převládá, např.:

Fakta v číslech
• Obec Olešná dotovala náklady
na veškeré odpady v roce 2020
částkou 742,- Kč za každého
občana.
• Společnost AVE navyšuje ceny
pro rok 2021 o 22,8 %.
• V roce 2019 každý občan naší
obce vyprodukoval 270 kg
směsného odpadu a 265 kg
v roce 2020. Nedosáhneme na
třídící slevu  budeme platit
více nebo musíme více třídit.
• Do roku 2030 musí obce zajistit,
aby tříděný odpad tvořil
65 % celkového komunálního
odpadu, dnes je to pouze 39 %.
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STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2020
k 31. 12. 2020: trvale hlášeno:
z toho dospělí:
děti (15-18 let):
děti (do 15 let):

439 občanů
358
17
64

Během roku 2020:

narození: 4
zemřelí:
7
přistěhovaní: 18
odstěhovaní: 9

INFORMACE O PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Původním záměrem bylo rozšíření stávající HZ o výstavbu garáže pro automobil s cisternou
a rekonstrukci půdních prostor, která bude odpovídat požadovaným předpisům a normám pro potřeby
JSDH.
Vzhledem k tomu, že se v budově ve vnitřních prostorách objevily praskliny ve zdech, které se neustále
zvětšují, byl proveden stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, sondy stávajících
základových konstrukcí a statický posudek. Dle provedených průzkumů a posudku je stávající objekt
založen na nevyhovujících kamenných základových pasech s hloubkou základové spáry v úrovni cca 20 až
30 cm pod terénem. Současně jsou dle HG průzkumu pro stavební úpravy a přístavbu HZ místní základové
poměry složité s nutností zakládání v úrovni od 2,5 m pod terénem.

Za daných podmínek by bylo možné provést stavební záměr pouze za předpokladu celkové demolice
stávajícího objektu HZ a výstavbu nového objektu s přístavbou, které by byly navrženy pro stávající
podloží.
Z výše uvedeného vyplývá, že by tato akce byla velmi finančně náročná, proto zastupitelstvo obce navrhlo
objekt postavit u současného fotbalového hřiště, kde bude zázemí pro nácvik JSDH i SDH včetně dětí.
Budova bude sloužit i pro veřejnost jako jsou kroužky pro děti i dospělé. Mateřská škola bude moci takto
využívat pro svou potřebu celou budovu MŠ. Prostory u stávající hasičárny mohou sloužit jako sběrný
dvůr.
Na stavbu HZ bude žádáno o dotace.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které plánujeme na 22. března 2021 od 18:00
hodin ve velké zasedací místnosti OÚ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci změna termínu
vyhrazena.
Jste všichni srdečně zváni

SVOZ ODPADU
Bioodpad – svoz začne v pondělí 3. května 2021. Žádáme občany, kteří budou mít odpad většího
množství (cca 1 multikára), aby si objednali multikáru předem na OÚ a odpad nakládali přímo do ní,
usnadníte tím práci zaměstnanců obce, ale i svoji. Děkujeme za pochopení.
Nebezpečný a objemný odpad – svoz plánujeme na konec měsíce dubna. Termín bude upřesněn dle
domluvy se sběrným dvorem.
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PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Parkování na veřejných komunikacích, chodnících a zeleni je v naší obci dlouhodobý problém, který se
snažíme již několik let řešit domluvou občanům, bohužel bezvýsledně. Naopak, počet nevhodně
zaparkovaných aut narůstá, a to i v nové zástavbě, kde každý majitel dle
stavebního zákona musí mít zřízeno parkování na vlastním pozemku, a
přesto v některých případech parkují i na
chodníku.
Naposledy jsme o tomto problému jednali na
poradě 27. ledna 2021 za přítomnosti zástupce
spolku Zdravá Olešná s Ing. Arch. Liborem
Tomsou (viz strana 17).
Problém už je tak alarmující, že nelze nad ním dále přivírat oči, ale je potřeba ho
radikálně řešit. Zaparkovaná auta brání v pohybu chodcům, složkám
integrovaného záchranného systému, údržbě silnic v zimním období,
znesnadňují práci pracovníků AVE při odvozu popelnicových nádob
a v neposlední řadě parkováním ničí i obecní zeleň.
ODPOVĚĎ NA PŘIPOMÍNKY K PROVEDENÝM ZMĚNÁM AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

„Vážená paní starostko,
děkujeme Vám za předání připomínek Vašich občanů. Podněty jsme důkladně prověřili s tím, že
potvrzujeme zpoždění na daných spojích v řádech několika minut.
Proto jsme připravili od 7. 3. 2021, mírnou úpravu jízdní doby v mezizastávkových úsecích. Samotné
uspíšení spojů by vyvolalo jiné negativní reakce, protože linka 646 navazuje v Rokycanech na vlaky od
Plzně a současně v Hořovicích na vlaky do Prahy. Aktuální či budoucí jízdní řády jsou vždy k dispozici na
stránkách dopravního systému PID: https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/
Zastávka „Zaječov, u hřbitova“ byla pro nízké využití zrušena, stále se však nachází v registru zastávek
a je tedy možné ji do jízdního řádu linky 645 zařadit. Bude zřízena na autobusové lince 645 od neděle
13. 6. 2021.
Závěrem si dovolujeme sdílet emailovou adresu, jež je určena pro cestující veřejnost k řešení svých
podnětů a připomínek k veřejné dopravě na území Středočeského kraje: podnety@idsk.cz.
Děkujeme Vám za spolupráci, s přáním klidného dne
Vlastimil Janoušek
Zástupce vedoucího oddělení plánování dopravy
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín“
Informace OÚ Olešná zpracovaly Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová

Přejeme krásné Velikonoce a pěkný každý den,
který jen s úsměvem ve tváři prožijem, dostatek
sluníčka, teplého povětří, a hlavně dobré zdraví.
Tak voňavé a teplé jaro...
Zastupitelstvo obce Olešná
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SOUSEDSKÉ POPOVÍDÁNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI – 2. ČÁST
Popovejšání vajec
Na fotografii je paní Ema s Miluškou Dědičovou, když byly na
popovejšání vajec. To bylo o Velikonocích, děvčata si
uháčkovala sáček z barevných bavlnek, přesně na vajíčko
a pověsila si ho na dlouhou šňůrku kolem krku, do kapes si
schovala další barevná vajíčka, nejčastěji cibulová a vyrazila na
Frühaufovic louku, za čp. 12. Tam vajíčka v sáčku na šňůrce
roztočila a vyhodila co nejvýše. Některá se rozkřápla, jiná ne,
soutěžilo se v tom, komu se jich rozbije víc. Ta rozbitá se
konzumovala hned na místě, sůl si děvčata přinesla samozřejmě
s sebou.
Velikonoce
O Velikonocích se chodilo do kostela v Zaječově, cestou hned
za Rudlou Krocem k Milině, tam byl veliký železný kříž mezi
dvěma stromy a vyšlo se nad hřbitovem. Chodilo se ke svatému
přijímání, děti musely jít na lačno, ale hospodyně pana faráře
jim upekla linecké koláčky a všechny pohostila.
Do Zaječova se tudy chodilo i na poutě, vždycky celá parta
mládeže z Olešné.

Paní Ema vzpomíná ještě také na draní
peří, fotografii bohužel nemá žádnou. Sešly
se ženy u některé v chalupě, srazily se tři
stoly a dralo se peří. Ostenky se házely pod
stůl, vydrané peří se dávalo na hromádky a
pak se cpalo do papírových pytlů. Ženy
byly hodně veselé, vyprávěly si historky a
smály se tak, až peří létalo všude kolem. Na
závěr se konala Doderná, upekly se koblihy
a pil se grog.

Paní Ema neví, co to bylo za průvod, ale
poznává paní Zdenku Šubrtovou, paní
Vaňkovou a paní Štochlovou. Při
vzpomínání nad touto fotografií se jí
vybavilo vzájemné hlídání dětí po vsi, jak
která maminka potřebovala a jak která
mladá slečna hlídat chtěla.
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Staročeské máje jsou jednou z oslav, které vydržely až do současnosti, tak se, prosím, vy mladí držte
a doufám, že v plném počtu a v celé kráse v květnu znovu nastoupíte.

Nevěsta z Olešné.
Teď jen důkaz, jak jsou olešenské ženy a dívky krásné.
Anička Rybáková z truhlárny, malá Anička Kořánová
(Kocourková) a Růžena Turková
Rozchechtané JZD
Maminka paní Emy pracovala jako
kuchařka v JZD, vařilo se pro Olešnou,
Zaječov i Osek. V době žní i 400 obědů na
obyčejných kamnech a nevařilo se jen tak
ledabyle, kuřata se pekla na másle, 2x do
roka se zabilo prase a ty Dožínky.
Na fotografii vidíme paní Rybákovou,
Beldíkovou – účetní JZD, Annu Černou
a
Helenku
Humlovou-Potočákovou,
která obsluhovala váhu.
Většina dětství paní Emy Malinové
probíhala v období kolektivizace a budování socialismu, ale ona ho vnímá jako velmi šťastné. I když
vzpomíná, jak pan Mašek, když mu odvedli koně, utekl do Jivinské hory a tři dny ho nemohli najít.

Fotbal v Olešné
Fotbalisté bývali hodně aktivní a dobří,
jezdily po zápasech autobusem a tady je
vidíme v hospodě v Zaječově.
Byli dobrá parta – Vláďa Malina, Míra Klír,
Václav Perlík, Jarda Kroc, Jan Srp, Václav
Hošek, Jaroslav Kratochvíl „Ochmoňák“,
Jiří Jágr, Standa Kratochvíl „Kalcán“ a také
Blažena Hošková, která hodně fandila.
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Oslava 650 let Olešné
Obrovská sláva, přijeli lidé z celého okresu, náves byla plná lidí, před hasičskou zbrojnicí stálo podium,
kulturní program byl z Rokycan. Sem snad spadá i foto Prezentace starých řemesel na fotbalovém hřišti.
Staří sedláci z Olešné – aby si nestýskali, tak je režim vyvezl na soutěž v orbě.

I dříve jezdili „městští“ na letní pobyt za krásou a přírodou venkova, tenkrát ještě i za čerstvými vejci
a mlékem od domácích kraviček. Toto je fotografie jedné takové návštěvy u Mašků, paní Červená
z Rokycan.

Vítání občánků – miminka roku 1974.
zleva: Taušovi s Janou, Krocovi s Tomášem a Fandou, Ema s Vládíkem, Hana Hošková s Pavlem a Marie
Štochlová s Ivetou.
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Olešenští hasiči a Červený kříž…Tak se tady najděte, já jsem zachytila pár jmen.
Horní řada: Láďa Malina, (?), František Štochl, Rudla Kopp pošťák, Fr. Kratochvíl – Stříbrňák, Josef Hrách
Ženy: Marie Suttrová, Marie Marková, p. Ječmenová, p. Jágrová, (?), Blanka Stupková
Dolní řada: Jirka Šmolík, Vašek Štochl-Štaflík, Zdeněk Hrách, (?), Standa Svoboda, J. Spousta.

Tak takhle to nějak bylo, vesnička volná a svobodná, hospodáři si na polích se stroji či koňmi vzájemně
pomáhali, holé meze – vysekával je pan Spousta, na lomech vonící polštáře mateřídoušky, večerní
venkovní povídání a zpívání s kytarou, koupání a přeskakování potoka ve vrbičkách pod Zvířátkovem,
kejhání hus na rybníčku na návsi.
Vesele drkotající vozík cestáře pana Kebrdle z Olešné 11, který měl dvě krásné dcery se zlatými copy
a k tomu choval zlaté kanárky. Dvě hospody, jedna i s obchodem a masnou, další obchod „U Kupců“ se
vším možným a galanterie U Anýžů, švec pan Klír, jeho manželka Amálka prý byla tuze pořádná
a zakazovala lidem vstup do domu v sobotu a v neděli, aby se nenasmolilo. Kovář Josef Hochman měl
kovárnu hned vedle Anýžů, švadlena paní Květa Jelenová ušila podle časopisu cokoliv, co si která žena
přála. Truhlářství pana Rybáka vypadalo skoro jako malá továrna. Holičství pana Kratochvíla sídlilo
„U Flusárníků“, teď u Šlechtů. V Olešné se dalo sehnat všechno, knížky, nádobí, sklo i porcelán. A co
nebylo, šikovní obchodníci z Olešné obstarali.
Tak takhle to nějak bylo, vesnička volná a svobodná, i v zimě plná dětské zábavy, sáňkování z lomu až
přes silnici a kolem nás, čp.12, veliká klouzačka, večer polévaná vodou, aby do rána dobře umrzlo, jen pan
Lukeš od „Pleskotů“ ji dětem často popelem posypal, a když neposypal, tak se udělalo letadlo nebo dlouhý
vlak ze saní. A když posypal, vysekaly se na rybníce kry a plavilo se po nich do dalekých zemí.
Tak takhle to nějak bylo a doufám, že i trochu je. Zvláště když vidím paní Humlovou a paní Hrubou sedět
u nás na lavičce na hřišti, kam si mohu kdykoliv přisednout, když mi paní Věra Ungrová přinese čerstvě
upečenou buchtu nebo když můžu naslouchat paní Emě Malinové a jejímu vzpomínání, za které jí moc
a moc děkuji. Určitě jsme mnohé z Vás opomněly, mnoho se mi také do psaní nevešlo, tak se nezlobte
a rázně se připomeňte, moc rády právě Vaše vzpomínání nad fotografiemi uveřejníme příště.
S paní Emou Malinovou si povídala a vzpomínání zapsala Eliška Svobodová.
Doplnění první části Sousedského popovídání, zveřejněného v Olešenském zpravodaji 4/2020:
„Ráda bych poopravila informace z Olešenského zpravodaje 4/2020, článek Sousedské́ popovídání.... Dům
čp. 82, po panu řídícím Kadlecovi byl obcí odprodán České́ spořitelně̌, která zde měla mít svoji pobočku.
My jsme dům koupili tedy od České spořitelny Beroun. D. Benešová“
Paní Dagmar Benešové děkujeme za upřesnění. A co vy ostatní? Nepřidáte se také ke společnému
vzpomínání? Stačí jen fotografie (v případě potřeby naskenujeme na OÚ) a krátký popis. Těšíme se
na vaše příspěvky.
1/2021
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OBNOVÍME LIDOVÉ TRADICE?
POPOVEJŠÁNÍ VAJÍČEK

Zaujal Vás ve vyprávění paní Malinové na straně 5 odstaveček o
„popovejšání“ vajíček? Pamatujete si ještě na tuto velikonoční
zábavu? Šikovná paní Hošková ano – a dokonce pro vás po letech
takový pytlík na vajíčka na ukázku vyrobila. Patřila k němu dlouhá
šňůrka, aby se dal pytlíček s vajíčkem pořádně roztočit a vyhodit do
výšky. Pokud šňůrka třeba praskla, jednoduše se svázala a házelo se
dál. Rozbitá vajíčka, pokud nebyla moc na maděru, se snědla. Pokud
spadla na měkké, třeba jen do
trávy, tak zůstala i celá.
Letošní Velikonoce asi malým koledníkům příliš přát nebudou. To
ale neznamená, že si vajíčka nemůžeme ozdobit – a třeba i to
popovejšání vyzkoušet, sami pro sebe. A příští rok už můžeme tradici
Popovejšání vajíček vrátit do Olešné společně. Máte doma staré
velikonoční fotografie? Těšíme se na ně, stejně tak jako na snímky
Vašich letošních nazdobených vajíček.
Do příštího vydání chystáme článek o Staročeských májích. Přivítáme i Vaše pamětnické fotografie.
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z.S.
ZPRÁVIČKY ZE ZVÍŘÁTKOVA
Po zimě, která nám letos přinesla i na nějakou dobu dostatek sněhu, do Zvířátkova
pomalu, ale jistě přichází jaro a k jaru patří i mláďátka. Ve Zvířátkově se již nyní
těšíme z kůzlátek, jehňátek a malých králíčků.
Bohužel se asi letos nebudou moci uskutečnit Vodnické Velikonoce ve
Zvířátkově, ale pokud to situace dovolí, budeme se všichni ve Zvířátkově snažit co
nejdříve pro Vás připravit zajímavý program jak pro děti, tak pro dospělé.
Na prázdniny dětem opět připravujeme příměstský tábor, zatím máme dané
dva termíny, a to od 26. do 30. července a druhý od 16. do 20. srpna 2021.
Aktuální informace se dozvíte na www.zviratkov.cz, Facebooku, Instagramu.
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Křížovka pro opravdové znalce zvířátek
. Aby to nebylo tak jednoduché, příslušné obrázky musíte
nejdříve vypátrat (jsou označené číslem příslušného řádku křížovky). Správné řečení naleznete na str. 21.
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Rádi bychom poděkovali obci Olešná, všem příznivcům, dobrovolníkům, sponzorům, partnerům
a návštěvníkům Zvířátkova za materiální, finanční podporu nebo za pomoc přímo ve Zvířátkově, a to
zvlášť v této nelehké době. Těšíme na Vaši přízeň a podporu!
Kolektiv Zvířátkova
1/2021
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DOBROVOLNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE
Milí čtenáři, téma zdraví je v dnešní době skloňováno častěji než kdy dříve. Předpokládám, že i s tématem
dobrovolného dárcovství krve jste se už setkali, nicméně zdaleka ne každý se do darování krve sám pustil.
Proč nezačít právě teď? Pokud byste o tom začali přemýšlet, možná vás nasměruje naše dnešní povídání
a připojíte se ke 49 aktivním dárcům krve, které v Olešné v současné době máme a na které jsme pyšní.
K rozhovoru jsem přizvala jednu z nejpovolanějších, a to paní Janu Šrámkovou, která pracuje už
31 let jako vrchní sestra na Transfuzním oddělení NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice.
Mohla byste nám několika větami přiblížit
konkrétně Transfuzní oddělení hořovické
nemocnice?
„Transfuzní odd. NH Hospital a.s. Nemocnice
Hořovice je počtem odebraných dárců největším
odběrovým centrem plné krve v České republice.
Již několik let odebíráme ročně mezi 11 000 až
12 000 bezplatných odběrů. V registru aktivních
dárců krve máme přes 5 000 dárců. O dárce se
stará 6 sester (já jsem jedna z nich), 2 lékaři,
2 sanitářky, 1 laborantka a 1 pracovník
kontroly.“
Počet aktivních dárců krve registrovaných na hořovickém transfuzním oddělení je skutečně
obdivuhodný. Jakým způsobem se vám daří takovou dárcovskou základnu udržovat?
„Snažíme se dárcům vytvářet příjemné prostředí, ve kterém by se jim líbilo a kam by se rádi vraceli.
Úskalím je málo prostoru pro větší počet dárců, ale i na tom se pracuje. V první řadě se snažíme o přátelský
přístup, dobrou náladu a pohodu. Dárcům se věnujeme v maximální možné míře, vysvětlujeme jim vše
potřebné, odpovídáme na jejich otázky. Je skvělé vidět přicházet darovat krev celé rodiny, pracovní
kolektivy, zájmové spolky nebo party jako takové, protože ty zase s sebou přivádějí další nové dárce.“
Dárce za jejich nezištnou obětavost odměňujeme různými drobnostmi. Při prvním
odběru, při pátém odběru, při čtyřicátém odběru, kdy už získávají zlatou plaketu,
dostanou lahev vína. Při osmdesátém a stodvacátém odběru dostanou i hodnotnější
dárky. Dokonce máme v registru dva dárce, kteří u nás darovali krev 160x a tím získali
Zlatý kříž I. stupně.
Jak vypadá obvyklý pracovní den na Vašem oddělení?
„Provoz oddělení začíná v pracovní dny v 6.00 hodin. Registrace dárců probíhá do 8.00 (po předchozí
domluvě s dárcem, který např. vede děti do školky nebo nemá včasnější spoj vzhledem k vzdálenosti
z bydliště, může přijít až do 8.30). V této době současně probíhají i odběry dárců z prstu na vyšetření
krevního obrazu. Lékařské vyšetření začíná krátce po 6.30 a po schválení následně dárce odchází
k vlastnímu odběru.“
Kdo se může stát prvodárcem? Jaké jsou předpoklady pro darování krve?
„Prvodárcem může být občan ČR nebo občan jiného státu, který dlouhodobě pobývá v
ČR a domluví se v češtině. Věkové rozmezí pro prvodárce k darování krve je od 18 let
do 60 let. Stálý dárce, pokud se cítí zdráv, může darovat krev do 65 let. Dále záleží na
rozhodnutí transfuzního lékaře.
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Pro darování krve jsou pochopitelně stanovena kritéria, která musí dárce splňovat. Jsou kontraindikace
k darování krve trvalé a přechodné, kdy dárce po odeznění důvodů, pro které byl přechodně vyřazen
pominou, může pak v dárcovství pokračovat.
Přechodných kontraindikací (bloků), pro které dárce musí na čas vynechat darování krve, je celá řada. V
současné době je stanoven 14denní blok například po ukončení karantény z důvodu Covid-19 nebo po
setkání s osobou, která je v karanténě.
Blok v délce 1 měsíce následuje mj. po uzdravení z onemocnění Covid–19, po očkování vakcínou SARSCoV-2, po odstranění přisátého klíštěte (pokud nejsou žádné další příznaky), po návratu z jakékoli
evropské země (u dalších zemí jsou je stanoven blok specifiky podle lokality), u žen po ukončení kojení.
Půlroční blok je stanovený například pro porod, hospitalizaci v nemocnici, endoskopické vyšetření, po
podstoupení tetování nebo aplikaci piercingu.
Jak vidíte, důvodů je opravdu celá řada. V případě nejasností se může dárce předem
poradit s lékařem transfuzního oddělení, tel.: 311 559 401. Jakýkoliv dotaz z oblasti
transfuzního provozu rádi objasníme i přímo na našem oddělení. Dárcům
doporučujeme také sledování webových stránek NH Hospital a.s. Nemocnice
Hořovice, sekce Transfuzní oddělení, kde najdou kompletní informace.“
Jak darování krve probíhá? Mohla byste případným zájemcům o bezplatné darování krve přiblížit,
co všechno je čeká od chvíle, kdy se pro darování krve rozhodnou? Musí se například nějak
objednat?
„Dárce si nejprve po vstupu na oddělení musí nazout návleky a dezinfikovat ruce, dále si vytiskne pořadové
číslo, pod kterým pak přichází po vyzvání do evidence (a později i do vyšetřovny). V evidenci dárce odevzdá
dárcovský průkaz, prvodárci občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. Následuje vyplnění
dotazníku a po vyzvání pak vlastní registrace a odběr krevního vzorku na vyšetření krevního obrazu. Poté
se mohou dárci občerstvit v čekárně dárců krve, k dispozici je několik druhů nápojů a pečiva. Po vyzvání
absolvuje každý dárce lékařské vyšetření a po schválení lékařem následuje odběr 450 ml krve, který trvá
cca 7 minut. Po odběru by měl dárce ještě krátkou dobu setrvat v čekárně a držet si místo vpichu. I po
odběru se zde dárce může občerstvit.
Dárci se mohou objednat hned na místě poté co darovali krev. Dále se mohou objednat
telefonicky od 10.00 do 14.00 na tel. č.: 311 559 402 (ev. 311 559 555), emailem:
darci@nemocnice-horovice.cz, nebo mohou vyčkat na pozvání od nás přes SMS.
Jsme rádi, když se dárci objednávají sami – podle toho, jak jim to bude vyhovovat
zdravotně, pracovně či soukromě, protože to je největší předpoklad, že dárce skutečně
přijde. Prvodárci se objednávat nemusí, pouze je třeba aby se dostavili na oddělení
v čase určeném pro registraci, tedy v době od 6:00 do 8:00.
V případě, že máme nedostatek některé skupiny, nebo je akutní potřeba pro konkrétního pacienta, zveme
pak konkrétní dárce telefonicky. Musím v tomto případě dárce pochválit za jejich ochotu a vstřícnou
spolupráci. Máme opravdu vzorné a obětavé dárce, kteří nezištně chodí darovat krev.“
Povídáme si o bezplatném dárcovství krve, kdy je hlavní motivací docela určitě pomoc druhému
člověku při záchraně jeho života. Nějaké benefity ale i pro čestné pro dárce přece jen existují, že?
„Ano, máte pravdu, jsem přesvědčená, že v první řadě je to určitě pomoc druhému člověku při záchraně
života, dále také pravidelná kontrola krevního obrazu a v neposlední řadě pravidelná kontrola zdravotního
stavu. K doporučenému odpočinku po odběru krve patří den volna. Po odběru dárce obdrží omluvenku do
zaměstnání nebo do školy, potvrzení k proplacení jízdného (v ceně autobusového jízdného k nám a zpět)
a stravenku v hodnotě 70,- Kč.
1/2021
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Prvodárci dostanou navíc drobný dárek. Všichni dárci mají nárok na tzv. daňový odpočet (3.000 Kč za
jeden odběr), jednou za rok tedy vydáváme příslušné potvrzení na daňové vyrovnání. Různé benefity mají
pro dárce krve z řad svých pojištěnců také zdravotní pojišťovny.“
Jak funguje spolupráce s Českým červeným křížem?
„Český červený kříž je institucí, která mj. uděluje bezpříspěvkovým dárcům krve ocenění podle počtu
odběrů. S ČČK Beroun je spolupráce na velmi dobré úrovni, Každý měsíc jim posíláme přehled dárců,
kteří se v uplynulém měsíci stali jubilejními dárci.
ČČK Beroun nám následně posílá bronzové plakety za deset odběrů krve a stříbrné plakety za dvacet
odběrů krve a ty pak předáváme dárcům krve u nás na transfuzním oddělení. Zlaté plakety za čtyřicet
odběrů krve a Zlaté kříže III. stupně za osmdesát odběrů krve předává ČČK Beroun ve spolupráci s naším
oddělením slavnostně v Berouně.
Špatná spolupráce v oblasti péče o dárce krve je bohužel s krajskou pobočkou ČČK v Praze. To se mi
nechce vůbec komentovat! Pražská centrála předává Zlaté kříže II. stupně za sto dvacet odběrů a Zlaté
kříže I. stupně za sto šedesát odběrů. Posílají je ovšem s více jak ročním zpožděním, takže dárci se musí
obrnit trpělivostí. Sama jsem čekala rok a čtvrt. Zde je vidět, jak si obětavosti dárců váží!“
Je hořovické transfuzní oddělení nějak zapojeno i do
programu dárcovství kostní dřeně?
„Ano, je. Naše transfuzní oddělení bylo téměř před
deseti lety osloveno a požádáno o spolupráci s Českým
registrem dárců krvetvorných buněk Praha – Krč.
Pochopitelně jsme se do této spolupráce pustili. Musím
hlavně zmínit, že dárce krvetvorných buněk nemusí
vůbec být z řad dárců krve. Zájemci mohou přijít i bez
objednání v pracovní dny od pondělí do čtvrtka mezi
6.00 – 14.00. U nás vyplní krátký dotazník a odebereme
mu 2 malé zkumavky krve.“
Liší se systém darování krve s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci?
„Musíme si uvědomit, že ať je situace jakákoliv, tak rozhodně nedojde k žádnému zázračnému uzdravení
pacientů, kteří krev k uzdravení právě potřebují, pokud by jim ji nebylo možno neprodleně podat. Takže mi
odebíráme krev stále, protože stálá je i potřeba krve. Rozhodně dbáme na zvýšená hygienická opatření.
Dárci si musí dezinfikovat ruce jak před vstupem na oddělení, tak i před vstupem do odběrového boxu.
Teplotu dárcům měří lékař. Spoléháme na serióznost dárců, kteří by snad nepřišli pomoci jinému, pokud
by se sami necítili zdraví. Jak už jsem uvedla, tak jsou nastaveny podmínky, za jakých může zájemce
o darování krve přijít krev darovat a neohrozit příjemce jeho krve. A to platí i s ohledem k současné
epidemiologické situaci a očkování na covid-19.“
Co byste vzkázala našim čtenářům?
„Hlavně musím poděkovat všem dárcům krve, za jejich nezištnou obětavost, odpovědnost a spolupráci,
protože bez jejich snahy pomoci druhému, by řada pacientů již mezi námi nebyla. Těším se na setkání na
Transfuzním oddělení NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice – jak s našimi pravidelnými dárci, tak
s nováčky z řad prvodárců“.
Velmi děkuji za zajímavý rozhovor, přeji Vám osobně i celému kolektivu Transfuzního oddělení
pevné zdraví a hodně pohody.
Alexandra Slepičková
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Jak už je uvedeno v úvodu příspěvku, má naše obec širokou dárcovskou základnu,
v současné době je na TO NH Hospital a.s. Nemocnice Hořovice evidováno
49 aktivních olešenských dárců krve, čtyři z nich se stali prvodárci v loňském
roce a tři jsou nositelem Zlatého kříže III. stupně. Nejvyššího počtu odběrů
dosáhl pan Roman Veigend (110), následuje paní Zuzana Hošnová (83) a pan
Jiří Lhoták (80), který je aktuálně posledním takto oceněným olešenským dárcem
a kterého jsme v této souvislosti pozvali ke krátkému rozhovoru.
„Za svou krev dostal Zlatý kříž“
Jiří Lhoták žije v naší obci od roku 1997, dům v Olešné
zdědil po svých prarodičích, Josefu a Elišce Stupkových.
Vyučil se elektromechanikem pro rozvodná zařízení a
elektrikařinou se živí i v současné době. Je členem Klubu
vojenské historie z Plzně a s historickou technikou se účastní
různých akcí s tématikou zejména 2. světové války, a to jak
v ČR, tak v zahraničí (např. Slovensko, Rakousko). Z těchto
akcí jsou i naše fotografie, na motorce s tzv. lodičkou ho ale
můžete potkat i přímo u nás v Olešné.
Jirka je jedním z dárců krve, který pomoc druhým bere jako
naprostou
samozřejmost. Pravidelně navštěvuje Transfuzní
oddělení Nemocnice Hořovice, pochvaluje si
bezvadný přístup zdejšího personálu, nové moderní
vybavení, dokonale hygienické prostředí a plynulý
provoz bez dlouhého čekání. V roce 2020 se mu
podařilo jako bezpříspěvkovému dárci krve získat
Zlatý kříž III. stupně za 80 bezplatných odběrů krve.
Jak jsi se k darování krve dostal?
JL: „Pokračuji v rodinné tradici a nedovedu si ani
představit, že by to mohlo být jinak. Dobrovolnými dárci krve byli totiž i mí rodiče. Krev bezplatně daruje
také sestra Anička, která má za sebou už 40 odběrů. Dárcem krve jsem od svých 18 let.“
A Tvoje motivace?
„Darování krve mě nic nestojí, a přitom mohu pomoci druhému. Nikdo z nás neví, kdo bude kdy krev
potřebovat. Na odběry chodím pravidelně, vždy po 10 týdnech. Novým dárcům bych chtěl vzkázat, že
rozhodně není čeho se bát.“
Prostřednictvím Olešenského zpravodaje děkujeme nejen Jirkovi, ale i všem ostatním dobrovolným
dárcům krve, že našli odvahu k prvnímu odběru a za jejich lidský postoj, kterým přispívají
k záchraně zdraví a lidských životů. Krev je ta nejcennější tekutina, která se nedá ničím nahradit.
S Jiřím Lhotákem si povídala Lenka Hasmanová
Dne 18. 1. 2021 přišla na obec paní Stanislava Holubová s prosbou o zveřejnění následující
pochvaly a poděkování: „Vyslovte, prosím, pochvalu p. Romanovi Veigendovi, Olešná čp. 166, který
dne 11. 1. 2021 nalezl moji peněženku na náměstí v Hořovicích a odevzdal ji na Policii ČR. Byla jsem
velmi překvapená, a hlavně mám radost, že jsou ještě lidé poctiví a tímto bych chtěla panu Veigendovi
poděkovat. Je úžasné zjištění, že i v této pohnuté době žijí dobří lidé mezi námi, a právě ve Vaší obci.
Děkuji. S. Holubová“.
Poděkování samozřejmě rádi zveřejňujeme a k pochvale se připojujeme.
1/2021
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
Ahoj všichni,
protože jsme se už dlouho neviděli na žádné kulturní akci a asi ani v dohledné době neuvidíme, připravili
jsme pro větší děti nebo i dospělé Velikonoční kvíz, správné odpovědi si můžete zkontrolovat na straně 21
tohoto čísla Olešenského zpravodaje. Pro všechny děti tu máme omalovánky s hledáním rozdílů.
Přejeme Vám, ať tuhle nelehkou dobu zvládnete všichni ve zdraví a psychické pohodě, a budeme se těšit,
že se brzy uvidíme na nějaké kulturní akci.
za SPOZ Simona, Markéta, Michaela a Romana

VELIKONOČNÍ KVÍZ
1. Velikonoce jsou pohyblivé svátky, jak je odvozován jejich termín?
a) Střídá se první a druhé dubnové pondělí.
b) První pondělí po jarní rovnodennosti
c) První neděle po prvním jarním úplňku
2. Co je to „pomihod“?
a) jiný název pro pomlázku
b) tradice házení syrových vajec po kolednících, kteří přijdou pozdě
c) slavnostní hostina na konci jarního půstu
3. Mezi méně známé symboly Velikonoc patří trojkrutec. Co to je?
a) velký trojhranný svícen
b) speciální pomlázka pletená ze třech prutů
c) tradiční metoda pletení velikonočního pečiva
4. S jednou z předkřesťanských tradic bylo spojené „líto“. Víte, co to je?
a) věneček z květin

b) ozdobený jehličnan nebo ratolest

c) speciální druh pečiva

5. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový. Jak se nazývá středa v tomto týdnu?
a) Ošklivá

b) Sazometná

c) Popeleční

6. Velikonoční zajíček je jeden z nejmladších symbolů Velikonoc. Rychle si získal oblibu po celém
světě a začal se objevovat na sváteční tabuli. Víte, v jaké podobě se objevil první jedlý zajíček?
a) šlehané cukrové těsto

b) čokoládový a marcipánový

c) z chlebového těsta

7. I v Čechách má tradici hledání velikonočních vajíček. Jaká zvířátka je dětem schovávala?
a) slepička, skřivánek, liška

b) kůzlátko, beránek

c) ježek, srnečka, kočka

8. Jaký význam má řehtačka?
a) nahrazuje zvony

b) odhání zajíčky strážící vajíčka

c) oznamuje příchod koledníků

9. Z jakého slova vznikl název pro malované velikonoční vejce „kraslice“?
a) kreslený

b) křesťanský

c) krásný

10. Jaká je křesťanská symbolika vejce ve velikonoční kultuře?
a) plodnost
15
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KOLIK NAJDEŠ ROZDÍLŮ? Kdo bude chtít, může nám vymalované obrázky vyfotit a zaslat na

emailovou adresu Olešenského zpravodaje, v dalším čísle je rádi zveřejníme. Nezapomeňte, prosím, uvést
jméno malíře. Můžete se také pochlubit, kolik rozdílů jste na obrázku našli.

.

1/2021
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SPOLEK ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE K DOTAZŮM OBČANŮ OLEŠNÉ
Všichni se učíme žít v ,,době koronavirové“. Ta velmi ovlivnila náš běžný život, vzala nám možnost se
sdružovat, bezprostředně komunikovat, trávit spolu volný čas, ale ochromila i činnost úřadů.
To vše přispělo k tomu, že na dotazy občanů vznesené prostřednictvím našeho spolku Za zdravou
Olešnou odpovědělo obecní zastupitelstvo na své schůzi až 27. 1. 2021.
K jednání byl přizván předseda spolku Ing. arch. Libor Tomsa. Ke všem tématům se vedla poměrně
obsáhlá diskuse.
1) Zrušení ohňostroje – argumentací jsou jedovaté zplodiny, plašení domácích zvířat i zvěře v okolních
lesích, utracené peníze, více cizích návštěvníků než místních.
Odpověď obecního zastupitelstva – ohňostroj je tradice pro setkávání občanů, ale nelpíme na ní, když se
najde jiný způsob novoročního setkávání občanů v tak hojném počtu a skutečně pro každého.
Spolek Za zdravou Olešnou – pokusíme se hledat spolu s obcí možnou alternativu novoroční akce
2) Vypouštění splaškových vod do vodoteče, dotaz na možnost zřízení čistírny odpadních vod (ČOV)
pro místní pohostinství
Byla zmiňována situace v létě roku 2020, zvláště pak v souvislosti s místní hospodou a též s odkazem na
vědecký výzkum v ČR a zjištění, že koronavirus se ve splaškových vodách vyskytuje. Předmětem této
studie ale nebylo další zkoumání samotného viru a jeho životaschopnosti.
Vyjádření obce – Obec má před sebou finančně náročné období v souvislosti s vrty na pitnou vodu.
V blízké budoucnosti se s vybudováním obecní ČOV nepočítá. Obec dle zákona musí 2x ročně (jaro,
podzim) odebírat kontrolní vzorky odpadní vody, která vyúsťuje do potoka z obecní kanalizace. Doposud
se nestalo, že by kontrolní odběr vypouštěné vody neodpovídal normě.
Kontrolní vzorky odpadní vody se odebírají od roku 2015.
Spolek Za zdravou Olešnou – současný stav likvidace odpadních vod není ideální a dá se předpokládat,
že někdy v budoucnu dojde ke stanovení zákonné povinnosti pro obce vybudovat např. obecní ČOV.
3) Nevhodné parkování na veřejných místech v obci
Obec má sama zkušenosti s dopadem nevhodného parkování, např. trvalý parking aut u hlavní silnice na
Strašice v zimních měsících znemožňuje odstraňování sněhu (více na straně 18).
Obecní úřad písemně vyzve občany, aby upřednostnili parkování na vlastním pozemku. Dále projedná
s Policií ČR a Odborem dopravy možnost nového dopravního značení, které by zpřísnilo možnost
nadměrného parkování na veřejných plochách a které by zároveň zjednodušilo možnost sankcionování.
Spolek Za zdravou Olešnou – podle stavebních předpisů platných desítky let je každý
majitel ,,novějších“ RD povinen parkovat na vlastním pozemku – včetně vozidel jeho návštěv. Jsou tím
znevýhodněni třeba proti majitelům ,,starších“ domů. Není ale vhodné, aby např. náves v památkové zóně
sloužila jako samozvané parkoviště, když je nedaleko zřízeno parkoviště u transformátoru, nehledě na to,
že se nesprávným parkováním ničí obecní zeleň.
4) Chybějící schody do nově vydlážděné regulace
Řada občanů se pozastavuje nad faktem, proč při rekonstrukci řečiště potoka nebyly opět vystavěny
schody, které tam původně byly.
Obec – vzneseme písemný dotaz na majitele, jímž jsou Lesy ČR, s. p. Správa toků – oblast povodí
Berounky se sídlem v Plzni, brání-li něco dodatečnému zřízení schodů do regulace.
Spolek Za zdravou Olešnou – koryto je hluboké a např. při možném pádu osoby do řečiště by bylo její
vyproštění bez schodů problematické. Variantou ke kamenným schodům může být ocelová pozinkovaná
konstrukce.
5) Plné kontejnery na tříděný odpad
Obec – prvotním krokem jsou již nyní výzvy směrem k občanům, aby zvláště papír a plastové obaly byly
striktně sešlapávány a složeny tak, aby zabíraly co nejméně místa a objem kontejneru byl plně využit. Obcí
už bylo také zřízeno další odběrné místo u lesoparku. Teprve druhotně by obec uvažovala o zkrácení
intervalu vyvážení tříděných odpadů.
17
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Spolek Za zdravou Olešnou – třídění odpadu již většina lidí bere jako přirozenou součást svého života.
Díky za to. Než odpad do kontejneru vyneseme, raději se předem podívejme, je-li v něm místo.
Tento článek ukázal aktivní spolupráci tří složek – vás občanů, našeho spolku Za zdravou Olešnou
a obce Olešná. Děkujeme za důvěru.
Nezbývá než se rozloučit slovy Jana Wericha: ,, Na shledanou v lepších časech!“
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
Český statistický úřad vydal oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů, které se uskuteční
takto:
▪
▪

27. 3. - 9. 4. 2021 online formou prostřednictvím elektronického formuláře www.scitani.cz
17. 4. - 11. 5. 2021 vyplněním příslušného listinného formuláře doručeného do schránky
sčítacím komisařem a následně odesláním zdarma prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdáním na vybraných pobočkách České pošty (např. Komárov nebo Hořovice). Pro pomoc
s vyplněním formulářů se můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50, vzhledem k současné
epidemiologické situaci sčítací komisaři nebudou moci pomáhat s vyplňováním.

Sčítání je povinné pro všechny osoby, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav.

VYZKOUŠEJTE RECEPTY OLEŠENSKÝCH KUCHAŘEK. CO TŘEBA VDOLKY? DOBROU CHUŤ!

S jarem přichází sluníčko a naděje,
a náš život, ten ať okřeje.
I když zdravit se můžeme jen na dálku,
tak v sobě najděme štěstí, klid a pohádku.
Krásné dny vám všem
přeje redakční rada Olešenského zpravodaje.

1/2021
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POKRAČUJEME V OBJEVOVÁNÍ ZAPOMENUTÝCH HRADŮ A TVRZÍ
JARNÍ TIP NA VÝLET ANEB OBUJTE BOTY DO PŘÍRODY A VYRAZTE NA HRAD ŘEBŘÍK
Kdysi na okraji křivoklátských lesů stával jeden hrad, původně byl střediskem nevelkého panství a pod
ním bývala dnes již zaniklá ves, jejíž název začínal písmenem „Ř“
s farním kostelem a dvorem. Víte, o jakém hradu je řeč? Ještě
napovím – tohle krásné místo najdete necelé dva kilometry od obce
Líšná. Stále Vám to nic neříká? Dobrá, ještě jedna nápověda,
dodnes se na místě hradu zachovaly jen dva příkopy, znatelné jámy
po sklepech a zasypaná studna. A v jižní části novodobá zvonice,
postavená většinou z materiálu někdejších hradních zdí. A na jaře
Krajinou kolem Řebříku
to tam úžasně kvete a voní!
Už víte? Ano, řeč je o středověkém Řebříku, který se skládal ze dvou předhradí a
vlastního hradu, dodnes je zde od východu patrná cesta k jeho tehdejší bráně.
Pozůstatkem samotné brány do centra hradu je pak terénní hrana, která se nápadně
pravoúhle lomí. Na jihozápadní straně hradu byl hradní palác. Před bývalým
palácem jsou zbytky studny či cisterny vytesané ve skále, dnes kouzelně porostlé
kapradím. Na severním konci vnitřního hradu lze pak tušit jeho hlavní věž,
obrácenou proti nepříteli, a to v místě chráněném svahem, z níž se však nic
nezachovalo.
Nejstarší známý držitel hradu i vsi byl Markvart z Řebříka, psal se rok 1318, z této
doby se našla i na stráních pod hradem keramika. Jeho synové Vchyn a Markvart
ze Řebříka jsou pak v roce 1358 jmenováni jako patroni zdejšího kostela sv. Petra Už jen kousek……
a Pavla. Poté se na hradu vystřídalo několik majitelů a pánů a zhruba v roce 1495
se na Řebříce objevil Burian ze Švamberka, od něhož byl hrad téhož roku vyplacen ze zástavy a připojen
ke královskému Křivoklátu. Od té doby však hrad přestal býti udržován a pustl.
Poslední zmínka o hradu i o vsi je z r. 1552, a ta mluví o pustém hradě a pusté osadě
řebřické a že jsou přiděleny nově zřízenému manství křivoklátskému v sousední
Líšné (pozn. manství byl středověký systém územních a
organizačních jednotek vázaných na hrady). Ves Řebřík
(někde uváděno Řebříky) zpustla nejspíše současně
s hradem samotným, na němž hospodářsky i sociálně
závisela a bohužel nebyla obnovena ani po roce 1607, kdy
Řebřík s Líšnou byly připojeny k nedalekému Zbirohu.
Dnes na jejím místě stojí jen kostel sv. Petra a Pavla, který
se kdysi svým průčelím obracel do návsi. Je připomínán
jako farní už roku 1348 a pak roku 1727, kdy byl přestavěn
v barokním stylu. Nedaleko něho dnes stojí hájenka a kolem
se pasou ovce. Toliko k pozůstatkům hradu Řebřík,
Pozůstatky studny
úžasného místa, které Vás na jaře opije vůní jarních květů
sasanek, jaterníků, plicníků, sněženek, barvínků, prvosenek a mnoho a mnoho
Zvonice pod hradem
dalších rostlin a na podzim Vás zase naladí do té správné barevné podzimní
nálady, kdy slunce bude prosvítat přes místní buky a Vy se necháte unášet dobou současnou i dávnou, kdy
na hradě Řebřík panstvo tančilo a slavilo slunovrat.
Pro mě tohle místo bylo vždy magické, už jako dítě jsem brouzdala ve zdejších lesích a skalách a dodnes
se sem vracím a stále vracet budu. Podívejte se na pár fotografií a nechte se zlákat k ideální procházce po
okraji CHKO Křivoklátsko. Přeji hezký výlet a v dnešní nelehké době i úsměv na rtu.
Arnoštka Jelínková
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LIBŠTEJN – VÝLET PRO MALÉ I VELKÉ
Jako dítě jsem jezdil na prázdniny k „tetě“ (sestra babičky) do
mlýna pod hradem. „Strýc“, pan Šott, v té době dělal převozníka
na prámu přes Berounku. Chodil jsem trhat třešně do sadu u
Liblína a také poslouchat kytaru u táboráků na slavnostech
Benátských nocí, které pořádali
vodáci na Berounce. S kamarády
jsme chodívali na hrad, ale přespat
ve věži na hradě, jak jsme tenkrát
plánovali, se nám nepodařilo kvůli špatnému počasí. Věž už neměla střechu
a dnes nemá ani vchod, je zazděný, takže se dovnitř nedostanete.
Mlýn zde dnes už nenajdete, ale
připomíná nám ho název zdejšího
jezu „Libštejnský mlýn“. Z mlýna
zbyl jen obytný objekt a
hospodářské stavení.
Na Libštejn se dostanete podél
potůčku po zelené turistické značce, která vyúsťuje z lesa na
silnici z Němčovic do Liblína kousek za špejcharem (dnes
opuštěný kamenný objekt po pravé straně, který kdysi sloužil k
sušení obilí). Na odbočce je místo k zaparkování.
Kdybyste se chtěli podívat na Berounku ještě z jiného pohledu,
pokračujte dále po silnici směrem na Liblín, na pravé straně je
pěšina, po které dojedete na Havlovu skálu s vyhlídkou, která se
velmi podobá slavné vltavské
vyhlídce Máj.
Nádherná, romantická zřícenina
gotického hradu Libštejn je vhodná
na pohodový výlet i na vandr. Od hradu je pěkný výhled na řeku Berounku,
pod hradem jedinečný plácek, na kterém je možné beztrestně při zásadách
slušného chování tábořit. V okolí je dostatek dřeva a v těsné blízkosti teče
malý potůček. Tak nezapomeňte
Havlova vyhlídka
buřty sebou😊
A až půjdete nahoru na hrad,
vezměte kámen a odložte ho na
mohylu
přátelství
(poslouží
k drobným opravám hradu).
špejchar

Libštejn

Pařezová
chaloupka

Pozn. Pokud budete mít
s sebou děti nebo si rádi
zavzpomínáte na dětství,
nezapomeňte se cestou
zastavit na autobusové
zastávce
Němčovice,
Olešná u pohádkové
Pařezové chaloupky

Podle vyprávění pana Josefa Maška napsala a fotografiemi doplnila Lenka Kratochvílová.
1/2021
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SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ
VELIKONOČNÍ KVÍZ NA STRÁNCE 15:

1. c) Velikonoční neděle je vždy první neděle po prvním jarním úplňku
V historii se několikrát scházely církevní koncily, které se snažily ustanovit pevné datum velikonočních
svátků. K tomu, aby bylo datum ustanoveno, je však potřeba souhlas všech křesťanských církví. Ortodoxní
církve však vždy tento návrh odmítly.
2. a) Pomihod je jiný název pro pomlázku
Šmigrus, tatar, houdovačka, mrskačka. To vše jsou jiné názvy pro spletené proutky vrby. Název pomihod
se rozšířil na konci středověku podle pomlázkového popěvku „Pomni hody na provody“.
3. a) Trojkrutec je velký trojhranný svícen
Tento svícen na sobě nesl patnáct svící. Zapaloval se při velikonoční mši, svíce se v průběhu mše
po každém žalmu postupně zhasínaly, což vyjadřovalo symbolické promlouvání Svaté trojice.
4. b) Líto byl ozdobený jehličnan nebo ratolest
Předkřesťanské oslavy jara byly spojené s počátky jarních zemědělských prací. Z hospodářství se vynášela
smrt jako symbol zimy a dívky pak jako dar přinášely hospodářům „líto“, pentlemi a skořápkami ozdobené
borové stromky nebo ratolesti. Později, s rozšířením křesťanství, se líto doplnilo o obrázky svatých.
5. b) Středa v Pašijovém týdnu se nazývá Sazometná
Často, ovšem chybně, je středa jmenovaná jako Popeleční. Tato středa však nastává 40 dní před
Velikonocemi a značí začátek půstu. Sazometná nebo též Smetná středa má svůj název od vymetání
komínů a smýčení, které hospodyňky plánovaly právě na středu, měly naklizeno před velkými
velikonočními svátky.
6. c) První jedlý zajíček byl z chlebového těsta
Pekárny ho začaly nabízet od druhé poloviny 19. století jako doplněk k mazancům a šlehaným beránkům.
Chléb měl podobu zajíce a do jeho středu se vsazovalo malované, nejčastěji červené, vajíčko.
7. a) V Čechách schovávala dětem velikonoční vajíčka liška, slepička nebo skřivánek.
Tradice hledání vajíček v české kultuře sahá do 16. století. Na Olomoucku dětem přinášela vajíčka
Pámbíčkova slepička, ve Slezsku to byl skřivánek a v oblasti Berounska liška. V dalších krajích se děti
těšily též na čápa, kukačku, jeřába nebo bažanta. Zajíček se k nám dostal z Německa až na konci 19. století.
8. a) Řehtačka svým zvukem nahrazuje zvony.
Řehtačka nahrazuje zvuk zvonů, které podle tradice na Zelený čtvrtek po doznění ranní modlitby odlétají
pro požehnání svatého otce do Říma. Hrkání se ozývalo mezi čtvrtou až šestou hodinou ranní, v poledne
a v době večerního klekání až do Bílé soboty, kdy se zvony vrací zpět.
9. c) Název kraslice vznikl ze slova krásný.
Podle názorů většiny badatelů se název kraslice odvozuje od slova krásný, jehož původním významem
bylo červený. Proto ve středověku byly Velikonoce často označovány jako Červené svátky.
10. b) Vejce je symbolem vzkříšení.
Vejce představuje jeden z nejstarších velikonočních symbolů, v 11. století se začlenilo do křesťanských
symbolik jako obraz Vzkříšení. Vejce bylo vnímáno jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život.
TAJENKA KŘÍŽOVKY ZE STRANY 10: „KRÁSNÝ DEN!“

(1. klokan, 2. nutrie, 3. nosál, 4. pštros, 5. poník, 6. mýval, 7. drůbež, 8. osel, 9. bažant)
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PŘEHLÍDKA SNĚHULÁKŮ
Zima už je pomalu za námi a sněhuláci se odstěhovali zpátky do království věčného sněhu a ledu. Zůstaly
nám po nich ale fotografie, které jste nám zaslali a které určitě stojí za zveřejnění.
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JARNÍ TVOŘIVÝ KOUTEK
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Slepička – košíček na vajíčko:
Obrázek podlepíme silnějším papírem nebo čtvrtkou a vystřihneme.
Pokud si nechceme poničit časopis, obrázek obkreslíme nebo
okopírujeme, dál postupujeme stejně. Dílky pod zobáčkem ohneme
dovnitř, buď prostřihneme a prostrčíme, nebo jednoduše slepíme k sobě.
Můžeme vybarvit podle vlastní fantazie.

Myška:
Připravíme si vyfouknuté nebo plastové vajíčko, kousek vlny na
ocásek, mašličku a lepidlo.
Ouška a čumáček vystřihneme, spodní díl oušek ohneme a obojí
nalepíme na vajíčko. Vyfouknutým vajíčkem provlékneme vlnu na
zavěšení, slabší z víc pramínků, nahoře zajistíme uzlíkem.
Na spodní straně z vlny upleteme ocásek (copánek). Ocásek
můžeme ozdobit mašličkou. Na plastové vajíčko ocásek přilepíme.

Zajíčkova koleda (Milena Lukešová)
Koleda, koleda, jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo.
Koleda, koleda, travičko,
vyskoč aspoň maličko,
a pak ještě výš, udělej nám skrýš.
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Pro zajíčka, pro vajíčka
i pro toho koledníčka,
co si pokoj nedá
a vajíčka hledá, a přitom si říká:
Koleda, koleda …
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Děti, malujete rády? Posílejte nám obrázky
svých oblíbených zvířátek. Mohou to být vaši
domácí mazlíčci, zvířátka z volné přírody nebo
třeba ze ZOO či našeho olešenského Zvířátkova.
Budeme se na ně moc těšit, všechny obrázky rádi
zveřejníme
v příštím
čísle
Olešenského
zpravodaje a také na jeho FB profilu. Obrázky
posílejte buď prostřednictvím našeho e-mailu
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, nebo je vložte
do schránky na budově OÚ, nezapomeňte uvést
jméno a věk malíře. Uzávěrka je 25. 5. 2021.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pořádání společenských a sportovních akcí pro veřejnost závisí na vývoji epidemiologické situace
a na aktuálních pokynech vlády. V případě umožnění konání akcí budete včas informováni.
Pokud rádi fotografujete, stále se těšíme na Vaše záběry Olešné! Nejzajímavější ze snímků zaslaných
do 25. 8. 2021 budou vystaveny v interiéru OÚ Olešná, později zaslané snímky budou zveřejněny na
FB stránce Olešenského zpravodaje a případně využity v následujících tištěných vydáních časopisu.
Prosíme o zasílání fotografií v originálním rozlišení , které umožní velkoformátový tisk.
Chcete dostávat informace o plánovaných akcích, soutěžích, anketách a fotografických výzvách na
svůj e-mail? Krom plakátů na obecní akce a akce spolků Vám budeme v případě Vašeho zájmu zasílat
také aktuální informace, které jsou v mezičase mezi tištěnými čísly zveřejňovány na FB profilu
Olešenského zpravodaje. Není třeba se bát, že bychom Vám zasílali jakoukoli korespondenci jiného typu,
z odběru informací se můžete samozřejmě také kdykoli odhlásit. Pokud Vás tato nabídka zaujala, pouze
nám pošlete své jméno na e-mail olesensky.zpravodaj@seznam.cz, abychom Vás mohli zařadit do naší
databáze.
Do předmětu napište, prosím, slovo „Registrace“.
Chtěli bychom tímto poděkovat Mgr. Lence Kratochvílové za její obětavou práci v redakční radě,
za spoustu hodin strávených nad grafickými úpravami časopisu, za prima nápady, krásné zpracování
Střípků z historie, fotografie i články o zaniklých hradech. Těšíme se na další příspěvky aspoň v rámci
občasné externí spolupráce, a to rozhodně nejen v rámci zpracování informací OÚ Olešná. Děkujeme.
Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ: 00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
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FOTOGALERIE „TĚŠÍME SE NA JARO!“

