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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OLEŠNÁ
Motto k zamyšlení:
„Žít jenom proto, aby člověk žil, je dost málo. Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít“.

Arthur Charles Clarke
Nový člen zastupitelstva obce
Po rezignaci pana Václava Keberdle na funkci člena ZO Olešná v měsíci březnu 2017, se stal novým
zastupitelem dle zákona o obcích pan Jiří Svoboda z volební strany Nezávislí. Slib stanovený v §69, odst. 2
zákona o obcích složil na VZ dne 26. 4. 2017.
Meteostanice
Na budově obecního úřadu Olešná byla instalována meteostanice, která ukazuje množství zajímavých
informací o počasí v Olešné. Sledovat je můžete na adrese ms.olesna-be.cz, odkaz naleznete i na webových
stránkách obce.

Rekonstrukce obecního pohostinství
Ve výčepu byl zhotoven strop ze sádrokartonu, včetně nového osvětlení. V současné době řešíme
s odbornou firmou a statikem zajištění opravy krovů napadených dřevokazným hmyzem. Po odkrytí skelné
vaty bylo zjištěno, že trámy jsou napadené ve větším rozsahu, než jsme předpokládali. Po kontrole
provedené statikem bude určen další postup prací.
Děkujeme místním hasičům za pomoc při vyklízení půdních prostor bez nároku na odměnu.
Poděkování
Děkujeme všem kuřákům, kteří respektují zákaz kouření v místním pohostinství.
Obec Olešná, majitel pohostinství

Pozvánka na VZ
Zastupitelstvo obce zve občany na veřejné zasedání, které se bude konat v pondělí 19. 6. 2017 od 18:00
hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu.
Jste všichni srdečně zváni
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Vodoměry
Ze zákona o metrologii vyplývá pro obec povinnost výměny vodoměrů po skončení jejich platnosti. Během
letních měsíců letošního roku se plánuje druhá část hromadné výměny vodoměrů v obci. Občané, kterých
se tato výměna týká, budou obecním úřadem včas telefonicky kontaktováni.
Revitalizace regulace
V měsíci červenci 2017 bude zahájena revitalizace vodního toku Milina od požární nádrže k pozemku pana
Růžičky. Proběhne oprava opevnění koryta (odstranění stávající poškozené dlažby a vybudování nové),
obnova průtočného profilu vykácením náletových křovin a odstranění sedimentu z koryta. Investorem akce
jsou Lesy České republiky, s. p. – Povodí Vltava.
Poplatky TKO
Připomínáme občanům, že poplatek za odvoz TKO na rok 2017 je splatný k 30. 6. 2017 (trvale hlášený
občan 550,-Kč, „chalupáři“ 550,-Kč za objekt). Upozorňujeme, že včas nezaplacené poplatky může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016)!
Úložiště bioodpadu
V prostorách úložiště bioodpadu došlo ke zpevnění podloží pokládkou panelů do štěrku. Žádáme občany,
aby udržovali pořádek a ukládali odpad pouze na zpevněnou plochu systematicky od zadní části úložiště.
Svoz bioodpadu
Žádáme občany, kteří využívají pondělního svozu bioodpadu, aby zaměstnancům OÚ Olešná z důvodu
snadnější manipulace připravovali trávu na hromádky na zpevněné povrchy (ne na trávu). V případě, že
ukládáte trávu do igelitových pytlů, prosíme, nepřetěžujte je. V poslední době jsme zaznamenali, že tráva
připravená k odvozu je již zetlelá. Manipulace s takovýmto odpadem je značně ztížená. Pokud chcete
využívat služby OÚ, sekejte trávu těsně před pondělním svozem. V ostatních případech máte možnost
ukládat trávu sami na úložiště bioodpadu.
Instalace nových hracích prvků v obci
V obci budou postupně nainstalovány
3 nové hrací prvky:
 houpačka – orlí hnízdo (FH)
 lanová dráha (lesopark)
 lanová pyramida (u MŠ)

Upozorňujeme, že za bezpečí dětí při používání hracích prvků zodpovídají rodiče!
Tříděný odpad
Oznamujeme občanům, že ke kontejnerům na plasty, sklo a papír je zakázáno odkládat veškerý plastový
nábytek, autoskla a další objemnější odpady z těchto materiálů. Tyto patří do kontejneru na objemný
odpad. Svoz objemného odpadu obec zajišťuje současně se svozem nebezpečného odpadu (jaro a podzim).
Informace OÚ zpracovaly: Lenka Hasmanová a Mgr. Lenka Hocke
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PŘEDSTAVUJEME …
Dovolte nám, abychom navázaly na úspěšné uvedení nové rubriky „Představujeme…“ z minulého čísla
Olešenského zpravodaje. Tentokrát jsme oslovily člověka, který k Olešné opravdu patří a umí o ní krásně
vyprávět, pana Josefa Maška. Nutno podotknout, že na otázky odpovídal se skromností sobě vlastní a
několikrát připomněl, že jsou v obci jiní lidé, se kterými bychom měli udělat rozhovor spíše, než s ním …
1. Pane Mašku, jste rodák z Olešné? Prozradíte nám něco
o své rodině?
Narodil jsem se v Olešné v čp. 6, oženil jsem se v roce 1970,
mám syna a dceru a tři vnoučata. Syn je zaměstnán v Buzuluku
Komárov a dcera na stavebním úřadu v Hořovicích. Vyučil
jsem se automechanikem, pracoval jsem v autodílně v Králově
Dvoře a od roku 2010 jsem v důchodu.
2.

Čím jste chtěl v životě být? Splnilo se Vám toto přání?
Chtěl jsem být leteckým mechanikem, minulým politickým
režimem mi to bohužel nebylo umožněno. U techniky jsem ale
zůstal.

3.

Jste známý jako člověk znalý historie, včetně dějin Olešné,
stejně jako Váš otec. Co Vás k tomuto zájmu přivedlo? Má
někdo další z Vaší rodiny zájem o historii?
K historii mě přivedla častá vyprávění mého otce, který znal
velice dobře minulost našeho kraje. Zájem o historii projevují i
moje děti.
Z otcových zápisků jsem se např. dozvěděl, že 27. 11. 1888
vyhořely naše a Rybákova stodola a 15. 8. 1903 v podvečer
v 18:45 hod. uhodil blesk do našeho komína, poškodil štít a rozbil okna. U Rybáků také rozbil štít,
další blesk zapálil výměnek u čp. 8.

4.

Jste pamětník. Můžete srovnat život na vesnici v době Vašeho dětství a dnes?
Moje dětství to jsou 60. a 70. léta – zemědělské práce, pomoc rodičům a málo času na vlastní zájmy. A
dnešek? Máme se nejlépe ze všech generací, co žily před námi – život nám ulehčuje rychlý rozvoj
techniky, nezažili jsme válku…

5.

Jak vnímáte vztahy mezi lidmi v současném světě? Čeho si na lidech, nejen v Olešné, nejvíce
vážíte?
To je otázka velmi široká. Vztahy mezi lidmi se mění s dobou a pokrokem, mění se životní styl
společnosti a hlavně jejího základního článku, kterým je rodina. Vytrácí se, myslím, ochota obětování
některých svých osobních cílů a plánů potřebám druhého, často chybí potřebná vzájemná tolerance,
což rodinný život velmi poškozuje. Na druhé straně si velice vážím těch lidí, kteří darují krev či kostní
dřeň nebo jsou dárci orgánů a pomáhají tak záchraně druhého člověka. Je nás na světě 7 miliard a
každý jsme jiný, jak po fyzické, tak duševní stránce - a je dobře, že to tak je. Můžeme se doplňovat,
vzájemně se obohacovat a něco si přinášet. S naší odlišností ale souvisí i ta už zmíněná potřebná míra
tolerance a respektu jednoho k druhému.

6.

Myslíte si, že lidé na vesnici jsou jiní než ve městech?
Tady je třeba srovnávat. Člověk narozený a stále žijící ve městě a člověk narozený a žijící na vesnici.
Človíček přijde na svět a s sebou si přinese vlastnosti svých rodičů, dědů, babiček a dalších pokolení, a
tím je dán jeho základ. Jeho další vývoj ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá. Ale myslím, že
v dnešní době jsou tyto rozdíly daleko menší, než bývaly kdysi.

7.

Olešná je krásná a malebná vesnička s bohatým společenským životem. Co u nás máte
nejraději?
Olešná je můj domov - a domov, to je pro mě všechno potřebné a příjemné pro život. Když má člověk
dobré rodinné zázemí, má u nás v Olešné vše potřebné ke šťastnému životu. Máte nejlepší přehled o
tom, jak velké množství kulturních, zájmových a sportovních akcí se u nás pořádá. Pro mě bylo
pěkným zážitkem například vánoční vzpomínání na starou Olešnou.

3

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2/2017

8.

Prozradíte nám své nejoblíbenější místo v Olešné nebo v jejím okolí?
Vyjdu na zahradu a krátká procházka mě dovede na kraj Jivinské hory. Pohled do kraje na ves, pole a
louky vyvolají u mě vzpomínky na dětství, na práci s rodiči na polích, na prožité příhody. A tady je mi
dobře.

9.

Jak byste si přál, aby vypadala Olešná v budoucnosti? Máte nějakou svoji představu?
Přání pro naši vesničku se mi už zčásti plní. Rozrůstá se, máme novou zástavbu a stále více lidí říká:
„jsem z Olešné“. Přál bych si také, aby žádný starý dům nezůstal prázdný, aby vždy našel svého
majitele. Mým přáním je i to, aby byli v Olešné stále pracovití lidé, kteří ji budou stále zvelebovat.

10. Jste člověk velmi aktivní a činorodý. Mohl byste našim čtenářům přiblížit, čím vším se zabýváte
ve svém volném čase? Zbývá Vám prostor pro odpočinek? Jak nejraději relaxujete?
Ptáte se, co s volným časem? Dům, zahrada, garáž a drobné opravy všeho druhu mi zabírají jeho
podstatnou část. Ale rád si udělám čas i na výlety, dovolenou a nějaké to kulturní vyžití. Také přečtu
pár knížek a pravidelně pročítám technické časopisy. Mým nejoblíbenějším televizním programem
jsou pořady o motorismu.
11. Máte nějaké životní motto? Co byste vzkázal našim čtenářům?
Své vlastní konkrétní životní motto nemám. Každý člověk žije podle toho, jaký je. Já se v životě řídím
radou mého tatínka, který mi říkal: „s čepicí pod paží projdeš celý svět“. A to je pro mě hluboká
pravda. Čtenářům přeji zdraví, štěstí, pohodu, dobré sousedské vztahy a spokojený život.
Za rozhovor děkují Alexandra Slepičková a Zdeňka Hermanová. Čtenářům Olešenského zpravodaje
můžeme už nyní slíbit, že se budou se slovem pana Maška setkávat nyní častěji. K naší velké radosti
souhlasil s prosbou o obohacení Zpravodaje články z historie Olešné.

STŘÍPKY Z HISTORIE
Tentokrát čerpáme ze starých dokumentů tatínka pana Josefa Maška, který je kdysi získal od pana řídícího
(a současně kronikáře naší obce) Vladislava Cafourka.
Jestlipak víte, které části naší obce se
říkalo „Ves“?
Jedná se o nejstarší část obce. Selské
statky zde tvořily kruh neuzavřený
směrem na západ, kde v té době
pravděpodobně byly bažiny.
Po odvodnění byla zastavěna i tato část.
Původně dřevěné statky byly po dvou
velkých požárech v 19. století nahrazeny
statky zděnými.
Dodnes zůstaly zachovány jen čtyři
dřevěné domy v severní části, postupně se
přestavují.
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INFORMACE ZŠ ZAJEČOV
Krátce ze zaječovské školy

Žáci v nové venkovní učebně

Školní rok 2016 – 2017 pomalu spěje ke svému závěru a děti brzy
začnou odpočítávat dny zbývající do prázdnin. Ještě je brzy na celkové
hodnocení, ale o některá fakta ze života školy se můžeme již nyní
podělit.
 V naší základní škole se v tomto roce vzdělává 144 žáků, z toho
22 z Olešné.
 Podařilo se nám díky dotačním programům Středočeského kraje
vybudovat a uvést do provozu zrenovované multifunkční
sportoviště a venkovní učebnu.
 Zapojili jsme se do programu EU OP VVV – Podpora škol
formou zjednodušeného vykazování, zv. ŠABLONY, které během dvou let škole přinesou cca 200 000,- na
vzdělávání učitelů, zkvalitňování forem výuky a nákup pomůcek.
 Obec Zaječov jako zřizovatel požádala o dotaci na vybavení počítačové učebny, vnitřní konektivitu školy a
bezbariérovost. Dále má záměr podat žádost o pořízení tepelného čerpadla pro vytápění většiny budov ve školním
areálu. Škola se pokusí podat žádost o dotaci z MAS Brdy na vybavení školní dílny.
 Pro nový školní rok bylo do 1. třídy zapsáno 18 žáčků, z toho 3 z Olešné, jsou to Martínek Svoboda, Klárka
Sklenářová a Nikolka Veberová.
 Naši pedagogové usilují o osobní rozvoj každého žáka a snaží se
všem pomoci při volbě jejich další vzdělávací cesty. V letošním
roce všichni žáci 9. ročníku skládali povinné přijímací zkoušky.
Všichni naši deváťáci uspěli velmi dobře, umístili se na středních
školách v první desítce, pouze 2 žáci v první dvacítce a všichni se tak
bez problémů dostali na studijní obory s maturitou.
 Cíleně se věnujeme nadaným a talentovaným žákům a hlavně
těm, kteří sami chtějí udělat něco navíc. Proto děti připravujeme na
olympiády a na vědomostní i sportovní soutěže. V letošním roce se
Hana Ciprová z 9. ročníku umístila na první příčce v dějepisné
Zápis do 1. třídy
olympiádě a na 4. místě v olympiádě z ČJ, na předních místech
žebříčku jsme byli i v Pythagoriádě, ale příliš se nám nepovedl Matematický klokan.
Plnění odznaku všestrannosti
Také olešenští žáci dosahují velmi pěkných výsledků: Barbora
Bezděková – 3. místo v soutěži YPEF (znalosti o lese), 3. místo
v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů; Miloš
Herman - 3. místo v okresním kole Dopravní soutěže mladých
cyklistů, 4. místo v okresním kole letního biatlonu.
 Snažíme se zkvalitňovat i zájmové vzdělávání, zejména školní
družinu, která má již kapacitu 60 dětí a věnují se jim ve 3
odděleních 3 paní vychovatelky. Družina není pokračováním školy,
je zde dostatek prostoru pro spontánní hru, sportování, rukodělné
činnosti i poznávací aktivity. Děti mají možnost využít nabídku
odpoledních svačin.
 Máme před sebou poslední měsíc školního roku, který skončí vydáním vysvědčení v pátek 30. 6., deváťáci
chystají od 9.00 hodin slavnostní rozloučení. V posledním týdnu již nebude probíhat odpolední výuka a v úterý 27. 6.
vyjedou žáci 2. stupně na poznávací exkurzi na zámek Orlík včetně plavby po přehradě.
 A co přinese nový školní rok? Pro školáky začne v pondělí 4. září. Pedagogům se opět změní legislativa (a přibude
administrativa), pro žáky mnoho novinek nebude, snad jen zakotvení výuky plavání na 1. stupni mezi povinné aktivity
ve školním vzdělávacím programu, a pak všichni žáci budou zapojeni do projektu Mléko do škol, což znamená, že
každé dítě obdrží zdarma 1 x za 14 dnů mléčný výrobek (ke konzumaci, ne k odhození do koše).
Chtěla jsem být stručná, ale život školy je tak pestrý, že o něm nelze psát stručně. Na závěr bych chtěla poděkovat vedení
obce Olešná za spolupráci, partnerství a přátelskou komunikaci při řešení školské i sociální problematiky.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci a podporu při výchově a vzdělávání dětí a přejeme jim i našim žákům
krásné léto.
Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
Dubnové akce v Olešné
Jarní workshop
První dubnovou akcí SPOZ byl velikonoční workshop.
V sobotu 8. 4. 2017 se v hostinci U Zeleného Stromu sešlo na 200
návštěvníků, aby si všichni užili příjemné odpoledne plné jarního tvoření a
nakupování. V přísálí si přítomní návštěvníci poseděli a popovídali u kávy,
kterou pro ně připravila Iveta Kolářová. Zákusky napekly členky SPOZ. V
pozdních odpoledních hodinách pak odcházeli všichni spokojeni se svými
výtvory domů.
Pro velký úspěch uspořádáme workshop i v období adventu.

Čarodějnice
Druhou dubnovou akcí bylo tradiční pálení
čarodějnic u rybníka pod Milinou. Tentokrát si
členky SPOZ nepřipravily pro děti průvod obcí, ale
trasu se soutěžními úkoly. Odměnou jim byl přívěsek
v podobě čarodějnice a čarodějnické vysvědčení.
O občerstvení se postaral místní rybářský spolek
Milina. Sbor dobrovolných hasičů připravil hranici a
mladí hasiči vyrobili slaměnou čarodějnici, která byla
na této hranici spálena.
Tímto všem děkujeme za pomoc při realizaci těchto
akcí.
Monika Němečková, SPOZ
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SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ

SDH Olešná
V sobotu 25. března se děti zúčastnily závodu v motání hadic v obci Chaloupky. Ve všech
věkových kategoriích byly výkony velmi vyrovnané. Mnohdy o vítězi rozhodovaly setiny. Denisa Uhlířová
a David Reindl ve svých kategorií zvítězili. Klaudie
Malinová, Matyáš Novák a Tomáš Bartůněk se umístili
druzí. Celkově naše družstvo skončilo na 2. místě.

Vrcholem letošního jara bylo druhé
kolo hry Plamen, které se letos konalo 26. a
27. června ve Vižině. V sobotu čekaly na děti
štafety 4 x 60 metrů a štafeta CTIF. V neděli
soutěžily starší děti v požárním útoku a útoku CTIF. Mladší žáci soutěžili jen v klasickém požárním útoku.
Po sečtení výsledků z obou dnů se mladší umístili na 9. místě a starší na 10. místě. Děti se v červnu
zúčastní ještě dvou akcí - nočních útoků v Hýskově a memoriálu v Chaloupkách.
V sobotu 20. května se u nás v Olešné konala Okrsková soutěž v požárním sportu pro dospělé.
Na trať se vydalo družstvo mužů i žen. V brzkých
ranních hodinách jsme nejdříve sváděli boj se
soupeři a časem na štafetě 4 x 100 metrů. Po
štafetě, kdy byly časy vyrovnané, přišel na řadu
požární útok, kde mužům nepřálo štěstí. Drobné
zaváhání při manipulaci se savicemi znamenalo
červený praporek a neplatný pokus. Ženám se vše
na útoku podařilo, jak mělo. Muži se nakonec
mohli radovat z 5. místa a ženy z 3. místa.

Jménem SDH Olešná prosíme všechny občany, kteří vlastní staré fotografie olešenských hasičů,
kroniky, uniformy a ostatní předměty spojené s hasiči, o jejich zapůjčení na připravovanou výstavu
u příležitosti oslav 120. let založení hasičského sboru v Olešné, které se budou konat 5. srpna 2017.
Prosíme, kontaktujte nás na tel. 725 111 785 - Martin Reindl.
Předem děkujeme.
Aneta Šuttová, SDH Olešná
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
Dobrý den vážení čtenáři,
i tentokráte se s Vámi podělíme o několik událostí z naší mateřské školky. Od vánočního vystoupení se
u nás mnohé událo. Děti přivítaly v kolektivu několik nových kamarádů, kteří se hned s námi všemi
zapojili do kurzu bruslení. A tak se někteří učili své první krůčky na ledě, jiní se zdokonalovali a nově
bruslili „pozpátku“, hráli nové hry, zkrátka si to užívali.
V březnu děti navštívily knihovnu v Komárově, kde
se seznamovaly „jak zacházet s knihou“, poslechly si
básničky, ale ze všeho nejvíc je zaujaly zapůjčené
knihy, hlavně ta s myškou.
V dubnu se pletly pomlázky, děti si pěstovaly osení,
vyráběly zápichy, chystaly se na Velikonoce. Ve školce
měly besedu o domácích mazlíčcích, seznamovaly se
„jak se chovat k pejskům“.

V květnu nás ve školce navštívil kouzelník se svým
„magickým vystoupením“. I z některých dětí se staly
šikovní kouzelníci a s pomocí kouzelníka Waldiniho
předvedly skutečná kouzla. Odměnou všem dětem
bylo zvířátko z balónku.
Děti si také pro své rodiče připravily besídku, na
které recitovaly básničky a zpívaly písničky
v doprovodu praktikantky Markétky Růžičkové. Na
závěr děti předaly rodičům své ručně vyráběné
dárky.
Zřizovatel, Obec Olešná, dětem také přispěl. Na
školní zahradu přivezl zastřešené sezení, které se líbí
nejen dětem. A tak jsme společnými silami začali
upravovat i terén školní zahrady. Něco se nám již
podařilo, ale ještě spousta práce nás čeká.
V červnu připravujeme soutěže na Den dětí a
rozloučení se nejen s předškoláky. O tom všem
Vám zase rádi napíšeme.
Iveta Šmídová, ředitelka MŠ
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.

Velikonoce ve Zvířátkově

Strašidlo Cantervillské

Křest oslice Jane
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLEŠNÁ, Z. S.
CVIČENÍ DĚTÍ
Cvičíme každé pondělí od 17:30 do 18:30 hod. V době letních prázdnin je cvičení zrušeno.
Krásné prázdniny a spoustu zážitků dětem i rodičům přejí Zdeňka Hermanová a Šárka Bartůňková

STOLNÍ TENIS

ZAVRŠENÍ BODOVACÍCH TURNAJŮ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU
V neděli 19. března 2017 se v Hudlicích sehrál poslední
bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu sezóny 2016 2017. Účast ve všech kategorií byla velká, což všechny trenéry
a příznivce tohoto sportu jistě potěšilo. Právě v těchto dětech
spočívá naděje rozvoje stolního tenisu, který se stává čím dál
tím více populárnějším sportem, především mezi mládeží.
Všichni sehráli výborné a napínavé zápasy a celý den statečně
bojovali o medaile. V mladších žácích dopadlo celkové
umístění ze série pěti bodovacích turnajů takto: 1. místo –
Tomáš Hnízdil (TJ Záluží), 2. místo – Lukáš Sviták (TJ
Olešná), 3. místo – Jakub Sklenář (TJ Hudlice), 4. místo – Jan
Vokáč (TJ Žebrák) a 5. místo – Karel Štochl (TJ Chaloupky).
Ve starších žácích dopadlo celkové umístění takto: 1. místo –
Antonín Jirkovský (Slovan Lochovice), 2. místo – Miloš Herman
(TJ Olešná), 3. místo – Filip Hucek (Sokol Králův Dvůr), 4. místo
– Matěj Kratochvíl (TJ Olešná) a 5. místo – Jan Junek (Sokol
Králův Dvůr).
Všichni hráči od prvního do pátého místa obdrželi krásné poháry a
medaile a ostatní hráči získali medaile a plaketky.
Všem hráčům přejeme mnoho sportovních úspěchů a zážitků,
rodičům a fanouškům děkujeme za přízeň a organizátorům za
uspořádání těchto bodovacích turnajů.
Sportu zdar a stolnímu tenisu obzvlášť!
Miloš Herman, vedoucí oddílu stolního tenisu a předseda TJ Olešná, z. s.

ZUMBA/AEROBIC
Rozpis cvičení na červen 2017
zumba s posilováním
kruhový trénink

středa 18:30 – 19:30
neděle 18:30 – 19:30

V době letních prázdnin bude cvičení přerušeno!
Mgr. Lenka Hocke
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání absolventům
Blahopřejeme všem letošním absolventům středních škol i odborných učilišť a přejeme mnoho štěstí,
pohody a úspěchů do dalších dnů – ať už na podzim zasednete do vysokoškolských poslucháren nebo
nastartujete svoji profesní dráhu. Dveře života jsou nyní před vámi dokořán otevřené, věříme, že najdete tu
správnou cestu k naplnění svých snů a že s lehkostí a s čistým štítem zvládnete všechny výzvy, které vám
život připraví.
Redakční rada Olešenského zpravodaje
Vítání občánků
V sobotu 1. dubna jsme se sešli v obřadní síni OÚ
Olešná, abychom přivítali do života nejmladší
občánky obce, Adélku Suttrovou a Matyáška
Jankáska. Slavností vítání občánků zahájila
předsedkyně SPOZ Monika Němečková, po té děti
z MŠ Olešná přednesly básničky a po projevu
starostky obce Lenky Hasmanové se rodiče
podepsali do pamětní knihy. Našim nejmladším byl
předán pěkný dárek a maminkám květiny.
Přejeme Adélce a Matyáškovi šťastné vykročení
do života.
OÚ Olešná

V měsíci červenci oslaví 90. narozeniny pan Miroslav Veselý z Olešné čp. 149.
Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejí Václav Keberdle s rodinou a přátelé
S přáním se připojuje i OÚ Olešná
ROCKSANA vás zve na Škola-Rocku Open Air Festival 2017
Kapela ROCKSANA děkuje všem svým příznivcům za podporu v základním kole soutěže ŠkolaRocku, ze kterého jsme i díky vám postoupili do celostátního finále, které se bude konat v sobotu 10.
června 2017 v Praze – Uhříněvsi.
Kromě soutěžících mladých kapel zde vystoupí i řada profesionálních muzikantů. Pokud jste příznivci
rockové muziky a rádi byste si s námi tenhle Open Air Festival užili, více informací najdete na
https://www.skola-rocku.cz/.
Pro naše fanoušky bude zajištěn autobus ze Zaječova (doprava zdarma, odjezd v 14:30 od Zděné,
odjezd domů po 21. hodině) a zvýhodněné vstupné (150 Kč). Rezervace místa v autobuse na telefonním
čísle 602 794 081 (po 17. hodině). Těšíme se na vás!
Honza Slepička + Petr Komínek + Luboš Cipra + Adam Kasík
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE

10. června

Dětský den

10. června

Divadlo ve Zvířátkově: Dívčí válka na Karlštejně

17. června

Suché máje

22. července
2. září

Chocholoušek
Divadlo pro děti i dospělé - Zvířátkov

16. září

Drakiáda

7. října

Posvícenská zábava

14. října
říjen

Muzikál – Tři mušketýři
Staročeské odpoledne - Zvířátkov
Změna termínu ze strany pořadatele vyhrazena

ZÁJEZDY DO DIVADEL
Obecní úřad Olešná pořádá zájezd do divadla BROADWAY na muzikál TŘI MUŠKETÝŘI. Odjezd
autobusu je v sobotu 14. října 2017 v 16 hod. od telefonního automatu, začátek představení je od 18 hod.
Cena zájezdu je 470,- Kč.
Závazné rezervace na Obecním úřadu Olešná do 29. září 2017 na tel. 311 572 231, 724 178 166.
Úhrada vstupenek na pokladně OÚ nebo na č. účtu 183413042/0300 také do 29. 9. 2017.
Na příští rok chystáme zájezd do divadla Braník a pro děti zájezd na muzikál Shrek do Plzně.
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KNIHOVNA OLEŠNÁ
Výpůjční doba knihovny je každý druhý čtvrtek od 16.45 do 18.45 hod.
13. července
27. července
10. srpna

24. srpna
7. září
21. září
Petra Svobodová, knihovnice

FOTOGALERIE OLEŠENSKÉHO ZPRAVODAJE
Pro fotogalerii v příštím čísle našeho Zpravodaje jsme tentokrát vybrali téma

„Letní putování po naší vlasti“
Moc se těšíme na fotografie z vašich výletů po České republice. Vybrané záběry otiskneme na obálce
časopisu, všechny pak zveřejníme na obecním webu. Nezapomeňte uvést autora, místo, datum pořízení
snímku.
Děkujeme všem fotografům, kteří spolu s námi tvoří galerii Olešenského zpravodaje.

INZERCE
Pořadatel:
Olešná

Obecní

úřad

Lektor: Petr Kaňka
IVF/Institut
výtvarné
fotografie/, ČFVU/Český fond
výtvarného umění/
Předpokládaná cena semináře
pro místní občany:1500,- Kč
pro každého účastníka za jeden
ročník
Konzultace posluchačů
s lektorem budou probíhat na
OÚ Olešná.
Zájemci o seminář se mohou hlásit na OÚ Olešná e-mailem nebo telefonicky do 30. 6. 2017. Kurzy budou
otevřeny dle zájmu a počtu účastníků. Více informací na OÚ.

Nabídka stavebních parcel
Místní občané, kteří by měli výhledově zájem o stavební
parcely v Olešné (viz foto), si mohou zadat nezávaznou
poptávku na tel. 721 867 463 - pan Petr Kaňka (majitel
pozemku) do 30. 6. 2017
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INFORMACE CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR
Podmínky dotací na zateplení domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období
(2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat
potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu
energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje
tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což
v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na
regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archiv MMR

Vydává: Obec Olešná, Olešná 104, 267 64, IČ:
00233676, www.olesna-be.cz, tel. 311 572 231
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod
evidenčním číslem: MK ČR E 21948
Redakční rada: Mgr. Alexandra Slepičková,
Zdeňka Hermanová, DiS., Lenka Hasmanová,
Hana Hošková
Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či
případně gramaticky upravovat příspěvky.
Za obsah a pravdivost příspěvků v jednotlivých
sekcích (OÚ, spolky, rubriky) plně odpovídají
jejich autoři. Názor redakční rady se nemusí vždy
ztotožňovat s názorem autora.
Redakční rada respektuje případné přání autora na
nezveřejnění jeho jména. Na anonymní příspěvky
pisatelů nebude reagováno.
Plnobarevná verze Olešenského zpravodaje je
umístěna na webových stránkách obce.
Fotografie na titulní straně: Lenka Hasmanová, Hana
Hošková, Alexandra Slepičková
Fotografie na zadní straně: Fotogalerie na téma: „Jarní
květena v Olešné a okolí“

Příspěvky do příštího čísla Olešenského zpravodaje zasílejte, prosím, na e-mailovou adresu:
olesensky.zpravodaj@seznam.cz, případně na adresu poštovní (OÚ Olešná, Olešná čp. 104, 267 64)
nebo vkládejte přímo do schránky Obecního úřadu Olešná. Děkujeme.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 31. 8. 2017
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Eliška Svobodová, sasanka hajní

Hana Hošková, upolín nejvyšší

Alexandra Slepičková, šťavel kyselý

Iveta Karlová, jaterník podléška

Alexandra Slepičková, podběl lékařský

Eliška Svobodová, mák vlčí

Eliška Svobodová,
čekanka obecná

Alexandra Slepičková,
sedmikráska chudobka

