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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem
sami!“
Jan Amos Komenský
POPLATKY ZA ODVOZ TKO A ZA PSY PRO ROK 2020
Připomínáme občanům, že poplatek za odvoz TKO na rok 2020 je splatný k 30. 6. 2020. Poplatek činí
550,- Kč (trvale hlášený občan), chalupáři 550,- Kč (objekt).
Poplatek ze psů na rok 2020 ve výši 100,-Kč za každého psa staršího 3 měsíců je splatný k 30. 6. 2020.
Žádáme o včasné uhrazení poplatků, při pozdním uhrazení mohou být poplatky dle obecně závazné
vyhlášky obce č. 2/2019 zvýšeny až na trojnásobek.

VANDALISMUS
Rozkopané a zničené ohniště a rozježděná pěšina od
kol či motorek v Lesoparku u Vacherlohnů,
vykopnutá prkna v altánu na dětském hřišti.
V ohništi naházené odpadky, plechovky od piva, či
PET lahve a jiný odpad u laviček na plácku, i když
jsou v blízkosti instalované odpadkové koše. To je
bilance chování některých občanů v naší obci.
Předpokládáme, že toto vandalství by neudělal
Po opravě
Poničené ohniště
dospělý člověk, i když se můžeme mýlit. Prosíme
rodiče, domluvte svým dětem, že ničí majetek nás všech a občas se zajímejte, jak a kde vaše děti tráví svůj
volný čas. Opravy a odstranění těchto zbytečných škod hradí obec ze svého rozpočtu a tyto finance by se
mohly využít k jiným přínosnějším účelům.

TAKTO TŘÍDÍME ODPADY
Uhynulé slepice do bioodpadu nepatří! Věčný nepořádek u kontejnerů!

Znovu připomínáme, že do kontejneru na plast nelze dávat novodurové trubky, podlahové krytiny,
plastový nábytek, plastové obaly od chemikálií, nebezpečných látek a se zbytky potravin.
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RESTAURACE U ZELENÉHO STROMU
Od 25. 5. 2020 jsou otevřeny, při dodržování hygienických opatření, vnitřní prostory restaurace.
Otevírací doba:
pondělí–úterý
středa–čtvrtek
pátek-sobota
neděle

zavřeno
17:00 - 22:00
17:00 - 23:00
9:00 - 12:00

Občané mohou i nadále využívat dovoz jídel a objednávky masa. Po domluvě je možné maso dovézt
domů. Aktuální jídelníček a nabídku masa najdete na webových stránkách obce v sekci Aktuality, na
Facebooku obce a Olešenského zpravodaje nebo jsou k dispozici na OÚ či přímo v pohostinství.

PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ SITUOVANÝCH VE VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ OLEŠNÁ
(nemovitosti v území historického jádra s dochovaným souborem lidové architektury obce Olešná
prohlášeného za památkovou zónu na základě vyhlášky MK ČR č. 249/1995 Sb. dne 22. 9. 1995,
o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny)
Od 1. 5. 2020 došlo ke změně garanta území Národního památkového ústavu – územního
odborného pracoviště středních Čech v Praze pro VPZ Olešná
Záměr stavby, změny stavby, stavebních úprav, terénních úprav, umístění či odstranění zařízení,
odstranění stavby, úpravy dřevin či udržovacích prací ve VPZ Olešná je možné konzultovat dle
ust. § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
s Ing. arch. Janem Peštou, email: pesta.jan@npu.cz, tel.: 775 443 958.
Dle zájmu je zvažována možnost stanovení konzultačních hodin se zástupcem NPÚ jednou měsíčně
v budově Městského úřadu v Hořovicích u Mgr. Kasíkové nebo na OÚ Olešná.

INFORMACE POŠTY OLEŠNÁ
Česká pošta informuje o dočasné změně hodin pro veřejnost. Rozsah hodin bude z provozních důvodů
o letních prázdninách omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020.
Den v týdnu

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

Dočasné hodiny pro
veřejnost

8:00-11:00

8:00-9:00

15:00-17:00

8:00-11:00

12:00-13:00

KOMINICKÉ SLUŽBY
Firma kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při
přihlášení na OÚ cenově zvýhodněné:
▪ kontrola spalinové cesty vč. Protokolu za 500,- Kč
▪ čištění komínového průchodu za 180,- Kč
Práce budou probíhat ve středu 17. 6. 2020
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.
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POMOC OBČANŮ V DOBĚ KORONAVIROVÉ KRIZE
Velký dík patří všem děvčatům, která šila v boji proti koronaviru roušky.
A že jich nebylo málo! Našité roušky si mohli občané vyzvedávat na OÚ nebo
v obchodě. Celkem bylo rozdáno 457 ks roušek, z toho 160 ks jsme poslali do
Nemocnice Hořovice. Občané za tyto roušky věnovali dobrovolnou částku
6 000,- Kč, která byla zaslána na účet Nadačního fondu Šance onkoláčkům
(nemocným dětem s vrozenými vadami, dětem v onkologické léčbě či s jiným
závažným onemocněním).
Dále děkujeme i těm, kteří darovali materiál na výrobu roušek a dezinfekci. Ta byla použita pro
potřeby obce (dezinfekce dětských hřišť, kontejnerů na odpady, autobusové čekárny apod.) a dále darována
do místního obchodu, na poštu, do MŠ a pohostinství.
Děkujeme vám za to, že i v této těžké době dokážete myslet na druhé. Moc si vážíme vaší pomoci a
přejme si, aby se pomalu vše vrátilo do starých kolejí.
Snad i Vás potěší poděkování ředitelky Nadačního fondu paní Lenky Klasnové:
„Krásný den milá paní starostko a vlastně všem obyvatelům Olešné,
letos jsme se těšili až se s vámi opět setkáme na akci „Den pro všechny“, bohužel doba tomu nepřeje, a
proto pro nás bylo velkým a milým překvapením, že jste se ozvali s úžasnou zprávou, a to že nás i přesto
podpoříte nemalou částkou 6 000 korun. Jak jsem se dozvěděla, penízky jste nechávali u paní starostky
za šité roušky, o to víc mě těší, že v této době jste na nás nezapomněli.
Ze srdce Vám za naše onkoláčky děkuji a přeji všem hodně zdraví.
S přátelským pozdravem
Lenka Klasnová, ředitelka Nadačního fondu šance onkoláčkům
www.nfsanceonkolackum.cz
informace OÚ zpracovaly Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Kratochvílová

NOUZOVÝ STAV OČIMA NAŠICH ŠKOLÁKŮ
Korona krize
Země se teď potýká s obrovskými problémy. Covid-19 se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města
Wu-chan. Nekontrolovatelně se začal šířit po celém světě. V České republice byl první pozitivní případ
potvrzen 1. března 2020 a přibýváním nových případů velkou rychlostí vláda vyhlásila karanténu v
republice a pandemický stav. To znamenalo pro celý stát mnoho opatření a omezení. Covid-19 je infekční
onemocnění respiračního původu. Je to velmi nebezpečný zabiják a na světě zemřelo mnoho lidí kvůli této
nemoci.
Když krize začala, tak se ukázalo, jak lidé dokážou být hodní a že mohou hodně pomoci. Šili roušky nejen
pro sebe, ale i do nemocnic, ústavů, domovů, seniorům, a tak různě. Lidé se často ptali: “Dopadne to
dobře?” Podle mého to dopadne co nejlépe, hlavně musíme dodržovat pravidla, i když je to občas pruda.
V téhle krizi je důležité si pomáhat a nejlépe nejvíce času trávit doma. Situace je teď už lepší a hodně věcí
se už zase povoluje. Zase začnou fungovat školy, pomalu se otevírají hranice, v přírodě se nemusí nosit
roušky a tak dále. Myslím si, že v několika rodinách se vztahy zlepšily, ale možná i v několika rodinách
zhoršily. Slyšela jsem, že mnoho lidí přišlo o práci a firmy krachují. Jako teenager si tuto situaci v
ekonomice hodnotit nedovolím, ale myslím si, že všichni se budou nějaký čas vzpamatovávat.
Hodně se říká, že po této epizodě přijde ještě jedna, ale o hodně horší. Máme se bát? Podle mého ne, pokud
se budeme chovat tak, jak máme, nic se nestane. Pokud budeme v klidu, nebudeme panikařit, tak to
dopadne všechno dobře.
slohová práce Natálie Šlechtové, žákyně 8. třídy ZŠ, květen 2020
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Manželé Jana a Milan Bártovi, místní dlouholetí chalupáři, dostali od své rodiny jako
dárek k životnímu jubileu let balónem nad naší obcí. Jejich syn poskytl Olešenskému
zpravodaji úžasné fotografie z této neobvyklé podívané. Jsme rádi, že se můžeme
s vámi o záběry podělit. Obdivujeme odvahu a vitalitu oslavenců a spolu s Obcí Olešná
přejeme, aby jim tento elán, zdraví a optimismus ještě dlouho vydržel.

foto: Petr Cempírek, Ing. Tomáš Bárta

KNIHOVNA OLEŠNÁ
je svým čtenářům k dispozici v prvním patře budovy OÚ Olešná. O provozní době pro příští
období budete průběžně informováni prostřednictvím místního rozhlasu, na webových stránkách
obce a na FB profilu Olešenského zpravodaje.
Těší se na Vás knihovnice Petra Svobodová
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ZAJÍCOV 2020
Olešná se v dubnu t. r. zúčastnila soutěže obcí o titul Zajícov 2020, pořádané Domečkem Hořovice.
V konkurenci 80 obcí jsme se svými 142 zajíci získali nádherné 5. místo! Kompletní výsledky naleznete
na webu Domečku Hořovice i na FB profilu Olešenského zpravodaje. Závěrem ještě pár slov od naší zaječí
komisařky, paní Ivety Hochmanové.
„Děkuji všem malým i velkým, kteří se zúčastnili soutěže o titul Zajícov 2020 a vyrobili krásné zajíčky – ať
už z papíru, kartonu, dřeva, překližky, sena, slámy, vlny nebo jiných materiálů. Věřím, že jste si jako já
zpříjemnili velikonoční čas, který jsme nemohli letos trávit všichni pohromadě, a užili si doma společné
tvoření. Svými vesele ozdobenými domy a zahrádkami jste rozzářili celou naši vesničku.“

v
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autoři: Saša Slepičková, Anežka Růžičková, Balejovi, Hana Štorcová, Andrea Svobodová, Barča
Bezděková, Dudlovi, Anna Balejová, Eliška Koszty, Duštovi, Eliška Svobodová, Hanka Novotná, Božena
Turková, Dagmar Ksandrová, Hermanovi, Hanka Trávová, Hráchovi, Iveta a Láďa Kolářovi, Hruškovi,
Iveta Hochmanová, Jan Hagyary, Jan Plomer, Martin Svoboda, Katka+Vašek+Ondrášek Kolářovi, Lenka
Hasmanová, Malkusovi, Zdena Bačová, Svobodovi, Petra Nová, Lucie Dvořáková, Martina a Jirka
Balejovi, Marek Herman, Marie Jágrová, Markéta Růžičková, Natálka Růžičková, paní Kolářová,
Pommovi, Práškovi, Suttrovi, Veberovi, Zvířátkov
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Letošní sezónu ve Zvířátkově letos bohužel nezahájily tradiční
Vodnické Velikonoce. Venkovní prostory mohly být pro veřejnost
otevřeny až 8. května 2020. Po dobu uzavření jsme ale nezaháleli,
své úsilí jsme věnovali úpravě, renovaci a přestavbě výběhů pro naše
svěřence, aby se jim i návštěvníkům u nás líbilo.
Vzhledem k epidemiologické
situaci jsme zůstali náhle bez
návštěvníků a tím pádem i bez
finančních prostředků. Kromě
darů
získáváme
potřebné
finance právě ze vstupného
z pořádaných zábavných a
naučných programů pro školy
a širokou veřejnost.
Moc děkujeme všem, kteří nás v této nelehké době podpořili, jak
finančně, materiálně, v podobě různorodého krmiva nebo svou
prací přímo v našem areálu.
Navštívit nás můžete vždy od středy do neděle v době od 11 do 17 hodin. O případných změnách
a aktuálním dění u nás se dozvíte na našich webových stránkách www.zviratkov.eu, na Facebooku,
Instagramu nebo osobně ve Zvířátkově.
Ještě před prázdninami, v sobotu
20. června 2020 od 18 hodin, jsme pro
Vás připravili divadelní představení
s názvem „Strange Love“ v podání
pražského divadla Prima den Kbely.
Vstupenky si můžete rezervovat na
e-mailu
zviratkovolesna@gmail.com
nebo SMS na tel. čísle +420 606 805 046.
Srdečně Vás všechny zveme!
O prázdninách Zvířátkov opět ožije
dětmi z příměstského tábora. Těšit se
můžete i na komentované prohlídky, jízdu
na poníkovi a další programy pro děti
a jejich rodiče.

Na všechny příznivce Zvířátkova se moc těšíme, a ještě jednou moc děkujeme za Vaši podporu.
kolektiv Zvířátkova
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJEČOV
ZAJEČOVSKÁ ŠKOLA V DOBĚ KORANAVIROVÉ
Když jsme se 11. 3. dozvěděli, že z nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR musíme přerušit
až do odvolání prezenční školní docházku, domnívali jsme se, že je to na období 2-3 týdnů, než proběhnou
karantény navrátilců z lyžařských pobytů v Rakousku a Itálii. Učitelé, žáci i rodiče se s touto neobvyklou
situací vypořádávají už třetí měsíc a pomalými kroky na bázi dobrovolnosti se navracíme k normálu, ovšem
za dodržení přísných hygienických opatření.
Jsme si vědomi, že prvních 14 dnů naše paní učitelky hledaly vhodné komunikační kanály, jak dětem
nejen zadávat úkoly, ale i poskytovat zpětnou vazbu. Děti zase musely vstřebat skutečnost, že se nejedná
o prázdniny, ale jen jinou formu a metody vzdělávání. A rodiče? Ani ti to neměli jednoduché, zvykali si
na nový chod pracovního týdne, organizovali učení, vaření, nákupy, to vše za omezených možností
pohybu venku, mnozí plnili na dálku své pracovní povinnosti. Většina to velmi dobře zvládla a dnes
výuka na dálku funguje zaběhnutým způsobem. Nejvíce využíváme e-maily a možnosti portálu Google,
nejčastěji classroom, s nímž se děti od 5. třídy snadno naučily pracovat. Je pravdou, že v každé třídě jsou
2-3 děti, které se zapojují nedostatečně, úkoly neodevzdávají nebo až po urgencích, případně je
„odfláknou“. O to více si ceníme rodin, kde je školní práce na dálku příkladná a je z ní patrné, že
dochází k osobnímu rozvoji dítěte. Z Olešné do této skupiny patří maminky páťáků Zdeňka Hermanová
a Petra Posová a velmi jim za tuto spolupráci děkujeme.
Ani vedení školy nezahálelo, a kromě sledování často
měnících se ministerských pokynů zajišťovalo zásobování
dezinfekcí a ochrannými pomůckami, drobné opravy
a revize zařízení školy. Elektronicky proběhl též zápis do
ZŠ, přijato bylo 18 budoucích prvňáčků, z toho 4 z Olešné:
Kristýnka Veberová, Ondřej Němeček, Antonín Beran
a Matěj Říha. Jako první vlaštovky se nám 11. 5. vrátili
do lavic v hojném počtu deváťáci a 2x týdně se připravují
k přijímacím zkouškám na střední školy, které se budou
konat v pondělí 8. června. Letos tedy v jediném termínu, ale pevně doufáme, že uspějí. V pondělí 25. 5.
se otevřela možnost návratu do tříd i 1. stupni, přihlásilo se cca 50 dětí z 88. Pracují 4 hodiny denně
dle speciálního rozvrhu se svou paní učitelkou, poté mají možnost teplého oběda v ŠJ a pokračování
v odpoledním bloku s paní vychovatelkou ŠD. Vše probíhá dle doporučení MŠMT, zejména v rovině
organizační a hygienické.
A co ti ostatní? S žáky 6.-8. ročníku nadále povedeme nastavenou
dálkovou výuku, pokud nedostaneme jiný pokyn z MŠMT. Ti, co z prvního
stupně zůstali doma, asi ucítí, že paní učitelky více času a energie budou
věnovat těm dětem, které s nimi pracují ve škole a dálkovou výuku zaměří na
předávání probíraného učiva. Samozřejmě, rodičům v případě potřeby
poskytnou zpětnou vazbu či konzultaci (telefonicky, e-mailem).
Co se týče hodnocení, rozhodli jsme se hodnotit známkami, nebudeme
plošně zavádět slovní hodnocení. Pokud to epidemiologická situace
umožní, rádi bychom dětem předali vysvědčení fyzicky, abychom s nimi mohli zhodnotit tento podivný
školní rok a poděkovat jim za spolupráci při distanční výuce. Máme záměr ukončit toto pololetí v pátek
26. 6. a na 29. a 30. 6. udělit volné dny. Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 a budeme doufat, že
plošné uzavření škol se již nebude opakovat.
Jménem vedení zaječovské školy přeji zastupitelstvu obce Olešná, dětem i rodičům příjemné letní
dny, a hlavně pevné zdraví.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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STROM V PROMĚNÁCH ROČNÍCH OBDOBÍ

památný dub u obce Těně, foto: Saša Slepičková

kaštan na návsi v Olešné, foto: Eliška Svobodová

olešenská jabloň, foto: Lenka Bezděková
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Pokud vás tyto „časosběrné“ série fotografií inspirovaly, těšíme se i na vaše snímky!
2/2020
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PŘEDSTAVUJEME ŽLEBECKÉ RYBNÍKY
Většina z vás si určitě všimla krásných nových rybníků poblíž křižovatky
silnic na Cheznovice a na Strašice, v lokalitě zvané Žlebec. Pokud stejně jako
já nevíte, kde se tam tak najednou vzaly, přečtěte si rozhovor s Mgr. Davidem
Štochlem z Cheznovic, který za tímto projektem stojí. Dozvíte se například,
že ono „najednou“ trvalo celých osm let.
Jaká je Vaše profese? Souvisí nějak s rybníkářstvím?
Jsem business a procesní analytik, takže IT, jak se říká. Má práce tedy
s rybníky nijak nesouvisí – ale můj koníček ano, a tím je myslivost. Myslivost
není jen lov zvěře, jak si veřejnost nejčastěji myslí a jak jsou myslivci
prezentováni, ale hlavně také péče o zvěř a o přírodu.
Kdy se poprvé zrodil ve Vaší hlavě nápad na vybudování rybníků? Jak
dlouhá byla cesta k jejich realizaci?
Poprvé jsem začal uvažovat o rybníku už kolem roku 2012, takže to trvalo
celých 8 let.
Lokalita pro umístění rybníků byla od počátku jasná?
Ano a je zajímavé, jak k moudrosti předků člověk dojde až postupem času a věku. Už je tomu spoustu let
nazpět, kdy za mnou přišel děda a zeptal se mě, zda chci taky jednou něco vybudovat a něčeho dosáhnout.
Ve 22 letech jsem si říkal, co tím děda asi myslí? Pak děda začal mluvit o tom, že ví o pozemku, který je
na prodej, a že by tam šlo ledacos vymyslet. Jak to děda vždy uměl, nasadil mi brouka do hlavy a já vzal
našetřené peníze a koupil v roce 2000 první pozemky. To jsem ještě vůbec netušil, že zde jednou budou
stát rybníky.

2018

Pozemek jsem pronajal a po dobu studií a budování kariéry
jsem další využití neřešil. Asi až když člověk dospěje do
určitého věku a otěže života netáhne sám, tak začne
upřednostňovat trochu jiné hodnoty. Ale zpět k otázce.
Kolem roku 2012 jsem si vzal pozemky zpět od nájemce
a začal jsem je dávat do použitelného stavu. Během prací,
ať to bylo sekání, čištění náletů, nebo kácení stromů, jsem
tam mnohokrát s traktorem zapadnul a pomalu zjišťoval,
že terén je tam dost mokrý.

V tu dobu jsem si, nevím ani proč, vzpomněl na slova dědy a začal uvažovat o rybníku. Měl jsem pozemek,
který byl podmáčený a v mediích propagovali zadržování vody v krajině a mě to zaujalo. Jak později začala
říkat moje matka, byl jsem do toho projektu fanatik.
Když už člověk má ten nápad – co pro realizaci musí dále udělat?
Hrozně moc věcí. Od získání různých vyjádření a povolení dotčených orgánů až po zajištění finančních
prostředků, výběrová řízení na dodavatele stavby a například také zpevnění příjezdové cesty k rybníkům.
Upřímně říkám, že bez poskytnuté dotace z Ministerstva zemědělství, která pokryla přibližně 80 %
nákladů, by tento záměr nikdy nevzniknul. Velké poděkování patří všem dotčeným úřadům, které byly
k projektu velmi vstřícné z důvodu jeho účelu. Nesmím
zapomenout na spolupráci a pochopení majitelů okolních
pozemků, bez kterých by výstavba rybníků nebyla vůbec
možná.
Mohu se zeptat na stěžejní data v rámci realizace
projektu?
Nabytí právní moci Územního rozhodnutí 28. 9. 2017
Nabytí právní moci stavebního povolení 4. 8. 2018
Nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 29. 2. 2020
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Co například obnáší získání zmíněné povolení k výstavbě?
No asi to nejdůležitější bylo povolení od Odboru životního
prostředí, protože v lokalitě se vyskytuje chráněná květina
upolín evropský. Díky různým šetřením a průzkumům se celý
projekt protáhl o tři roky. Ale jsem moc rád, že se udělalo vše
proto, aby tato krásná květina nebyla zničena. Samozřejmostí
je také projekt, a to byl též oříšek. Jak běžel čas, tak se měnily
podmínky dotace a legislativa, takže se projekt celkem třikrát
předělával. A to nezmiňuji spoustu drobných změn k finalizaci
projektu. Myslím si, ale že výsledek, tedy jak citlivě se dílo
umístilo do krajiny, stojí za to.
Vaši pomocníci?
Největší pomocník byla asi moje žena, která se mnou měla obrovskou trpělivost a byla mi oporou.
Samozřejmě jsem vyhledal specialisty, kteří se problematikou výstavby rybníků zaobírají a postupem času
jsme se stali přáteli a jim patří také velký dík.
Můžete nám povědět něco o technických parametrech obou rybníků?
Tak celková plocha rybníků je cca 2 ha. Dolní rybník má 1,6 ha, maximální hloubku 3,5 m a objem
zadržené vody činí cca 19 000 m3. Horní rybník má 0,4 ha, hluboký je až 1,3 m a jeho objem je kolem
2 000 m3. Rybníky leží v nadmořské výšce 488 m n. m. a 491 m n. m. Rybníky jsou průtokové na
pravostranném přítoku Holoubkovského potoka.
Co obnáší péče o rybníky? Určitě to není jen tak, mít
rybník.
Jedná se o udržování pozemků, sekání, čištění od náletů atd.
Celé okolí rybníků je ekologicky obhospodařováno.
Samozřejmostí je kontrola kvality vody a stavu ryb. Rovněž se
musí sledovat stav vody a průtok v rybníkách.
Co rybníky znamenají pro Vás a pro Vaši rodinu?
Splněný sen a místo pro odpočinek. A samozřejmě ještě
spoustu další práce do budoucna.
Jak plánujete rybníky využívat? Samozřejmě krom tolik potřebného návratu vody do krajiny.
Přemýšlíte například o chovu ryb?
Ano, chci zde provozovat rybolov formou „Chyť a pusť“ v rámci extenzivního chovu ryb. Pro
vysvětlení – extenzivní chov znamená přirozený chov ryb, bez dokrmování. Rybníky se také nesmí vápnit.
K rybolovu bude třeba mít povolenku, kterou budu v omezeném počtu vydávat.
Jsou Žlebské rybníky volně přístupné veřejnosti?
Ano, rybníky jsou a budou volně přístupné pro veřejnost, k procházkám i ke koupání. Do budoucna bych
tady ještě rád vybudoval hřiště pro děti z přírodních materiálů a ohniště s posezením. Také by tady měly
stát dvě malé dřevěné chatky, co nejvíce skryté pohledu návštěvníka, aby nenarušovaly bezprostřední
dojmy z přírody. Chtěl bych zde vysadit lípu a další stromy. Během výstavby bylo třeba některé stromy
vykácet (ačkoli jsme se snažili kácení vyhnout, pokud to bylo jen trochu možné). Uvažujeme také
o realizaci naučné stezky ve spolupráci s příslušnými institucemi.
Myslím, že i tento článek naláká k rybníkům další návštěvníky. Máte pro ně nějaké pokyny, jak se
zde chovat? Hovořil jste o vzácném upolínu evropském a potřebě jeho ochrany.
Vzhledem k tomu že tato chráněná květina roste na louce mezi
rybníky, tak prosím o pohyb pouze po hrázích a mezi rybníky
se držet co nejblíže k potoku. Samozřejmě nelze vjíždět až na
hráz. Jinak platí obecná pravidla pro pobyt v přírodě – tedy
například neponechávat zde žádné odpadky, a to ani po svých
psích mazlíčcích. Celý prostor je už nyní monitorován.
Vaše další projekty?
Ano, mám v plánu ještě jeden projekt ohledně vybudování
dalších rybníků, ale ten je na úplném začátku.
2/2020
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Během naší návštěvy Žlebeckých rybníků (kterou si nenechal ujít žádný člen redakční rady) jsme
mohli na hladině i v okolí rybníků pozorovat řadu vodních ptáků. Je skvělé vidět, jak rychle se rybníky
staly přirozenou součástí krajiny a jak prospěšné je jejich vybudování pro okolní přírodu – rostliny i zvířata.
A samozřejmě pro nás, návštěvníky.
Děkujeme za zajímavé vyprávění i příjemnou procházku a přejeme hodně zdaru také budoucím
projektům Mgr. Davida Štochla.
za redakční radu Mgr. Alexandra Slepičková

foto: Mgr. David Štochl, archiv Olešenského zpravodaje
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ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z.S.
CO PŘINESLA ČLENSKÁ CHŮZE SPOLKU ZA ZDRAVOU OLEŠNOU
Mimořádná opatření v České republice kvůli koronavirové nákaze
dolehla i na činnost spolku Za zdravou Olešnou. Členská schůze
v sobotu 23. 5. 2020 zahájila po vynucené přestávce další etapu naší
práce. Sešli jsme se v rekordním počtu.
Stěžejním bodem našeho programu bylo zhodnocení
ekologicko-charitativního bazaru Dejme věcem druhou šanci.
V novodobé činnosti spolku (navazující na sdružení Za zdravou
Olešnou) to byla největší, nejnáročnější a nejúspěšnější akce, jak ji
zhodnotil předseda spolku Ing. arch. Libor Tomsa. Zcela splnila své
poslání, a jako bonus sblížila lidi.
V tvůrčí diskusi jsme řešili, komu věnujeme finanční výtěžek
z bazaru – částku 10 000 Kč. Prioritní pro nás bylo, aby příjemce
byl místní a peníze smysluplně pomohly. Nakonec jsme se shodli
na čtyřech subjektech, které pracují s dětmi.
Příspěvek 2 500 Kč předáme na podporu činnosti:
1. TJ Olešná – oddíl stolního tenisu a cvičení dětí
2. Sbor dobrovolných hasičů Olešná – kroužek mladých hasičů
3. SPOZ Olešná
4. MŠ Olešná
V diskusi zazněl i rozumný návrh na zřízení čistírny odpadních vod u místního pohostinství. Protože
nevíme, jestli likvidace splaškových vod bude provedena v budoucnu formou jednotlivých ČOV
u rodinných domů, též hospody, nebo formou obecní ČOV, vznesli jsme dotaz na přítomnou starostku obce,
jak to bude v budoucnu řešeno.
V průběhu uplynulého období se na spolek Za zdravou Olešnou obrátilo několik občanů s podněty
a připomínkami k životu v obci. Jedná se např. o problematiku novoročního ohňostroje, parkování aj. Jako
zapsaný spolek máme určité pravomoci, tj. účast na správních a jiných řízeních týkajících se ochrany
přírody a životního prostředí v Olešné, podpora veřejnosti v jejich oprávněných požadavcích na kvalitu
životního prostředí, petiční a jiné aktivity a zadávání ekologických expertiz. O výsledcích jednání budeme
veřejnost informovat.
Spolek si rámcově naplánoval i činnost na další období. Budeme i nadále spolupracovat s obcí. Dokončíme
nátěr oplocení dětského hřiště a pomůžeme s úklidem odpadků a nepořádku, který se občas bohužel
objevuje v obci a jejím okolí.
Olešná je výjimečná obec – upravená, čistá, modernizovaná, s občanskou vybaveností, společenským
životem, s památkovou zónou, v neposlední řadě i krásným okolím. Velký dík patří obci Olešná, že na
údržbu a zvelebování věnuje nemalé prostředky. To další, jak tu budeme společně žít, je na nás, na lidech,
občanech, domorodcích i chalupářích. Važme si toho, co máme, a podle toho se také chovejme.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou

KRÁSNÉ LÉTO VŠEM
PŘEJE
KERAMIKA OLEŠNÁ
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DOMEČEK PRO HMYZ
Každá rodina z Olešné vlastní zahradu a pro každou zahradu je hmyz velmi důležitý.
Kvůli věčnému sekání trávy, odstraňování spadaného listí a větviček ze stromů ale
hmyz nemá kde přebývat. Můžete si tedy v zahradě udělat hromadu větví, suchých
trav
a lupení.
Takové
obydlí
je
pro
hmyz
přirozené.
Pokud chcete na zahradu něco více dekoračního, vyrobte si s námi
DOMEČEK PRO HMYZ.
Můžete vyrobit větší domeček z prken s několika
přihrádkami, nebo menší z dřevěné bedýnky. Jeho
hloubka by měla být ideálně 15 až 40 cm. Zadní stěna
by měla být pevná, aby výplň nevypadávala, nebo aby
hmyz neohrozili třeba ptáci. Nejlépe bude, když
domek umístíte směrem k jihu.
Celý prostor pak vyplňte přírodními materiály.
V šiškách se vám zabydlí škvoři, v listí zase slunéčka
sedmitečná a mezi klacíky a větvičkami zlatoočka.
Pro pozorování jsou nejhezčí včely samotářky, ty se
vám zabydlí v navrtaných chodbičkách dřevěných
špalíků nebo zvolte takové rostliny, které již chodbičky mají. Za vesnicí se nám rozmnožila křídlatka,
4 metry vysoká rostlina se srdcovými listy. Ta je úplně ideální. Až se půjdete projít směrem ke Křížku,
hned za statkem pana Kroce, tam si můžete suché lodyhy křídlatky nastříhat.

Další fotografie a také krátké video pro inspiraci najdete na FB profilu Olešenského zpravodaje.
Přeji vám, aby byl váš hmyzí domeček brzy plný spokojených hmyzích obyvatel.
Iveta Hochmanová
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DĚTSKÁ STRÁNKA
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STŘÍPKY Z HISTORIE
HRAD PUSTÝ U OLEŠNÉ
Byl či nebyl…
Pověsti o hradu se mezi „olešňáky“ předávají z generace
na generaci a nejeden z nich se pokusil jeho pozůstatky
najít. Prý o něm vyprávěl i žákům naší olešenské školy
tehdejší pan řídící a chodíval s nimi do míst, kde hrad
údajně býval.
O hradu u Olešné najdeme zmínky i v literatuře:
„U vsi Olešná blízko sv. Dobrotivé nacházel prý se
nějaký hrad, jehož nepatrné zbytky viděti jest v lese.
V urbáři panství Zbirožského (roku 1652) připomíná se
ovšem u té vsi hradiště, ale stál-li tu hrad středověký
nebo starší, dokázalo by teprve podrobné ohledání
místa. Ves, pokud víme, patřívala k panství
Točnickému, zastavena jest od něho na počátku 16. věku
a vykoupena zase r. 1550, ale mezi tím také nebyla
samostatným sídlem.“
(SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. 6. díl, Praha: Argo, 1995.)
A další zmínka o Pustém hradu v souvislosti
s hradem u Královky:
„Historické zprávy o hradu u Královky mlčí.
Pravděpodobně je totožný s pustým hradem u
Olešné, zmiňovaným ve zbirožském urbáři z
roku 1652. Absolutní nedostupnost písemných
pramenů i archeologického materiálu zabraňuje
jakémukoliv pokusu o byť i jen rámcové datování
objektu. Lidové pověsti sporné vypovídací
hodnoty hovoří o mohutném královském hradu,
u něhož bývaly rybníky. Přesná lokalizace je dnes
díky narušení těžbou nemožná.“
(http://www.castles.cz/hrad-u-kralovky/)
Ať už hrady byly či nebyly, milovníci tajemna si mohou přijít na své. Při svém pátrání budou překvapeni
kolik hradů, tvrzí a tvrzišť, ať už zaniklých nebo méně či více dochovaných, se v našem okolí nachází.
Začít můžete třeba hned.
PŘIJMĚTE NAŠI FOTOGRAFICKOU VÝZVU A PROŽIJTE LÉTO NA TOULKÁCH PŘÍRODOU S FOTOAPARÁTEM
V RUCE A POSÍLEJTE NÁM SVOJE PŘÍSPĚVKY. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ÚLOVKY RÁDI OTISKNEME V DALŠÍM
ČÍSLE NAŠEHO ZPRAVODAJE.
připravila Mgr. Lenka Kratochvílová

http://www.podbrdskenoviny.cz
regionální mediální partner Olešenského zpravodaje
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Veškeré společenské, kulturní a sportovní akce pro veřejnost jsou až do odvolání zrušeny, jejich
pořádání závisí na vývoji epidemiologické situace a na aktuálních pokynech vlády. V případě umožnění
konání akcí budete včas informováni. Sledujte plakáty, hlášení místního rozhlasu, webové stránky obce a
FB Olešenského zpravodaje a FB Obce Olešná.

PODMÍNKY KONÁNÍ SOUKROMÝCH AKCÍ U RYBNÍKA POD MILINOU
Připomínáme dlouhodobě dané podmínky k užívání těchto prostor k soukromým akcím:
• Pokud v tomto místě bude chtít soukromá osoba nebo mládež uskutečnit soukromou akci, zejména
s rozděláváním ohně, je nutné tuto událost nahlásit obci (vlastník pozemku) nebo místním rybářům
(vlastník rybářské chaty).
p. Tauš, vedoucí rybářského spolku tel.: 723 441 079
pí Hasmanová, starostka obce
tel.: 724 178 166
• Pořádající po skončení akce zajistí řádný úklid a místo bude zkontrolováno zástupcem rybářů nebo
obce.
Těmito opatřeními se chceme vyhnout škodám vniklým při případném požáru nebo devastaci místa,
které má sloužit k relaxaci všem občanům.
Rybářský spolek Pod Milinou a Obec Olešná
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Foto na titulní straně obálky:
Foto na zadní straně obálky:

MUDr. Eliška Svobodová, Lenka Bezděková, Hana Hošková,
Ludvík Šlancar
Jakub Koudelka, Ing. Tomáš Bárta

Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 25. 8. 2020
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OLEŠNÁ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

