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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
opět se blíží čas adventu, Vánoc, radosti, pohody a klidu. Všichni víme, že nejkrásnější období roku
budeme letos prožívat trochu jinak, než jsme zvyklí. Jaké Vánoce si doma připravíme, bude na každém
z nás, a já všem přeji, aby si každý z Vás přichystal Vánoce takové, aby mu mezi svými nejbližšími bylo
dobře a abyste prožili vánoční čas bez zbytečného stresu a shonu.
Těšme se z maličkostí a každého upřímného úsměvu, nejen našich dětí čekajících před rozsvíceným
stromečkem na zazvonění Ježíška. Buďme v této těžké době k sobě ohleduplní a shovívaví, nikdo neví, jak
dlouho budou trvat určitá omezení a budeme tak potřebovat jeden druhého.
Jménem zastupitelstva i jménem svým Vám ze srdce přeji do nového roku pevné zdraví, štěstí, vzájemné
porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Společně si přejme, aby se vše co nejdříve vrátilo do
zajetých kolejí a mohli jsme se opět setkávat a veselit na společných akcích.
Lenka Hasmanová, starostka obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“
Charles Dickens

PLÁN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ NA ROK 2021
Vzhledem ke koronavirové situaci zastupitelstvo obce rozhodlo zaměřit se v roce 2021 na přípravu
projektů, abychom je měli připravené k podání v případě vyhlášení dotací. Jedná se například o tyto
projekty:
•
•
•

posílení zdrojů pitné vody
studie na opravu hasičské zbrojnice
oprava fasády pohostinství

Dále budou prováděny nutné opravy komunikací, veřejného osvětlení a údržba zeleně. Kulturní,
společenské a sportovní akce se budou řešit dle aktuálního vývoje situace Covid-19.

POPLATKY ZA TKO A PSY V ROCE 2021
1. ledna 2021 vstoupí v platnost nová vyhláška o poplatcích za odvoz TKO. Dochází ke zvýšení poplatku
na 600,- Kč z důvodu připravovaného nového zákona o odpadech, který počítá s postupným navyšováním
poplatku za skládkování využitelného odpadu.
▪
▪
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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 je k 30. 6. 2021
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ALARMUJÍCÍ SITUACE NA DĚTSKÉM HŘIŠTI PRO NEJMENŠÍ
Milí spoluobčané, chtěli bychom vás tímto poprosit, abyste si více všímali toho, jak a kde tráví vaše děti
svůj volný čas. Především se to týká rodičů našich teenagerů. Poslední dobou se množí stížnosti na jejich
hlučné shromažďování na dětském hřišti (vedle hřiště fotbalového), a to jak přes den, tak i ve večerních
hodinách.
Jednoznačně tím porušují aktuálně platná vládní nařízení. Zásadní v tomto případě ale také je, že některé
mladé maminky dokonce odcházejí z tohoto hřiště, které je určeno právě nejmenším dětem, protože
nechtějí poslouchat slova, která rozhodně nepatří do slovníku slušného člověka. Dovolíme si na tomto
místě jejich výrazy raději necitovat.
Dalším problémem je, že místní parta, která nyní nechodí do školy, si udělala z hřiště svůj odpadkový koš.
Některé z maminek tak po nich uklízejí nepořádek kdykoli na hřiště se svými dětmi přijdou. Hlučná zábava
ve večerních hodinách vadí i těm, kteří v blízkosti hřiště bydlí.
Skutečně za hranou už je poškozování herních prvků na hřišti, které navíc zhotovili místní občané.

Prosíme rodiče dětí, kterých se to týká, aby podnikli kroky, kterými obdobnému chování svých ratolestí
zabrání. Je třeba si uvědomit, že v konečném důsledku za ně až do jejich dospělosti odpovídají a případné
pokračování v současném stavu by již muselo být řešeno jinou cestou než jen tímto upozorněním.
(Pozn. Článek vznikl 17. 11. 2020, tj. v době vládou vyhlášeného nouzového stavu.)

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Žádáme občany, aby dodržovali pravidla pro třídění
odpadů. Lednice, ještě ke všemu se zbytky
zmražených potravin, opravdu ke kontejnerům
nepatří!!! Vyřazené elektrospotřebiče vybírají
celoročně bezplatně hasiči, obec sváží 2x za rok
nebezpečný odpad včetně elektromateriálu také pro
občany zdarma. Není tedy důvod chovat se v naší
obci tímto neohleduplným způsobem.
Pokud se vámi přinesený vytříděný odpad již do
kontejnerů nevejde, vyčkejte prosím, až budou
prázdné a neodhazujte odpad mimo kontejnery.
Buďme ohleduplní k sobě i k životnímu prostředí a nedělejme si z obce skládku. Jděme dětem
dobrým příkladem.
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BAGGER BS S.R.O. INFORMUJE
Společnost BAGGER BS s.r.o. rozšiřuje portfolio služeb o čištění potrubí, kontrolu potrubí a vývoz jímek.
1. Disponujeme novým tlakovým čistícím vozem BAGGER COMBO o objemu 15 m3
2. Robotický kamerový systém BAGGER 300 s dosahem 300 m pro potrubí od DN150-DN1000 spolu
s ruční kamerou od DN100 zvládne zrevidovat jakékoliv potrubí.
3. Dokážeme provést tlakové zkoušky vodou i vzduchem.
4. Vývozy jímek zajišťujeme vozidlem o celkovém objemu 8 m3. Dosah od automobilu k jímkám až
60 m. Odpady odvážíme na smluvní čističky odpadních vod.
Uvedené služby provádíme na nových inženýrských sítí pro potřeby protokolárních předání staveb, řešíme
havárie neprůchodných sítí, odčerpávání vod a provádíme pasporty sítí spolu s geodetickým zaměřením
a následným vydáním dokumentace skutečného provedení stavby.
Více na webu: www.bagger-potrubi.cz a na telefonním čísle 724 440 380 (p. Tomáš Chvojan).

INFORMACE O INTEGRACI VEŘEJNÉ DOPRAVY NA BEROUNSKU A HOŘOVICKU
Od neděle 13. prosince 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do oblasti Berounska
a Hořovicka. S tím souvisí i změny v jízdních řádech. Zavedeno bude 23 nových linek a 8 stávajících
bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém Pražské integrované dopravy (PID). Jednotlivé linky
budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz bude hlídán
koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif Pražské integrované
dopravy (PID) s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i
elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo
pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.
Více informací najdete na webu obce nebo na https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-naberounsku-a-horovicku/.

ZABEZPEČENÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje žádá občany, aby v zimním období neparkovali
svá auta na krajnicích vozovek. Brání tím pluhování a posypu na komunikacích a vystavují své vozy
možnému poškození. Toto se týká také místních komunikací, kde odklízejí sníh pluhováním pracovníci
obce. Upozorňujeme, že v případě, že tuto žádost nebudou občané respektovat na hlavní komunikaci
směrem na Strašice, budeme nuceni umístit v tomto úseku dopravní značku „Zákaz stání“.

ZAMRZLÝ RYBNÍK MILINA
Když zamrzne rybník Milina, lidé v Olešné opráší brusle, někteří i hokejky a puky,
a vyrazí si užít led na vyhrazená místa, která nevyužívá Rybářský spolek Milina na
zimní rybolov.
I letos už bohužel dochází k tomu, že někteří házejí na plochu klacky a kameny.
Patrně tak chtějí vyzkoušet, zde je led dostatečně silný. Neuvědomují si ovšem, že
dřevo i kameny přimrznou k ledu, z těch nejzrádnějších pak kouká třeba jen špička.
Stane se z nich past na bruslaře. Nebezpečné pády hrozí zejména dětem, které se
pohybují blíže břehům. Apelujeme tedy na všechny občany, kterých se to týká, aby
kameny a dřevo přestali na vodní plochu házet. Vy ostatní dávejte, prosím, na tyto
překážky pozor.
Za spolek Rybářů Milina přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2021.
Spolek Rybáři Milina
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STŘÍPKY Z HISTORIE
POMNÍK PADLÝCH
Motto: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“
George Santayana
V souvislosti s opravou pomníku padlých jsme se v redakční radě rozhodli napsat o pomníku článek. Jak
ale začít, o čem vlastně psát? Projíždíme denně okolo pomníku, někdy tam hoří svíčky a jsou položené
květiny. Kdo z nás ale ví, proč a kdo je tam dal? Začala jsem tedy pročítat materiály z obecního archivu a
povídat si s lidmi, kteří mají nějaký vztah k padlým občanům, jejichž jména můžeme na pomníku číst. Před
očima se mi tak začaly odvíjet příběhy obyčejných lidí, kteří mezi námi kdysi žili, pracovali, starali se o
své rodiny a domovy. Byli to otcové, dědové, pradědové, prastrýcové…našich občanů. Netoužili po
bohatství, moci ani slávě, jediné, co si přáli, bylo žít svobodně a v míru. A byli ochotni za to položit své
životy. Tak vznikl článek, který není o pomníku, ale o skutečných lidech a odkazu, který nám zanechali.
1. světová válka 1914–1918
Dne 26. července 1914 byla v naší obci vyhlášena mobilizace.
Toho dne byla v hostinci u Kebrdlů taneční zábava. Kolem
páté hodiny odpolední přijeli do obce úředníci a ve chvilce
byly vyvěšeny mobilizační vyhlášky na škole a na kovárně.
Bylo po zábavě. V noci na 27. července málokdo spal. Jedni
sepisovali poslední vůli, jiní dávali rady domácím pro
nastávající žně a o vedení hospodářství, jiní se zaskočili
rozloučit s příbuznými. Zvláštní je, že mnozí z těch, kteří ve
světové válce padli, měli předtuchu nastávající smrti a
přebolestně se s přáteli loučili. Chlapci a muži od 18 do 50 let
byli odváděni do války, aby bránili zájmy Rakouska. Válka
přinesla bídu, nemoci, všeobecný nedostatek měl za následek
krádeže, všude bylo vidět zchátralost a demoralizaci.
Nejbolestivější byl mravní úpadek dětí, které vyrůstaly bez
otců. 28. říjen 1918 byl nadějí na lepší budoucnost. Šestnáct
našich občanů se svobodné vlasti nedožilo. Ostatní se vraceli
s poškozeným zdravím. (Z Kroniky obce.)
Po první světové válce dne 26. srpna 1923 byl odhalen
pomník zdejších padlých vojínů. Na desce kromě šestnácti
jmen čteme nápis:
Proti své vůli život jsme dali, svobodné vlasti se nedočkali!
Jedním z padlých je Josef Rybák (na fotografii výše). Josef si často z války dopisoval se svým otcem
Ant. Rybákem. Dodnes jsou jejich tzv. polní lísty zachovalé a čitelné. Na ukázku jsem vybrala jeden z
nich. Josefovi bylo v době, kdy ho psal pouhých 21 let. Zemřel na válečné zranění v Olomouci.
Opis: „Milí rodiče bratří a sestry! Přijměte ode mě srdeční pozdrav, políbení a mnoho spomínek z karpat.
Sem zdráv a často si na vás spomínám a domov kterýho bych si dovedl vážit, kdybych zůstal živ a zdráv.
Jak rád bych dělal ve dne i v noci bylo by to pro mě zábava. Kdybych přišel byl by sem jako když se znova
narodim. Lístek sem z bedničkou obdržel bylo v ní všechno v pořádku velice vám za ni děkuji. Moricovi
jsem taky psal za ty cigarey. Váš věrný syn Josef“
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2. světová válka 1939–1945
Po první světové válce přišla druhá a s ní němečtí fašisté. V publikaci Naše Olešná si můžeme přečíst tento
úryvek: „Po příchodu německých fašistů byl dán příkaz zlikvidovat protigermánský znak na pomníku
padlých v první světové válce. Český lev, vítězně stojící nad orlicí, je zřetelným symbolem porážky
Rakouska a Německa. Přikázanou práci provedli Fr. Štochl (čp. 31) a Adolf Kratochvíl (čp. 28) s vtipem
a odvahou. Před zabetonováním orlice bylo použito izolace a síťky, takže po druhé světové válce nedalo
mnoho práce odhalit původní sochařské dílo.“
Válka v květnu skončila a od té doby si vítězství každoročně připomínáme. Dne 9. května 1946
k výročí revoluce byla na pomníku, za účasti asi 500 lidí z obce i okolí, slavnostně odhalena nová
deska s padlými. Přibyla na ní dvě jména:
Popraveni za okupace 1944 německými nacistickými tyrany
Dobiáš Václav 1903 Štochl Josef 1903
Kdo vlastně byli Václav Dobiáš a Josef Štochl?
Josef Štochl (čp. 129) měl v době války rodinu, manželku a tři děti. Byl stavitel, mimo
jiné řídil stavbu kostela sv. Jana Nepomuckého v Kařeze. Jeho práci ukončilo v roce
1944 gestapo.
Václav Dobiáš měl manželku a třináctiletou dceru Věru. Paní Věra Hrabáková dnes
vzpomíná na svého tatínka jako na pracovitého, pohledného člověka s černými vlasy.
S maminkou ho směla po zatčení na gestapu a později ve věznici na Borech několikrát
navštívit. Už při jejich druhé návštěvě byly jeho vlasy šedivé.
Oba byli členové olešenské skupiny ilegálních bojovníků přímo napojené na skupinu
Josefa Košťálka a Jaroslava Neliby z krytu u Újezda. Byli jakýmsi centrem, kde se
konaly porady a plánovaly akce. Scházeli se u Josefa Štochla a u Rybáků. O krytu
u Újezda toho bylo napsáno mnoho, ale o olešenské skupině víme spíše jen z
vyprávění.
V roce 1941 se začali scházet u Rybáků. Emanuel Rybák byl zemědělec,
mimochodem bratr výše zmíněného Josefa Rybáka, jehož jméno je mezi padlými
z první sv. války. Dále do skupiny patřil Ladislav Kebrdle, ten pracoval
v kamenolomu za vesnicí, Josef Štochl a zedník Josef Kratochvíl. U Rybáků se
scházeli proto, že to bylo na konci vesnice a Rybákovi tehdy ještě neměli děti.

Josef Štochl

Václav Dobiáš

Tak bylo možné poslouchat cizí rozhlas, číst Rudé právo a bavit se o válce, zatýkání, ukrývat partyzány…
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Aby měli spojení „ven“, přizvali Václava Dobiáše. Pracoval v plzeňské Škodovce a předával vše, co
sehnali, ať už to bylo jídlo, peníze či potravinové lísky, panu Ant. Burdovi. Ten organizoval podzemní
hnutí na Plzeňsku. Takto pomáhali rodinám zatčených, i když věděli, že je to práce na hranici mezi životem
a smrtí. Aby byla zásobovací základna účinnější, byl přizván zemědělec a hostinský Fr. Štochl.
V září 1943, v době, kdy Ant. Burdovi hrozilo v Plzni
zatčení, vybudovali na nejvyšším vrcholu Jivinské hory
kryt o rozměrech 4x4x2 metry, zakryli ho silnou
kulatinou a vrstvou zeminy. Celý kryt zamaskovali a
osázeli křovinami. Zasvěceni do stavby krytu byli
polesný Janíček a hajný Vokáč. Ukrytým partyzánům
pomáhaly olešenské ženy, které chodily na sběr dřeva a
v nůších nosily proviant. Ukrývali se tu Ant. Burda, Fr.
Hutra z Hořovic a J. Lukeš z Kařeza.
V lednu roku 1944 je někdo zradil a následně dochází
k rozsáhlému zatýkání v Olešné a v okolních obcích.
Takto vzpomíná paní Anna Rybáková (narozená
v Čapovcích v Podkarpatské Rusi, manželka Emanuela
Rybáka): „11. ledna kolem šesté hodiny ráno přišel
Václav Houska z Oseka jen ve slabé plátěné bundě a
pantoflích, celý promrzlý a říkal nám, že se u nich zatýká,
kryt u Újezda, že je vyzrazen a jemu, že se podařilo utéci.
Já jsem mu dala jiné šatstvo a boty, navařila a zařídila, že
si pro něj přišli Kebrdle a Kratochvíl a odvedli jej do
krytu v Jivinské hoře. Mě se ještě ten večer narodil
Válečný kříž udělený J. Štochlovi in memoriam
Stejné
ocenění bylo uděleno i Václavu Dobiášovi
chlapec, proto nemohl u nás Houska zůstat. 9. února
1944 byl zatčen můj manžel, J. Štochl a J. Kratochvíl, a
tak jsem zůstala sama s malým dítětem na hospodářství. Přesto, že mě vypomohly ženy, které byly do hnutí
zapojeny, tak jsem si někdy myslela, že to již nevydržím, v noci málo spát, ve dne dělat a k tomu ještě
dvakrát přišlo gestapo, přeházelo mi byt, aniž by řekli, co hledají a zase odešli.“
J. Štochl a V. Dobiáš byli po zatčení
v lednu 1944 společně vězněni v Plzni
a později v Norimberku. Zde také byli
za ilegální činnost a poskytování
pomoci nepřátelům říše v srpnu
odsouzeni k trestu smrti. V prosinci
1944 byli v Mnichově oba popraveni.
Když šli na popravu, zpívali píseň „Kde
domov můj…“.
Dne
21.
března
1944
byli
transportováni do Drážďan a souzeni L.
Kebrdle, E. Rybák a J. Kratochvíl. Měli
štěstí, v květnu 1945 se vrátili domů.
Anna Rybáková ušla zatčení jen díky
jejich mlčenlivosti.

Z korespondence V. Dobiáše s rodinou z vězení

Poděkování a vzpomínka patří nejen statečným mužům, kteří v těžkých podmínkách prováděli ilegální
činnost, ale i jejich ženám, které se mnohých schůzek účastnily, o jiných věděly, zásobovaly kryt na Jivině
a nezradily.
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Tyto příběhy obyčejných lidí nám připomínají, že mír a svoboda jsou
hodnoty, které musíme bránit v každé době, abychom si nemuseli
uvědomit jejich pravý význam v okamžiku, kdy o ně přijdeme. Mnoho
lidí se ptá: „A co s tím můžu dělat já?“ Odkaz našich předků je
odpovědí. Pro začátek stačí ctít zásady lidskosti a posunout na
žebříčku svých hodnot mír, svobodu a demokracii na první místo před
závist, pohodlnost a peníze.
Teď, když budeme projíždět okolo pomníku a uvidíme zapálenou
svíčku nebo položenou květinu, budeme vědět, že ji tam dal někdo
z potomků padlých nebo někdo, kdo si uvědomuje důležitost jejich
odkazu.
Za poskytnuté materiály děkuji paní Věře Hrabákové, manželům Ivě a
Václavu Štochlovým, panu Ladislavu Humlovi a Bohuslavu Vokáčovi
z Komárova.

Lenka Kratochvílová

Slavnostní odhalení v r. 1923

r. 2020

r. 2012
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JAK JSME PROŽILI PODZIM…
Ukliďme svět

Ukliďme Česko

Na jaře se naše obec chtěla poprvé zúčastnit celorepublikového
sběru odpadků s názvem Ukliďme Česko. Bohužel situace okolo
koronaviru to nedovolila. Náhradní termín, 19. září, již však
„klapnul“, a tak se vydali dobrovolníci vybavení rukavicemi a
pytli napříč obcí a okolní přírodou. Navzdory nižší účasti se
povedlo nasbírat okolo 300 kg odpadu! Velké díky patří
především Spolku pro zdravou Olešnou, jehož členové tvořili
většinu dobrovolníků. Na jaře bychom se chtěli opět přidat k této
akci, která by se měla uskutečnit 27. března 2021. Budeme rádi,
když do toho půjdete s námi!

Eliška Koszty

Kamínky, nejen facebooková hra dnešní doby!
Jdete, procházíte se a najednou uvidíte pomalovaný kamínek. U nás v Olešné se vám to již dost
pravděpodobně stalo! Tato ,,hra“ se zde natolik uchytila, že se vám může zadařit nalézt během jedné
procházky i vícero kamínků. Možná vás napadlo, jestli si takový kamínek můžete vzít domů? Tak pokud
Vás toto prozatím míjelo, dovolte mi, abych vás s tímto novým druhem zábavy seznámila.
Princip hry je jednoduchý. Když to shrnu, tak jde o to, že namalujete vhodnými barvami kamínek, z druhé
strany napíšete vaše PSČ. Abyste mohli sledovat, jak váš kamínek putuje po republice (a občas i mimo ni),
tak zde ještě napíšete název facebookové skupiny (FB KAMÍNKY official), kam nálezce umístí fotografii
nalezeného kamínku. Více informací nejen o zveřejňování naleznete na facebookových stránkách
Kamínků.
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Kamínek umístíte na jakékoliv veřejně přístupné místo a čekáte, až ho (možná)
nálezce zveřejní. Pokud se vám kamínek líbí, můžete si ho ponechat. Chcete-li
udělat radost někomu dalšímu, umístíte ho zase na jiné místo, a tak necháte
kamínek putovat po krásách naší země.
Předtím než začnete kamínky malovat, pořiďte si na to akrylové barvy nebo fixy
(k tomu vhodné), případně lak, aby barvy byly více odolné vodě. Najděte kámen,
očistěte ho a pak jen nechte popustit uzdu své fantazie. Je to úžasný relax.
Přemisťovat nebo si kamínek nechat samozřejmě můžete i bez facebooku. Hlavní
myšlenka Kamínků je udělat radost!

Eliška Koszty

Létající draci
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Jak jsme v Olešné hledali svatomartinské husičky
Když jsme se rozhodli, že se připojíme k dalším obcím a podle návodu Domečku Hořovice
zorganizujeme jejich hledání, netušili jsme, jaký ohlas u vás tahle procházka vyvolá. Tím
spíš, že vzhledem k tomu, že na přípravu jsme měli necelé dva dny, mohli jsme vás pozvat
jen prostřednictvím FB Olešenského Zpravodaje a jen doufat, že se informace dostane
také k těm, kteří FB nemají.
Chceme poděkovat všem, kteří na naši výzvu slyšeli a pustili se společně s námi do
svatomartinského dobrodružství, i když to bylo tak narychlo. Na vycházku po Olešné, spojenou s hledáním
zatoulaných husiček, se během 10. – 11. 11. vydalo celkem 25 dětí, 23 dospělých a s nimi 6 pejsků.
Všichni velcí detektivové byli úspěšní
a poskládáním
nalezených
písmenek
z jednotlivých obrázků správně vyluštili
tajenku Domečku Hořovice, která zněla „Husa
na pekáč“.
Z vašich odpovědí víme, že některé děti šly po
stopách svatomartinských husiček i dvakrát,
protože je to prostě bavilo. Někteří z vás si
procházku ve středu zopakovali, protože to
nechtěli vzdát a dohledávali ještě husičky,
které přehlédli předchozího dne.
Za Olešenský zpravodaj děkujeme Domečku
Hořovice za nápad a poskytnuté obrázky a naší
milé výtvarnici Ivetě Hochmanové, která
zajistila celou akci po praktické stránce – od
tisku a rozmístění obrázků husiček až po
vedení statistiky účastníků, rozesílání
omalovánek a výroby dárečků, které malí
účastníci pak ještě nalezli v svých poštovních
schránkách.
Za podporu děkujeme také Obci Olešná, za
poskytnuté sladkosti pak SPOZ při OÚ Olešná.

Máme obrovskou radost z vašich ohlasů a fotografií a těšíme se na viděnou na některé z příštích
olešenských akcí.
Alexandra Slepičková
4/2020
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z.S.
Zprávičky ze Zvířátkova
Konec tohoto zvláštního roku se pomalu, ale jistě blíží. V tomto čase
náš příspěvek obvykle doplňují fotografie ze Staročeského
odpoledne, ale stejně jako na Vodnické Velikonoce, tak i na tuto akci
si budeme muset počkat do příštího roku.
Snad bude rok 2021 šťastnější, tradiční plánované akce se uskuteční
a my se s Vámi opět setkáme přímo u nás ve Zvířátkově, který získal
letos status útulku. Aktuální informace se dozvíte na našem webu
www.zviratkov.cz, Facebooku a na Instagramu.
Nyní nás čekají nejhezčí svátky roku, Vánoce – svátky pokoje, rodinné pohody, štěstí a lásky, spojené
s řadou lidových zvyků, vánočním stromečkem, ozdobami, kaprem, vůní vánočního cukroví a obdarování
svých nejbližších.
Ne vždy se musí jednat pouze o materiální dary. Milovníky zvířat,
kteří nemohou mít vlastní zvířátko, může potěšit pod stromečkem
naše adopce některého obyvatele z útulku Zvířátkov. Obdarovaný se
stane adoptivním rodičem, získá elektronický certifikát o adopci, dále
může své zvířátko v útulku navštěvovat a vyfotit se s ním.
Vy budete mít pěkný dárek a zvířátkům to moc pomůže. Svého
zvířecího mazlíčka si můžete vybrat na našich webových stránkách
www.zviratkov.cz, Facebooku, Instagramu nebo přímo ve
Zvířátkově.
Zároveň bychom chtěli moc poděkovat obci Olešná, všem příznivcům, dobrovolníkům, sponzorům,
partnerům a návštěvníkům Zvířátkova za materiální, finanční podporu nebo za přímou pomoc přímo ve
Zvířátkově, a to zvlášť v této nelehké době.

Zvířátkov pro vás letos připravil betlém od Mikuláše Alše a vánoční stromeček. Zvířátkům můžete i nyní
nosit dobrůtky, moc se na ně těší. Poslední adventní neděli pod stromečkem na terase najdete drobný
dáreček i vy. Jste všichni srdečně zváni.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a pohody v novém roce a zároveň se i nadále těšíme
na Vaši přízeň a podporu.
kolektiv Zvířátkova

11

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

4/2020

SOUSEDSKÉ POPOVÍDÁNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI – 1. ČÁST
Dobrý den, pěkně Vás vítám u stolu s vonící kávou
a rozprostřenými starými fotografiemi. Sedím tam
s paní Emou Malinovou v jejich chalupě čp. 7 tady
v Olešné. Uvařte si také kávu, čaj nebo to, co máte
rádi, pozvěte celou rodinu a přijďte si k nám
přisednout.
Ze starých šuplíčků a skříněk vyjměte svoje vlastní
staré fotografie a pojďte s námi zavzpomínat, jak to
bylo tady v Olešné, když lomy nebyly ještě zarostlé,
cesty vedly do polí od každé chalupy, bandy dětí
lítaly od tety k tetě a všude dostaly najíst, kdy
hospody praskaly ve švech a sousedky seděly na lavičkách před staveními a zpovídaly každého, kdo šel
kolem. Tak jako já teď zpovídám paní Emu. Ví a zná toho tolik, že ani nestíhám psát, a tak mi promiňte,
jestli to bude trochu nepřesné nebo zpřeházené. Naopak, opravte mě a napište, jak to bylo podle Vás.
Maminka paní Emy, Anna Jakubičová, do Olešné přišla v 17 letech sloužit z Podkarpatské Rusi na statek
k Maškům. Vdala se za pana Emanuela Rybáka.
Jeho bratr Josef Rybák 1894-1921 zemřel na samém konci První světové války. Byl vojákem na Italské
frontě a někde tam se do něj zamilovala italská šlechtična, obdarovala jej spoustou šperků a on jí slíbil, že
se pro ni vrátí, ale pak zemřel ve špitále a jeho poklad se ztratil. Jeho jméno můžeme najít na pomníčku u
školky.
Rybákům se narodil syn Jiříček. Jenže byla Druhá světová
válka. Na Jivinské hoře byl přestupní kryt pro partyzány
z Doubravky u Újezda. Vzadu na zahradě u Rybáků stála
stará dutá hruška. Do té se dávaly pro partyzány deky a
konve s mlékem. Pana Rybáka pak zatklo gestapo na
nádraží v Kařízku, zrovna když vezl nový kočárek.
Tatínek po návratu domů z Greussenu s americkou
armádou si už Jiříka moc neužil, zemřel v 1,5 roce.
Američané pak Rybákům nabízeli přesídlení do USA,
maminka by i šla, ale tatínek by nikdy ten „olešenský
grunt“ neopustil. A také nikdy o svém uvěznění
nepromluvil ani slovo.
Tatínek pana Rybáka byl prý pěkný proutník, byl asi 3x ženatý, a tak mají Rybákovi příbuzenstvo po celé
Olešné, ať vlastní, či nevlastní. Když se vdávala Jaruška Veselá, sestřenice z druhého kolene a brala si
Béďu Danise, tak u nich v domku čp.14, tak tancovali, až vypadla roura od kamen a všichni byli plní sazí.
K odvodům jezdili mládenci z Olešné do Hořovic,
kde prošli i zdravotní prohlídkou, odtud jeli
autobusem do Komárova a tam pro ně přijel ověnčený
žebřiňák s koňským povozem. Hoši nasedli většinou
už nalití jako dělo. U lomu před Olešnou se zastavilo,
aby se mládenci trochu oprášili a vzpamatovali. Pak
se šlo k pomníku, kde přísahali a hrála se hymna.
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Zabijačky se konaly většinou ve stodole, sešli se všichni
příbuzní, povídali a pomáhali. Zabijačkám velíval řezník
pan Emil Spousta, ten prý vždycky vyžadoval posvícenské
koláčky, protože jako správný řezník byl na sladké. Byl
moc šikovný, dělal strašně dobré jitrnice a jelita. Nic se jim
v současné době nevyrovná.
O Masopustu se bavila celá ves a celá ves se ho také
účastnila. Tady vidíme Sedm statečných. Pánové, doufám,
že se ještě poznáváte.
Pan Josef Hrách, Jiří Kroc, Franta Kroc, Fanda „Ušák“
Štochl, Rudla Kroc, „Čego“ Šnajdr, měl trafiku, teď
u Bártů, a pan Rybák.
V Olešné se také hrálo ochotnické divadlo. Tenkrát u
Štochlů čp. 31 byla hospoda, měli děti Vaška, Jardu, Frantu
a Toničku. Když rodiče nebyli doma, stoupl si Jarda na
stoličku a čepoval. Dospělým pivo a dětem alespoň pěnu od
piva.
Na fotografii vidíme pana Františka Veverku, paní Růženu
Ulčovou, babičku pana Maška, pana Jágra a paní Betu
Anýžovou, ta byla skvělá obchodnice, měla krám s textilem
a galanterií. Když byla potřeba, naložila nůši a roznesla
ženám látky, nitě, knoflíky. Dokázala sehnat ledaco.
Do školy v Olešné chodilo hodně dětí, a před válkou
i z Jiviny. Učili zde dvě učitelky a pan řídící Vachout. Po
něm nastoupil pan řídící Kadlec, který měl za manželku
slečnu Vachoutovou, dceru pana ředitele Vachouta. Bydleli
ve škole a pak v domě nyní u Benešů, měli jednu dceru
Blanku, která zemřela v 17 letech. Paní řídící Kadlecová v tomto domě dochovala svoji maminku a pak
zde asi v roce 1971 zřídila první dětskou poradnu. Dům odkázala obci, od ní jej koupil pan Kratochvíl a
nyní zde žijí Benešovi.
Na školu vzpomíná paní Ema ráda
a s láskou, paní řídící byla moc hodná. Za
transformátorem byl bahnitý rybník
„Dolejška“ a za ním školní zahrada. Pan
řídící zde učil děti roubovat stromy,
pěstovat ovoce a zeleninu. O přestávce jim
paní řídící z toho, co si vypěstovaly,
připravila svačinu, třeba nastrouhanou
mrkev s cukrem.
Řídících mají hrobku na hřbitově
v Zaječově, stále se o ní stará paní Věra
Spoustová-Ungrová.
Druhý postupný ročník (na fotografii):
pan řídící Kadlec a Fanda „Ušák“ Štochl,
Kubíček, Jaruška Frantová, Pepa Tomšík, Jarda Jícha, Josef Redlich, Jarda Štochl, Pepa Mašek,
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Míra Pacák, Fanda Pos, Václav Balej, Ema, Maruška Kratochvilová Poláková, Růžena Hráchová, Jana
Perlíková, Miluška Dědičová, Jaruška Pacáková Jágrová, Franta Kratochvíl „Ochmoňák“, Rudla Kroc,
Václav Hošek, Vašek Dvorský, Jan Kratochvíl, Josef Hošek
Pan řídící Kadlec vedl také Kampeličku, nyní je tam budova pošty. A s poštou přišel, spíše přijel pan
Kopp, na kole. Na jeho jízdy s široce rozevlátou pelerínou se vzpomíná po Olešné dosud. Občas nedobrzdil
a skončil v příkopě nebo kozím chlívku s dopisy roztroušenými kolem dokola. Jeho manželka učila tady
v mateřské školce. Měli děti Olinku, Jendu a Helenku.
Kousek od Kampeličky je dům, kde se říkalo v Židovně, také tam byl jeden z mnoha obchodů v Olešné,
měl velké šedé plechové dveře směrem ke staré hasičárně. Pak tam bydleli Hráchovi, ti měli asi 12 dětí,
pak Spoustovi a paní Věra Ungrová – Spoustová tam s manželem bydlí dodnes.
Hned vedle pošty stojí jedna z mnoha lip, pod ní probíhaly celé prázdniny turnaje v kartách, hlavně mezi
Milanem Ungrem a Jendou Koppem.
U Zvoničky byl uložen pluh na sníh z tlustých okovaných prken, do kterého se zapřahali v zimě koně,
v létě se na něm děti houpaly a mezi lípami hrály na škatulata – batulata a po prknech lezly do okénka
Zvoničky, aby se podívaly na máry a strašně se u toho bály.
Chasa na Skalce – i když v Olešné bylo
hospod hned několik, chlapci se rádi
vydávali do hospody na Smolárnu, tam prý
bylo nejlepší pivo široko daleko. Tato
fotografie byla pořízena právě na jedné
z těchto výprav.
Jirka Srp, Standa „Kalcán“ Kratochvíl,
Malina v klobouku, Franta „Ušák“ Štochl,
Vašek Kratochvíl, Franta „Ochmoňák“
Kratochvíl.
S Frantou Ochmoňákem se ve škole paní
Ema „prala“ o vlaječku vzorného žáka.
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.
pokračování příště…

zapsala Eliška Svobodová

Pozvánka do Betléma
Zvonička s nasvíceným betlémem
bude zpřístupněna veřejnosti
na Štědrý den 24. 12.,
na Boží hod 25. 12.
a na Štěpána 26. 12.
vždy od 15:00 do 21:00 hodin.

4/2020

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

14

KERAMICKÝ KROUŽEK OLEŠNÁ
KERAMICKÝ KONÍK PRO OLEŠNOU
Mnozí z Vás znáte ten zvláštní pocit radosti a mravenčení, když zanoříte své
ruce do hlíny a cítíte její vůni, máte pocit spojení se Zemí. Většina z nás to
zažívá při práci na zahrádce nebo dříve při práci na poli. Já zažívám něco
podobného při práci s hlínou keramickou, k tomu ještě mohu popustit uzdu
svým představám a tvoření. Hlína přijme i část mých obav a starostí a nechá
je přeměnit v něco někdy i docela pěkného.
Každý pátek se scházíme v prostorách mateřské školy tady v Olešné pod vedením paní Ivanky Kellerové,
která nás vede rukou laskavou, leč důslednou. Poprvé jsme se sešly 17. října 2008, nejdříve každý sudý
pátek a od roku 2011, pátek každý. Během těch let se nás tam vystřídalo na 41 žen a k dnešnímu dni nás
pravidelně chodí 10. Každá vyrábí to, co se jí líbí a jak se jí líbí, některá dává přednost jemné precizní
keramice, vyrábí šperky, závěsy nebo drobné dárkové předměty, druhá tíhne spíše k přírodnějšímu
způsobu zpracování, oblíbení jsou ptáci, kočky, skřítci a keramika na venkovní použití.
Když půjdete pozorně kolem vsi, uvidíte naše výrobky v mnoha oknech a zahradách. Nemáme žádné
umělecké ambice, tvoříme většinou pro vlastní potěšení z tvorby, a když někomu uděláme radost malým
dárkem, naše potěšení je dvojnásobné.
Chtěla bych Vám ukázat, na malém koníkovi, jak takové tvoření vlastně vypadá.
Nejdříve si musíme vybrat správnou hlínu. Pochází z Lubné u Rakovníka, stejně jako většina našich dalších
pomůcek. O její uchovávání ve správném vláčném stavu se pečlivě stará paní Kellerová.
Každý typ výrobku vyžaduje speciální druh hlíny – Červenici, asi nejznámější
hlínu, jemnou světle šedou Polarku na drobnější výrobky, hrubší V3/800 nebo
hrubou šamotovou. Vybranou hlínu můžeme podle potřeby a chtění válet na
plátně válečkem na nudle a pak vykrajovat formičkami, modelovat za dodržení
určitých pravidel přímo z volné ruky. Nebo ti, co to umějí, točit na hrnčířském
kruhu.
Já jsem si vybrala V3/800 a začala modelovat z volné ruky. Na obrázku vidíte ručně modelovaný základ
koně, z kostky hlíny vyškrabané tělo, v oblasti krku a ocasu jsem ho proděravěla, aby neprasklo při pálení,
pak jsem přimodelovala krk a ocas, přilepila dutou hlavu a začala zdobit.
Oči, uši, tlamu jsem vykrojila nožíkem (na keramiku nůžky nepatří) a vyválela žíně. Vnitřek koníka je
vyplněný novinovým papírem a hlavičku má podepřenou, dokud nezaschne. Většina zdobení je provedena
brčkem a špejlí. Takto vymodelovaného koníka musíme nechat pořádně
vyschnout asi 1-2 týdny.
Pak projde prvním pálením, na střep. V peci bylo od října 2008 provedeno
přes 1000 výpalů, paní Kellerová nám vede velmi pečlivé záznamy.
Po vychladnutí jsem odstranila ostré hrany a mohla začít „malovat“. Buď
engobou – to jsou barvičky, nanášejí se v různé hustotě štětcem nebo oxidy
různých kovů – železa, mědi, kobaltu. Mohu také zdobit přímo glazurou,
které máme spoustu barev. Já jsem si vybrala oxid mědi a koně
„namalovala“. Oxid jsem opatrně vytřela, aby ho v rýhách zůstala větší
vrstva.
A opět koník musel jít do pece. Zdobení vyšlo černo-hnědé. Pak jsem koně pořádně vykoupala v glazuře.
I tady si mohu vybrat průhlednou matnou, lesklou či bílou nebo barevnou. Já si vybrala bílou.
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Po každém, a hlavně posledním, pálení netrpělivě
čekáte. Vlastně nikdy nevíte, jak to celé dopadne.
Tak jsem celého koně ponořila pomocí speciálních
kleští do glazury a nechala ji oschnout. Dno, kde se
bude koník dotýkat pece, jsem musela pořádně
očistit, aby se glazura nepřipekla. Pak jsem
s napětím čekala na výsledek posledního výpalu.
Paráda, koník je krásně bílo-zelený, podle barev
Olešné, jak jsem si přála.
Pokud ho budete chtít vidět ve skutečnosti, můžete na obecním úřadě, doufám, že Vás tam alespoň trochu
potěší.
Eliška Svobodová

JEŽÍŠKOVA POŠTA V OLEŠNÉ
V letošním roce k nám poprvé zavítala Ježíškova pošta. V neděli 6. prosince měly tak děti možnost využít
jejích služeb a poslat své dopisy Ježíškovi prostřednictvím speciální andělské schránky. Teď už se mohou
těšit na odpověď a samozřejmě na dárečky, které najdou pod stromečkem. Krásné Vánoce!

Betlém ve zvoničce si sice budete moci prohlédnout až na Štědrý den, ale už nyní se můžete vánočně
naladit pohledem na papírový betlém, který je umístěný za okny keramické dílny v budově
školky. Tento betlém vyrobily olešenské děti z výtvarného kroužku paní Kellerové a byl ve zvoničce
umístěn v letech 2007–2008, než ho nahradil současný betlém keramický.

4/2020
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PŘÍBĚH O SABINCE PRO OLEŠNOU
I VÍNO MŮŽE POMÁHAT…
Proč jsme se rozhodli Sabince pomoci – příběh k vínu.
V létě jste se zapojili do soutěže o 6 lahví vína Sabinka Ryzlink rýnský. Ptali jste se, proč zrovna název
Sabinka. Tak tady je ten příběh:
Vinařství Ludwig není velká firma, která by mohla významnou částkou
přispívat na velké charitativní projekty. Proto jsme si vybrali jednu
osobu, které chceme umožnit zlepšit život. Chceme jí znát osobně a
chceme přispět na konkrétní věc.
V Němčičkách v srdci Modrých Hor bydlí Martin a Petra Grófovi s
čtrnáctiletou Viktorkou a desetiletou Sabinkou. A právě té jsme se
rozhodli pomoci.
Tak vzniklo v roce 2015 víno Sabinka, kdy z každé prodané láhve
přispějeme 10 Kč na Sabinčin účet. Jednalo se o suchý pozdní sběr, cuvée
výrazné Frankovky, lehce zakulacené odrůdou Zweigeltrebe, které udělá
radost nejen zákazníkovi, ale především pomůže učinit jedno dítě
šťastnějším. V bílé verzi to byl Ryzlink rýnský, suchý pozdní sběr 2017.
Sabinka se narodila 24. 12. 2009 jako nejkrásnější dárek pod stromeček.
Zhruba po půl roce si maminka u Sabinky začala všímat zvláštního
koulení oček, a tak se rozjela série vyšetření. Poté byla Sabince diagnostikována dětská mozková obrna,
porucha psychomotorického vývoje, epilepsie a hypotonie.
V současné době je Sabince skoro 11 let. Její vývoj ale pokračuje jen
velmi pomalu. Opoždění je o více než dvě třetiny věku. Sama se nenají,
neobleče, nerozvíjí se u ní řeč. Sama nechodí – přemisťuje se po čtyřech,
v chodítku nebo s oporou za obě ruce. V prostoru sama nestojí.
Pro zlepšení Sabinčina zdravotního stavu je nutná péče neurologická,
logopedická a zejména rehabilitace. Petra rehabilituje se Sabčou dvakrát
denně doma, jednou za rok jezdí do léčebny pohybových poruch v
Boskovicích. Pobyt v soukromém sanatoriu s intenzivní péčí a novým
způsobem rehabilitace (v opěrném skafandru) pomáhá rozvinout
funkčnost pohybového systému, vede k stabilizaci fyzické kondice, posílí
psychický stav a opožděný vývoj. Dále pomocí intenzivní logopedické
péče je rozvíjena řeč. Současná finanční situace nedovoluje částku cca 80
tisíc na pobyt v Klímkovicích zaplatit a pojišťovna na tyto účinné pobyty
ani nepřispívá.
Postupem času se ze Sabinky stalo naše sluníčko, vždy usměvavá, dobře
naladěná s otevřenou náručí k tulení. Jezdí se za námi často podívat a
v době vinobraní i přechutnat (samozřejmě jen mošt).
Díky vínu Sabinka, ale především díky mnoha našim partnerům, se povedlo postupně nashromáždit tolik
peněz, že Sabinka může do lázní jezdit alespoň 2x ročně a dělá velké pokroky. Velký dík patří také
Evropskému řádu rytířů vína, jehož členové v aukci archivních vín vybrali více než 130 000,- Kč.
Moc děkujeme i redakci Olešenského zpravodaje, který Sabince poslal krásnou obálku s ještě krásnějším
obsahem. Přispět může i kdokoliv z Vás, redakce má spojení na maminku Petru.
Ludvík Šlancar, Vinařství Ludwig
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Prodej vánočních kaprů

(z Padrťských rybníků)
Prodej vánočních kaprů v
moštárně u hasičské zbrojnice v Olešné.
Prodej bude probíhat 22. a 23.12.2020
od 10:00-19:00 hod. nebo do vyprodání.
Možnost objednat předem i jiné druhy ryb
(Amur, siven, …) na tel:
Miroslav Růžička 602 866 050
Karel Hošna 728 498 346.
Na místě bude možné zakoupit čerstvé ryby
z udírny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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ZŠ A MŠ ZAJEČOV
KDYŽ JE ŠKOLA ON-LINE…
Letošní školní rok začal příjemně, učitelé i žáci se po jarních omezeních na sebe těšili a s chutí jsme začali
dohánět neprobrané učivo. Do školy nastoupilo 170 žáků, vzdělávají se v 10 třídách a mají k dispozici
3 oddělení školní družiny. Už od počátku však bylo jasné, že běžný školní život poznamenají různá
opatření – všudepřítomná dezinfekce, roušky, ale hlavně – eliminace všech kroužků a zájmových činností,
později zákaz zpěvu a sportovních činností. Snažili jsme se co nejvíce času trávit venku – ve venkovní
učebně či v areálu a blízkém okolí školy. Stihli jsme uskutečnit i několik šablonových projektů, např.
Vesmír, Tonda obal, Stavitelé města a vánoční fotografování. Pořád jsme ale byli s dětmi v přímém
kontaktu, což je ve vzdělávání nejcennější. Pro školu to sice znamenalo navýšení provozních výdajů na
úklid a hygienu o desítky tisíc korun (nákup dezinfekce, jednorázových rukavic do ŠJ, roušek, pořízení
jonizačního přístroje, dohody o provedení práce pro další provozní pracovníky), ale cenná prezenční výuka
téměř nerušeně probíhala, jenom jsme častěji větrali.
I když onemocnění koronavirem se našim žákům a učitelům obloukem vyhýbalo, případů v České
republice dramaticky přibývalo a 14. října byly školy úplně uzavřeny. Co to pro nás znamenalo?
Od 5. ročníku jsme přešli
okamžitě na distanční výuku,
která byla již zakotvena do
školského zákona a do školního
řádu
jako
povinná.
Jako
komunikační platforma byl zvolen
Google
Classroom.
Již
v přípravném týdnu se všichni
pedagogové vyškolili pro práci se
systémem. Škola obdržela od
MŠMT dotaci 260 000,- z níž
uhradila nákup 10 notebooků
a správu G Suite. Byli jsme tedy
lépe připraveni než na jaře. Ještě před uzavřením škol jsme se systémem naučili pracovat žáky. Škola též
zájemcům zapůjčila 13 mobilních PC na základě smlouvy o výpůjčce. Protože vláda slíbila 1. stupni návrat
od 1. 11., první až čtvrtá třída pracovaly v režimu off-line a výuka byla řízena přes e-maily rodičů. Za
týden se ukázalo, že školní lavice zůstanou prázdné, a tak i ti nejmenší za pomoci rodičů využili možnosti
internetu a streamování, a to 1 až 2 hodiny denně dle doporučení MŠMT. Přímá výuka vedená třídní
učitelkou pak byla doplněna samostatnou domácí prací.
Děkujeme rodičům za spolupráci a vytvoření podmínek k provádění distanční výuky, zejména zajištění
technického vybavení a připojení k internetu – v podzimním uzavření škol máme 100% zapojení žáků,
i když s rozdílnou kvalitou práce. Důležité je, že nikdo nezůstal mimo vzdělávací proud a že jsme se všemi
žáky v kontaktu.
Nyní je od 18. listopadu ve škole veseleji, do lavic se vrátili prvňáci a druháci, činnost obnovila i školní
družina. Od pondělí 30. 11. se přidá celý druhý stupeň a deváťáci. Zbývající třídy druhého stupně se budou
rotačním způsobem střídat. Těšíme se na běžný školní život, i když bude poznamenán zvýšeným
zdravotním rizikem. Správně nastavená režimní a hygienická opatření nám je snad pomohou odvrátit. Už
se nikdo nebude moci omlouvat, že „nejde zapnout mikrofon“, „blbne mi WIFI“, „musím jít pustit
psa“...apod. Ona ale ani sebekvalitnější technika nemůže nahradit klasickou prezenční výuku, každodenní
setkávání spolužáků, dětskou sounáležitost a pohodovou třídní atmosféru, i když pracovní.
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Věřme, že to bylo poslední uzavření škol v tomto školním roce. V tomto kalendářním, který se chýlí ke
konci, asi určitě. Chtěli bychom jménem vedení školy popřát zastupitelstvu i občanům obce Olešná, hlavně
našim žákům a jejich rodičům krásný adventní čas a do roku 2021 hodně štěstí, spokojenosti a pevné
zdraví, pokud možno bez hrozby koranaviru.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov

ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
DOTAZY SPOLKU ZA ZDRAVOU OLEŠNOU VZNESENÉ NA OBEC
Na náš spolek se v průběhu roku obrátilo několik občanů Olešné s dotazem a žádostí o pomoc při řešení
problematiky, která jim leží na srdci.
Předseda spolku Ing. arch. Libor Tomsa z titulu své funkce tlumočil připomínky několika obyvatel Olešné
a vznesl písemné dotazy na vedení obce.
Emoce nejvíce jitří novoroční ohňostroj. Řada občanů se k němu nyní staví kriticky. Vidí v tom příliš
drahou záležitost, místo které by se vložené finanční prostředky daly využít účelněji. A zejména – ohňostroj
není ekologická záležitost. Zplodiny z raket obsahují těžké kovy a jiné prvky, které silně znečišťují ovzduší
a zcela určitě nejsou zdraví neškodné. Obyvatelé si stěžují také na velký hluk, který je obtěžuje, kromě
toho je mimořádně stresující pro domácí zvířata i lesní zvěř. Argumentem je i poznatek, že údajně
olešenských obyvatel na této podívané ubývá a převažují lidé z okolních obcí.
Druhý dotaz směřoval k budoucímu řešení problematiky odpadních vod a úvaze o výstavbě obecní čistírny
odpadních vod. Oficiální vyjádření obce nám písemně poskytla místostarostka Mgr. Lenka Kratochvílová.
Sdělila, že vzhledem k epidemiologické situaci byly všechny akce na nejbližší měsíce v Olešné zrušeny,
tedy včetně ohňostroje. Situaci ohledně splaškových vod (zvláště z místní restaurace) a případného
budování obecní ČOV je nutné projednat v zastupitelstvu. O výsledcích jednání budeme informováni.
Samozřejmě i my se s vámi o získané informace podělíme prostřednictvím Olešenského zpravodaje.

POSLEDNÍ TEČKA ZA VELKÝM EKOLOGICKO-CHARITATIVNÍM BAZAREM
Před časem jsme na členské schůzi spolku Za zdravou Olešnou
odhlasovali, komu a jakou částku předáme z výtěžku 10 000 Kč z
našeho ekologicko-charitativního bazaru.
Příspěvek 2 500 Kč na podporu práce s dětmi a mládeží každému ze
čtyř subjektů v Olešné byl předán oficiálně formou darovací smlouvy.
Příspěvek převzaly:
1. MŠ Olešná,
2. TJ Olešná (oddíl stolního tenisu a cvičení dětí),
3. SPOZ Olešná,
4. SDH Olešná (kroužek mladých hasičů)
Ještě jednou děkujeme občanům, kteří náš bazar podpořili darováním
věcí nebo nákupem zboží. Vaše pomoc proměněná do finančního
příspěvku našla nyní svůj cíl.
Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
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HASIČI OLEŠNÁ
ZLATÁ MEDAILE Z MEMORIÁLU FRANTIŠKA ŠÍMY VE BZOVÉ
V sobotu 29. srpna 2020 vyrazilo sportovní družstvo mužů SDH Olešná doplněné o jednu ženu, na
Memoriál Františka Šímy do Bzové. Soutěžního klání v požárních útocích se olešenští hasiči zúčastnili již
po několikáté. Jednalo se o první soutěž po generální opravě čerpadla u mašiny PPS 12. Hasiči z Olešné
zaběhli s nejlepším časem a obsadili tak krásné první místo.

V polovině září opět začaly schůzky kolektivu mladých hasičů. Postupně se děti seznámily s vázáním uzlů,
prací s buzolou, požárním útokem, topografickými značkami a dalším. Proběhla příprava na podzimní kolo
požární hry Plamen, které však bylo z důvodu epidemie koronaviru zrušeno.

Činnost sboru dobrovolných hasičů z Olešné byla v podzimním čase ovlivněna epidemií koronaviru. Ještě
jsme se pořádně neotřepali z jarních opatření vlády a už byly v platnosti nová omezení a zákazy. Za několik
málo čtvrtečních brigád, které se uskutečnily, jsme se snažili zvelebit naši požární zbrojnici. Byl dokončen
nový pracovní stůl a zhotoveny police na helmy zásahové jednotky.
Děkujeme spolku Za zdravou Olešnou!
Sbor dobrovolných hasičů z Olešné tímto děkuje spolku Za zdravou Olešnou, který se rozhodl výnos
z loňského charitativního bazaru rozdělit mezi spolky, které v obci fungují. Děkujeme za částku,
kterou spolek věnoval na činnost našeho sboru. Tyto peníze použijeme na činnost sboru a kolektivu
mladých hasičů.
Děkujeme
SDH Olešná
21

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

4/2020

RESTAURACE U ZELENÉHO STROMU
Na začátek shrneme letošní rok, od března jsme si pronajali Hostinec U
Zeleného stromu. Začátek nebyl lehký, jakožto celý tento covidový rok. Ihned
po převzetí veškeré restaurace vláda uzavřela. Po dvou měsících nám povolili
výdejní okénko a sezení venku. Ale i přesto si myslíme, že se pár věcí podařilo samozřejmě i za pomoci
obce, za což děkujeme.
V restauraci jsme udělali nové rozvody elektřiny, opravila
se část venkovního sezení, včetně nového stolu
i s ohništěm. Myslíme, že stůl se velice povedl a ti kteří,
ho odzkoušeli třeba i s buřtem, byli spokojeni. Věříme, že
grilovací stůl se stane nejvíce obsazeným místem, i když
jsme ho letos bohužel moc neužili.
Kéž bude příští rok v tomto směru lepší pro všechny a akcí
se podaří připravit více, nejen podzimní Olešenské pivní
Corso, které se dle našeho názoru povedlo. Snad se líbilo
i vám, i při tak strašném počasí. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří se přišli pobavit a podpořit nás a všem, kteří nám s organizací pomáhali, a nakonec si to v té
zimě a dešti odstáli na stáncích. Letošní rok opravdu nepřál ničemu a nikomu, proto doufáme v příští rok
jako přelomový plný zábavy a radosti.

Co plánujeme v této „uzavřené době“ do konce roku? Proběhne rekonstrukce výčepu. Nechali jsme
vyrobit nový výčepní stůl s chladící vanou na pivní sklo a uvažujme o chladícím boxu na sudy pro vyšší
kvalitu piva.
Co v novém roce? Již teď plánujeme Velikonoční veselici pro všechny, Maškarní bál, 1. Ročník
Olešenského Pivního Corsa za větší účasti stánkařů a snad i účinkujících. Ostatní akce a termíny budou
upřesněny dle epidemiologické situace.
Co nabízíme? Zajištění soukromých oslav, svateb, rautů, kulturních akcí jak na sále, tak v hostinci nebo
ve Vámi vybraných prostorech – na zelené louce nebo u Vás na zahradě. Popřípadě zajistíme občerstvení
dle Vašich požadavků a zavezeme. Disponujeme veškerým zařízením pro venkovní párty. Sledujte nás na
FB nebo koukněte na náš nový e-shop www.masokramfajnovka.cz
Přejeme všem pevné zdraví, hezké prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.
Za Hostinec U Zeleného stromu Katka, Honza, Marcela a Bróňa
PS. Snad si dáme v lednu čepované
4/2020
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VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI
ŘETĚZ:
Pomůcky: zbytky barevného papíru, nůžky

šablona

Vybrané tvary si obkreslíme na čtvrtku, vystřihneme a uděláme si tak
šablonu. Asi 8 cm široké pruhy papíru přeložíme po délce napůl a podle
šablony vystřiháváme tvary
Užší stranou vždy na přehybu papíru. Vystříhané tvary navlékáme do sebe,
buď jeden tvar nebo jich střídáme více.

HVĚZDA
Pomůcky: barevný papír nebo zbytky
pevnějšího balicího papíru, nůžky, pravítko

jakéhokoliv

Vystřihneme čtverec papíru, třeba 8x8 cm. Skládáme podle
obrázku, vznikne jakýsi kornout, který podle označení
odstřihneme a rozložíme. Všechny delší cípy vytvarujeme
nahoru, vnitřní dolů. Je možné třeba za špičky slepit dvě k
sobě nebo vyrobit více velikostí a napíchat je na špejli od
největší k nejmenší a vyrobit si tak malý vánoční stromek.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí pro veřejnost závisí na vývoji epidemiologické
situace a na aktuálních pokynech vlády. V případě umožnění konání akcí budete včas informováni.
Sledujte plakáty, hlášení obecního rozhlasu, webové stránky a FB obce a FB Olešenského zpravodaje.

Kolotoč událostí se kolem točí stále rychleji.
Přináší soumrak do duše a srdce buší stále prudčeji.
Přichází Vánoce, čas lásky, klidu a naděje.
Přijměme jejich výzvu a spolu se v duchu sejděme.
Přichází Vánoce, čas nejen Krista zrození.
Přichází s nimi světlo a naše lidské souznění.
Krásné svátky za RR přeje Eliška Svobodová
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Redakční rada respektuje případné přání autora na nezveřejnění jeho jména. Na anonymní příspěvky
pisatelů nebude reagováno.
Olešenský zpravodaj v elektronické podobě je umístěn na webových stránkách obce.
S redakční radou Olešenského zpravodaje můžete komunikovat osobně, klasickou poštou, e-mailem nebo
prostřednictvím FB profilu Zpravodaje.
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