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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
MOTTO K ZAMYŠLENÍ:
„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“
John Lennon

ODEČET VODOMĚRŮ
Pravidelný odečet vodoměrů bude provádět odečtový pracovník paní Zdeňka Hermanová v těchto
termínech:
dolní část obce
pondělí 14. 9. 2020 v odpoledních hodinách
horní část obce, nová zástavba
středa 16. 9. 2020 v odpoledních hodinách
chalupáři
pátek 18. 9. 2020 v podvečer
V případě, že nebudete zastiženi doma, je nutné nejpozději do pátku 25. 9. 2020 dodat na OÚ Olešná
stav vodoměru! Žádáme o dodržení termínu z důvodu včasné fakturace a o zpřístupnění vodoměrů.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

KOMINÍK
Firma kominictví Wimík si dovoluje nabídnout kominické služby, které jsou při přihlášení
na OÚ cenově zvýhodněné: kontrola spalinové cesty vč. Protokolu činí 500,- Kč a čištění
komínového průchodu 180,- Kč.
Práce budou probíhat v těchto termínech: středa
7. 10. 2020
sobota
17. 10. 2020
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Olešná nejpozději 2 dny před vybraným termínem.

VÁŽENÍ RODIČE,
v naší obci jsou instalované pro děti 3 pískoviště se zakrývacími plachtami (dětské hřiště u MŠ, na FH a u
pohostinství). Často se stává, že po odchodu dětí nejsou pískoviště přikrytá a může se stát, že je potom
kočky využijí jako svůj „záchůdek“. Tímto apelujeme na všechny rodiče (i děti), aby vždy po skončení si
hraní přikrývali pískoviště plachtou. Zajisté nikdo z nás nechce, aby si děti hrály v písku plném kočičích
exkrementů.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
se v naší obci uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volební místnosti na obecním úřadu - v pátek od
14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Občané, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit
k volbám osobně, mohou telefonicky na čísle 724 178 166 požádat o návštěvu volební komise v místě
bydliště.

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH V JÍZDNÍCH ŘÁDECH
Ke konci roku 2020 dojde k integraci autobusové dopravy v oblasti Berounska a Hořovicka do systému
Pražské integrované dopravy. Na nových linkách bude platit tarif PID, který nabízí možnost využití
jednorázového i předplatného přestupního jízdného na veškerou veřejnou dopravu ve Středočeském kraji
a Praze. Při této příležitosti dojde také k úpravě jízdních řádů. Současná linka C46 pod novým číslem 646
nabídne spojení ve špičce každou hodinu v celé trase z Hořovic do Rokycan, k rozšíření počtu spojů dojde
i o víkendu. U hořovického nádraží bude zavedeno garantované vyčkávání autobusů na vlaky, což přinese
časté a rychlé spojení s Berounem i Prahou namísto současné sporadicky jezdící přímé linky C40. Školní
spoje mezi Olešnou a Zaječovem zůstanou zachovány na nové lince 645. Více informací o tarifu i návrhy
jízdních řádů naleznete na adrese www.pid.cz.
1

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

3/2020

SCHÉMA PŘIPRAVOVANÉ INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY

3/2020

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

2

RESTAURACE U ZELENÉHO STROMU
Provozní řád sálu a přilehlých prostor pohostinství
I. Základní ustanovení
1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sálu a jeho příslušenství – šatna, nářaďovna, přísálí (dále
též jen jako „sál“) kdy tyto místnosti tvoří součást objektu. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech
nájemních a podnájemních smluv a dohod uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu a jeho částí.
2. Pokud užívá sál právnická osoba, skupina sportovců, spolek nebo si ho pronajme fyzická osoba, za
dodržování provozního řádu zodpovídá vždy zodpovědná osoba, která je povinna učinit příslušná interní
opatření k jeho dodržování.
3. Návštěvníci a uživatelé vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu vstupem do
objektu sálu.
II. Prevence škod
1. Každý návštěvník výše uvedených prostor je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na
majetku, zdraví a předcházet vzniku škod.
2. V případě pronájmu sálu nebo předsálí pro konání soukromých akcí bude sál předán podnájemci
zástupcem nájemce objektu pohostinství v provozuschopném stavu, který bude zkontrolován při předání
klíčů od sálu a přilehlých prostor na základě předávacího protokolu.
3. Podnájemce se zavazuje navrátit zástupci nájemce po skončení soukromé akce sál a přilehlé prostory
ve stavu, ve kterém mu byly předány. V případě poškození vybavení, okenních výplní, podlah, dřevěného
obložení se podnájemce zavazuje k úhradě škody způsobené jeho konáním v pronajatých prostorech.
III. Vstup do objektu
1. Vstup do sálu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických osob, sdružením, spolkům,
teprve po řádném předání od zástupce nájemce objektu a vyplnění předávacího protokolu.
2. Rezervace sálu, přilehlých prostor pohostinství bude prováděna písemnou formou na email:
pronajemsalolesna@seznam.cz nebo tel. 326380137 v době od 6:00 – 16:00 hod.
IV. Čistota a pořádek
1. Nájemce objektu zajišťuje v prostorách celého pohostinství běžný pravidelný úklid.
2. V prostorách sálu přísálí a přilehlých prostor jsou všichni podnájemci povinni uvést sál a přilehlé
prostory do původního stavu, tzn. úklid stolů, židlí, vynesení odpadků, následné zametení podlahy.
3. Povinností každého uživatele sálu je v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech
prostorách. V případě, že dojde ke znečištění prostorů ve větší míře, je podnájemce povinen zajistit úklid
a uvedení prostor do původního stavu dle předávacího protokolu.
4. Osvětlení sálu musí být využíváno hospodárně, před odchodem musí být všechna světla zhasnuta.
V případě využívání ventilátorů, před odchodem budou také vypnuty.
5. Otevírání oken k větrání je možné za předpokladu, že před odchodem budou všechna okna uzavřena.
6. Jakékoli škody na zařízení sálu jsou uživatelé povinni hlásit nájemci pohostinství nebo vlastníkovi
nemovitosti Obci Olešná.
7. Regulaci topení v sále provádí výhradně určená zodpovědná osoba, kdy bude teplota v rámci maximální
hospodárnosti nastavena na 18 °C.
V. Sportovní a kulturní činnost
1. Obec Olešná ve spolupráci s ostatními organizacemi zpracuje přesný kulturní kalendář akcí, který je pro
všechny uživatele závazný v průběhu celého roku. Obec Olešná (vlastník nemovitosti) si upřednostňuje
právo k pořádání kulturních a ostatních společenských či jiných akcí.
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2. Pokud dojde k souběhu více akcí najednou, a dohodnou-li se dotčené strany jinak, může dojít k výměně
akcí. TJ Olešná vč. dalších organizací, které budou sál využívat v průběhu pracovních dní, vyvěsí na
viditelném místě v sále časový harmonogram.
3. V případě konání dalších společenských kulturních či sportovních akcí, které nebudou zaznamenány
v kulturním kalendáři, je povinen nájemce objektu, oznámit konání akce Obci Olešná (vlastník
nemovitosti).
4. Výše poplatku (úhrada za otop sálu) za pronájem sálu bude upravena v ceníku poplatků Obce Olešná.
Elektřinu, vodu, zaplatí uživatel či pořadatel akce nájemci pohostinství dle platného ceníku.
5. Od poplatku za užívání sálu a za platby spotřebovaného tepla jsou osvobozeny akce pořádané pro děti,
akce spolků z obce Olešná, akce pořádané obcí Olešná a ostatní veřejně prospěšné či kulturní akce.
V případě nejasnosti úhrady poplatků rozhodne Obecní úřad Olešná.
VI. Prevence proti úrazům
1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví
jiných osob.
2. Vlastník ani nájemce objektu nezodpovídá za úrazy způsobené v sále a za důsledky porušování pravidel
bezpečnosti.
VII. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Každý návštěvník (uživatel) sálu odpovídá za škodu, kterou způsobil svým jednáním, dále každý z uživatelů
sálu zodpovídá za své věci odložené či vnesené do prostor sálu.
VIII. Sankce za nesplnění povinností
1. V případě opakovaného porušení povinností uživatelem, či podnájemcem sálu je vlastník oprávněn od
ústní smlouvy o užívání odstoupit, nebo uživatele z prostor vykázat.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Obec Olešná a jím pověření členové mohou provádět namátkovou kontrolu dodržování provozního
řádu. Při zjištění přestupku bude zodpovědná osoba předvolána k pohovoru, k vysvětlení, eventuálně
k postihu.

CENÍK PRONÁJMU SÁLU V OBJEKTU POHOSTINSTVÍ:
▪ Pronájem sálu pro soukromé akce bez konzumace:
2 500 Kč/1 den
▪ Pronájem přísálí pro soukromé akce bez konzumace: 1 500 Kč/1 den
(cena pronájmu zahrnuje: spotřebované energie, úklid v rozsahu vytření podlah)
▪

Pronájem sálu a přísálí pro soukromé akce s konzumací nebude účtován.

▪

Spolky a organizace osvobozené od poplatku za pronájem platí pouze 20 Kč za hodinu za vodu
a elektřinu. Náklady na topení hradí těmto organizacím obec.
HN rest s.r.o.

COOP Olešná
Upozorňujeme občany na změnu telefonního čísla prodejny COOP
nové tel. číslo: 778 686 636

3/2020

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

4

MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
ROZTÁČÍME KOLOTOČ
Minulý školní rok byl pro všechny hodně zvláštní, plný nových zkušeností a
hrozně rychle utekl. V době „covidí“ jsme se dali do pořádného úklidu vnitřních
prostor a čekali, co bude dál. Společně s dětmi, které znovu po otevření v květnu
nastoupily, jsme začali se zvelebováním školní zahrady. V rámci polytechnické
výchovy jsme se rozhodli pro přípravu několika vyvýšených záhonů pro
zeleninu, bylinky a také drobné ovoce. Stali se z nás zahradníci a začali jsme
pěstovat kanadské borůvky a rajčata. Pro okrasu jsme zasadili rododendrony,
letní trvalky a také motýlí keř, který láká na své květy velké množství motýlů
různých druhů. Již tradičně jsme se rozloučili s našimi budoucími školáky a také
s dětmi, které přechází do jiné mateřské školy. I přes uzavření mateřské školy
během koronaviru proběhl zápis pro školní rok
2020/2021. V současné době jsou všechna místa v naší mateřince obsazená.
V rámci příprav na nový školní rok jsme se letos kromě úklidu a změn ve
vnitřních prostorách pustili do renovace plotu kolem mateřské školy. Plot
je však poškozen, a to nejen díky lípě prorůstající podezdívkou, a do
budoucna bude nutná jeho úplná výměna. Zaměstnanci MŠ zrenovovali a
natřeli jak plot, tak všechny herní prvky na zahradě. Provoz MŠ začal
24. 8. 2020 a na děti čekalo ve školce po prázdninách jako každý rok nějaké
překvapení. Letošní prázdniny přinesly dětem herní prvky na zahradu
z termoplastů, které jsou instalovány na přístupové cestě ke dveřím do MŠ.
Na školní zahradu jsme svépomocí vyrobili venkovní kuchyňku pro děvčata
a venkovní ponk pro chlapce.
Práci a hry na zahradě však dětem ještě
komplikuje vzrostlý stříbrný smrk, který je suchý a opadává. Jeho odstranění
a výměna za jiný listnatý strom je v jednání se zástupci obce Olešná.
Pro děti a jejich rodiče jsme připravili spoustu aktivit a akcí. Pokud nám to
korona situace dovolí, rádi bychom vyrazili s dětmi a jejich rodiči na
„Uspávání broučků“ s opékáním buřtů,
uvítáme rádi opět rodiče, kteří budou chtít
představit všem dětem ve školce své povolání
a také ty, kteří by nám rádi přišli povyprávět
o svém dětství a nejoblíbenější dětské knize.
Naše Mateřská škola je zapojena do
ekologického programu M.R.K.V.I.Č.K.A.
a tak si pozveme do školky lesní zvířátka
a jejich ošetřovatele a také se za zvířátky vyjedeme podívat my. Tak jako
každý rok budeme s rodiči a dětmi společně vyrábět a k vidění budeme na
slavnostním rozsvěcení Vánočního stromu. Od ledna 2021 plánujeme opět
Malou školu bruslení na zimním stadionu v Hořovicích. Máme toho v plánu
mnoho, a tak nám držte palce, ať nám všechno vyjde.
Přejeme všem školákům úspěšný start do nového školního roku a úspěšný celý školní rok 2020/2021. Všem
čtenářům Olešenského zpravodaje přejeme pevné zdraví a hezké babí léto.
za MŠ Olešná Petra Sládková
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DRAKIÁDA

Zveme všechny děti i dospělé na tradiční Drakiádu, která
se koná v pátek 18. září 2020 na fotbalovém hřišti v Olešné.
Vezměte si s sebou draka, dobrou náladu a čerstvý vítr ☺.
Každý z účastníků dostane malou odměnu. Pro ty, které už
nebude pouštění draka bavit, bude připraveno občerstvení
v podobě teplého čaje a buřta.

STRAŠIDELNÁ STEZKA A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V loňském roce jsme se s členkami SPOZU rozhodly
připravit u nás v Olešné první Strašidelnou stezku
spojenou s lampionovým průvodem. Nevěděly jsme, co
můžeme čekat, kolik přijde dětí a jak se bude stezka líbit.
Akce se nad očekávání vydařila, tolik účastníků a
pozitivních ohlasů jsme nečekaly a samozřejmě nás velmi
potěšily.
Rozhodly jsme se proto Strašidelnou stezku uspořádat i
v tomto roce. Proběhne opět ve spojení s lampionovým
průvodem, a to v sobotu 7. listopadu 2020. Už nyní vymýšlíme a tvoříme nová strašidla, duchy a jiné
bytosti – ale koho konkrétně na stezce potkáte a kdo na vás vykoukne ze křoví, to si necháme zatím pro
sebe.☺ Moc se na stezku těšíme a doufáme, že nám strašidelné setkání neznemožní epidemiologická
situace a související vládní opatření.
Simona Veberová, SPOZ
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TJ OLEŠNÁ, Z. S.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELA
Rok 2020 byl pro všechny
zvláštní, neobvyklý a přinesl
nám spoustu změn, starostí a
nových pravidel jak v osobním
životě, tak ve společenském a
sportovním. Může za to
„strašák“ Covid. Museli jsme
přečkat nouzový stav, nasadit si
roušky, přestat se stýkat s přáteli,
děti přestaly chodit do školy,
dospělí do práce a v neposlední
řadě se úplně zastavil „svět sportu“. Myslím, že jako národ nás to spojilo, začali jsme si pomáhat a být na
sebe hodnější a vše jsme nakonec přečkali. Nyní začíná nová etapa, kdy je nutné vše opět nastartovat.
Výjimkou není ani sport. Domácí cvičení, kopání na branku či skákání přes švihadlo na zahradě bylo sice
lepší než jen tak sedět doma, ale nikdy to nemůže nahradit kontaktní sporty, vzájemné povzbuzování
v týmu, fandění fanoušků, měření sil, zkrátka vše, co ke správnému sportu patří. Snad se vše pomalu začne
vracet do zajetých a nám známých kolejí a sportovní svět opět ožije.
Jelikož jsme ani my nemohli sportovat,
nezaháleli jsme a pustili se do oprav našich
kabin na fotbalovém hřišti. Převážná část
oprav byla provedena svépomocí
z vlastních zdrojů spolku a v rámci
sponzorství. Část byla financována
z dotačního titulu MŠMT. Členové TJ,
převážně z oddílu nohejbalu, odpracovali
nespočet brigádnických hodin, za což jim
patří velký dík. Ale pomohli nám i tací,
kteří nejsou členy TJ, a to bez nároku na
honorář.
Tímto
jim
děkujeme.
V rekonstrukci chceme pokračovat i
nadále dle našich možností, abychom
zkvalitnili zázemí celé budovy.
OPĚT TRÉNUJEME…
Po nucené pauze a po prázdninách zahájili stolní tenisté přípravu na sezónu,
která se nezadržitelně blíží a budeme doufat, že proběhne bez větších
omezení. Na zahájení se chystá i sportovní kroužek pro rodiče a děti, který
se vždy těšil velké oblibě. Ke konci září by mělo proběhnout první cvičení.
Přesný termín včas oznámíme a budeme se na vás opět těšit…
Ani nohejbalisté nezaháleli a už během prázdnin hojně využívali
víceúčelové hřiště, aby měli natrénováno na chystaný nohejbalový turnaj,
který se uskuteční v sobotu 12. září 2020.
Také v oddílu turistů probíhaly výšlapy dle plánu a jako každý rok
připravují dne 13. října 2020 tradiční Běh Olešnou pro děti.
Zdeňka Hermanová, TJ Olešná
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Zprávičky ze Zvířátkova
Letošní první plánovanou kulturní akcí ve Zvířátkově bylo
divadelní představení s názvem „Strange Love“ v podání
Divadla Prima den Kbely Praha, které se uskutečnilo koncem
června. Vzhledem k nepříznivému počasí ho herci odehráli
v náhradních prostorách místního pohostinství. Divákům
děkujeme za účast a obci Olešná a provozovateli pohostinství
za zapůjčení sálu.
O prázdninách nám již počasí přálo a přímo ve Zvířátkově jsme
se mohli pobavit u rodinné pohádky „Jak to bylo s Růženkou“
v podání Divadelního souboru J.K. Mýto. Tímto moc děkujeme celému souboru za úžasné představení.
Výtěžek z obou představení byl věnován na podporu Zvířátkova.
Také letos o prázdninách patřil Zvířátkov dětem. Ve čtyřech turnusech příměstského tábora se vystřídaly
čtyři desítky dětí. První turnus patřil pohádkám, druhý zvířátkům, na třetím si děti zahrály na Indiány a
v posledním turnusu zase na piráty a námořníky. Počasí dětem přálo, a tak si to skvěle užily.
Mezi nové přírůstky Zvířátkova patří devět roztomilých různě
barevných selátek, které nám v prvních dnech prázdnin na svět
přivedla mini prasnice Pigi.
Ve Zvířátkově máme i dva nové kmotry. Stali se jimi herec
Roman Skamene, který si pokřtil vodní želvu jménem Stela. A
herec, akrobat na chůdách Jiří N. Jelínek se stal kmotrem
agamy vousaté jménem Seedee.
Oba srpnové křty doprovázel doprovodný zábavní program, o
který se postaral šašek Aleš se svými pohádkami, harmonikář
Vlasta, kouzelník Jakub a akrobat na chůdách Jirka. Děti se pod dohledem rodičů mohly svézt na poníkovi
a nakrmit zvířátka. Zahrály si vědomostní hru, vyrobily pavouka a sovu ve výtvarné dílně. Nebo si mohly
nechat namalovat na obličej nebo ruce něco pěkného. Dokonce nám z oblaků svými křídly zamávala letadla
z letiště Hořovice.
Dále bychom Vás chtěli srdečně pozvat na
tradiční říjnovou akci „Staročeské
odpoledne“, které se bude konat v sobotu
17. 10. 2020 od 14 hodin. V toto odpoledne
se opět přesuneme do dob minulých, a to
konkrétně do let 20. a 30. - do doby
Osvobozeného divadla Voskovce, Wericha
a Ježka. Těšit se můžete na bohatý
kabaretní program, v němž uvidíte chůdaře,
flašinetáře, divadelní představení, dobovou
muziku, řemeslné stánky, tradiční
slámování, malování na obličej, jízdy na
ponících a jízdy na vozíku taženém koňmi.
Velké poděkování patří všem příznivcům Zvířátkova za jakoukoliv pomoc a podporu. Moc děkujeme, že
nám sbíráte staré pečivo a další přebytky z Vašich spíží a zahrádek. Na všechny příznivce Zvířátkova se
moc těšíme, a ještě jednou moc děkujeme za podporu.
3/2020
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Aktuální informace se dozvíte na našich webových stránkách: www.zviratkov.cz, Facebooku, Instagramu
nebo přímo ve Zvířátkově.
Kolektiv Zvířátkova
KNIHOVNA OLEŠNÁ
v prvním patře budovy OÚ Olešná bude pro vás otevřena
10. a 24. září, 8. a 22. října, 5. a 19. listopadu a 3. a 17. prosince 2020,
vždy od 16:45 do 18:45 hodin.
Těší se na Vás knihovnice Petra Svobodová

Redakční rada Olešenského zpravodaje
přeje
všem školákům úspěšný návrat do škol,
prvňáčkům šťastné vykročení do školních let,

našim nejmenším ve školkách veselé hrátky a plno
báječných zážitků
a rodičům, aby jejich děti mohly prožít celý školní rok
opět se svými učiteli a kamarády.

3/2020
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HASIČI OLEŠNÁ
ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLEŠNÉ
V první polovině letošního roku nebyla činnost sboru dobrovolných hasičů v Olešné moc pestrá. Vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu pro celou Českou republiku byly aktivity sboru omezeny na minimum
s výjimkou výjezdů zásahové jednotky.
Díky opatřením, které vydala vláda, jsme museli některé plánované akce přesunout či zrušit. Nejvíce
pocítili tato omezení mladí hasiči a sportovní družstva mužů i žen, jelikož jarní měsíce jsou nejvíce
koncentrované na soutěže v požárním sportu dětí i dospělých. Mimo jiné byly zrušeny schůzky kroužku
mladých hasičů i pravidelné čtvrteční brigády, neuskutečnilo se jarní kolo hry Plamen pro mladé hasiče,
stejně jako okrskové kolo soutěže v požárním sportu pro dospělé i dorost, nemohli jsme uspořádat tradiční
Čarodějnice. Činnost sboru byla obnovena až koncem června. Z aktivit sboru za poslední měsíce tedy
můžeme informovat víceméně pouze o výjezdech zásahové jednotky:
Velká voda
V polovině června vyvrcholil týden vytrvalých dešťů
dvěma výjezdy zásahové jednotky SDH Olešná v
jeden den. V neděli 14. června 2020 tak měli olešenští
hasiči velmi napilno.
Poprvé členové zásahové jednotky vyjeli na pomoc s
vodou, valící se z polí přímo do zahrady jedné z
místních chalup. Na místě shledali zatopenou zahradu
s osobním automobilem. Voda téměř dosahovala
takové výše hladiny, aby se vylila i do obytných
prostor. Na pomoc jednotce přišli také někteří
členové sboru, kteří se zapojili do záchranných prací.
Odčerpáním a odvedením vody ze zahrady se
podařilo eliminovat nebezpečí zatopení vnitřních prostor, zároveň bylo možné odjet s automobilem. Před
odjezdem členové jednotky vykopali odtokovou strouhu tak, aby mohla být odváděna voda od domu a ze
zahrady do potoka a odpadního potrubí.
Podruhé byla výjezdová jednotka svolána k zásahu o
několik hodin později. Koryto potoka, protékajícího obcí,
nezvládalo pojmout veškerou přitékající vodu a ta se
vyvalila do prostor areálu Zvířátkova. Zároveň na totéž
místo přitékala voda potokem mezi poli. Členové jednotky
naplnili pytle pískem a začali tvořit protipovodňovou hráz.
Některá zvířata musela být evakuována.
Na místo byla přivolána také zásahová jednotka z Hořovic,
díky které bylo možné zajistit více protipovodňových
pytlů. Po zajištění místa se jednotky vrátily na základny.
Vzhledem k tomu, že měla přijít další vlna dešťů byla
pravděpodobnost, že se situace ve Zvířátkově opět zhorší.
Naštěstí v průběhu noci deště nedorazily.
Záchrana zvířat
V sobotu 14. června 2020 v brzkých ranních hodinách, probudila siréna celou obec. Zásahová jednotka
SDH Olešná byla povolána k záchraně zvířat. Jednalo se o krávy, pohybující se na silnici, a především
jedno z telat, které uvízlo v ohradníku. Na místo byla povolána i zásahová jednotka z Hořovic.
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Lesní požár
Ve čtvrtek 27. srpna 2020 večer byla povolána zásahová jednotka SDH Olešná k požáru lesa mezi Olešnou
a Strašicemi. Na místo dorazila také jednotka z Hořovic. Doutnající hrabanka byla zřejmě pozůstatkem
hašení požáru vozidla z předchozího dne. S pomocí termovize byla dohledána všechna ohniska nad i pod
zemí, rozhrnuta a následně dostatečně prolita vodou.
Padlý strom
V brzkých ranních hodinách v pondělí 31. 8. 2020 svolala siréna olešenskou zásahovou jednotku
k padlému stromu na komunikaci mezi Olešnou a Jivinou.

PROČ HOUKÁ HASIČSKÁ SIRÉNA?
Tichou noc nebo brzké ráno prořízne nezastavitelný zvuk sirény, která je
umístěna na střeše obecního úřadu. Mnozí občané Olešné, vzbuzeni
hlasitým zvukem, se čím dále častěji ptají: Proč ta siréna houká? Co se
děje? Proč hasiči dělají takový hluk? Je to nutné i v těchto hodinách? Proč
za okamžik houkají při průjezdu obcí v autě?
Právě to se v poslední době čím dál častěji stává terčem kritiky některých
občanů. Pro hasiče je přitom siréna nejspolehlivějším způsobem, jak se
svolat, když někdo v nouzi potřebuje jejich pomoc. Přeci jen světelné i
zvukové výstrahy používají i ostatní složky integrovaného záchranného systému (záchranáři, policie).

JAKÉ TEDY MOHOU BÝT DŮVODY, PROČ SE SIRÉNA ROZEZNĚLA?
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelné houkání sirény můžeme slyšet každou první středu v měsíci
v pravé poledne. Zkouška probíhá na území celé České republiky a trvá
140 vteřin nepřerušovaným tónem sirény.
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Tento signál slouží k okamžitému varování obyvatelstva při hrozícím či
nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které
ohrožují zdraví a životy občanů a také jejich majetek nebo životní
prostředí. Může zaznít v kteroukoliv denní i noční dobu. Jedná se o
kolísavý tón, trvající 140 vteřin, přičemž může zaznít 3x po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.
Všeobecná výstraha, doufejme, nikdy nebude potřeba, avšak pro úplnost uvádím, že může zaznít např. při
úniku jedovatých plynů do ovzduší, zemětřesení nebo rozsáhlých záplavách či lesních požárech.
POŽÁRNÍ POPLACH
Požární poplach může zaznít kterýkoliv den a v kteroukoliv hodinu. Jedná
se o přerušovaný tón (25 vteřin houkání, pauza a znovu 25 vteřin houkání)
trvající 60 sekund. Tímto houkáním je dán pokyn všem členům zásahové
jednotky, aby se neprodleně dostavili do hasičské zbrojnice a vyjeli k dané
události. Houkání sirény však nemusí nutně znamenat požár. Vyjet mohou hasiči také k odstranění padlého
stromu, odčerpání vody nebo odklizení naplaveného bahna po přívalových deštích nebo k likvidaci
nebezpečného bodavého hmyzu, úklidu ropných látek na silnici či výpomoc zdravotní záchranné službě
s transportem pacienta.
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JAK PROBÍHÁ VÝJEZD JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
OLEŠNÁ?
Požární poplach je členům jednotky sboru dobrovolných hasičů Olešná vyhlašován třemi způsoby. První
je spuštění sirény, ke kterému může dojít manuálně tlačítkem nebo dálkově důstojníkem operačního
střediska v Kladně. Dále každému členovi zásahové jednotky dorazí na mobilní telefon SMS, ve které je
uveden typ události a upřesnění. Tato SMS je zasílána automaticky z operačního střediska při zaevidování
události a přiřazení zásahové jednotce, která má vyjet. V neposlední řadě je člen zásahové jednotky
upozorněn také automatickým hlasovým voláním, kdy na svém mobilním telefonu přijme hlasovou zprávu
s typem a adresou události a potvrdí svoji účast.
Jistě Vás právě napadlo, proč musí houkat siréna, když každému přijde SMS? Ve chvíli, kdy u sebe člen
jednotky nemá telefon, nebo jej má vybitý je tento způsob oznámení zbytečný. Zároveň je dalším důvodem
pro houkání sirény fakt, že pokud se jedná o nějakou větší událost, k níž je svoláváno více jednotek z okolí,
může být systém zahlcen a SMS přijít jen části členů jednotky nebo nikomu a SMS přijde o několik hodin
později.
Po vyhlášení výjezdu se musí členové dostavit do zbrojnice, aby jednotka vyrazila v co nejkratším čase.
Takže ať je noc či den, slunečno či leje, musí členové jednotky dojet nebo doběhnout do hasičárny. Ve
chvíli, kdy vyjíždí zásahové vozidlo z garáže, dochází k zapnutí světelných i zvukových zařízení. Ty slouží
k upozornění občanů, že hasiči vyjíždějí a lidé na silnici a v jejím okolí by měli zbystřit, stejně jako je
tomu v případě, že jede sanitka nebo policie.
Po ukončení zásahu se jednotka vrací do požární zbrojnice. Tím ale práce zdaleka nekončí. Vozidlo i
členové jednotky musí být znovu výjezdu schopni, a tak dochází k dovybavení vozidla, vyčištění
znečištěných věcí, usušení mokrých věcí a připravení všeho tak, jako by měla za okamžik opět zaznít
siréna.
Ani tím ale pro některé zásah nekončí. O celém výjezdu je nutné sepsat protokol, kde jsou zaevidováni
vyjíždějící členové jednotky, použitá technika a přesné časy výjezdu, dojezdu a návratu. Tento protokol je
nutné zanést do počítače a poslat na operační středisko
Lidé si často myslí, že pojmy Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných
hasičů je totéž. To je častý omyl!
Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení, pracující na úseku požární ochrany. Jedná se o
dobrovolnickou organizaci, podobně jako zahrádkáři nebo rybáři, která je postavena na společném
zájmu několika osob.
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složka, jejímž zřizovatelem je
obec/město. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj,
pořízená pro fungování jednotky je majetkem obce.
Člen zásahové jednotky nemusí mít nic společného se sborem dobrovolných hasičů. V obci může
fungovat sbor dobrovolných hasičů, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit zásahovou jednotku.
Nebo naopak, obec zřídí jednotku, aniž by v obci fungoval sbor dobrovolných hasičů.
Obce zřizují jednotky k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Pokud není obec
schopna zřídit nebo udržet zásahovou jednotku, je povinna zajistit požární ochranu obyvatel jiným
způsobem. Dle zákona např. sdružením finančních prostředků s jinou obcí. Jednoduše řečeno, obec
platí jiné obci za to, že může pro požární ochranu využívat její zásahovou jednotku.
A věřte, částky jsou to nemalé!
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OLEŠENSKÝMI HASIČI PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V sobotu 1. srpna 2020 uspořádali hasiči z Olešné pro
děti i dospělé zábavné odpoledne. Ačkoliv si členové
sboru dobrovolných hasičů v Olešné nebyli sami do
posledního dne jisti konáním celé akce (vzhledem
k epidemii COVID-19), začali se připravovat
s dostatečným předstihem. Kolem nádržky přeci jen
musela vzniknout řada atrakcí, které by byly vhodné
pro dospělé i jejich ratolesti. Postupně tak pro
účastníky připravili vodní skluzavku, slalom
s žebříkem, běh na gumě, překlapávačku, hrnkovanou
a hopskok. Na každé z atrakcí dostávaly děti sladké odměny. V odpoledních hodinách pak hasiči vytvořili
již známou pěnu, do které tradičně zamířili od těch nejmladších až po dospělé, stejně jako do požární
nádržky, ve které se bylo možné vykoupat.
V hasičském stánku byly k občerstvení přítomných
připraveny párky v rohlíku, hranolky a široká škála
alkoholických i nealkoholických nápojů. Grilovanou
uzenou kýtu bylo možné zakoupit u pana Františka
Sklenáře, kterému tímto děkujeme, že svým stánkem
rozšířil nabídku občerstvení na této akci. V průběhu celé
akce byl u nádržky také cheznovický stánek „Zmrzka na
Vejfuku“. Vzhledem k parnému počasí většina
zúčastněných přivítala možnost zakoupit si zmrzlinu a někteří vyrazili k tomuto stánku opakovaně.
Zábavné odpoledne bylo po celou dobu doprovázeno reprodukovanou hudbou, která hrála pro účastníky
akce do večerních hodin.

Ing. Lucie Šubrtová
3/2020
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAJEČOV
Vážení rodiče, milí žáci,
nový školní rok už je v plném proudu a všichni si moc přejeme, aby byl co nejméně poznamenán
coronavirovou epidemií, jejíž vývoj si netroufnou předvídat ani ti největší odborníci.
MŠMT vydalo soubor doporučení, jimiž se školy budou řídit a která upravují organizační a hygienické
podmínky vzdělávání:
1. Škola obnoví svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. 9. 2020, kdy v 7:45 hodin slavnostně
zahájíme nový školní rok a žáci se setkají se svými třídními, dostanou rozvrh a budou seznámeni
s pokyny k bezpečnému provozu školy. Prvňáčky mohou doprovodit rodiče, kteří by měli
dodržovat pokyny zaměstnanců školy (dle bodu 4).
2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Ve škole se budeme pohybovat bez
roušky, doporučujeme však ji v tašce nosit (uloženou v sáčku) pro případné mimoškolní aktivity.
4. Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání do
jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben, úklid několikrát denně apod.
5. Od 2. 9. omezíme pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy, při vyzvedávání
dětí bude komunikace probíhat pomocí zvonků a audiotelefonů.
6. Je možné organizovat školní výlety, pobyty v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální
epidemiologické situaci. Konání takových aktivit není zakázáno, ale není doporučeno.
7. Minimalizujeme kontakt mezi žáky prvního a druhého stupně.
8. Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako teplota, rýma nebo kašel. Pokud se
příznaky objeví, nemusí vpustit žáka do školy, nebo jej s rouškou umístí do izolace, než si jej
vyzvedne rodič. Rodiče by pak měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který by měl rozhodnout
o dalším postupu. Pokud se potvrdí covid-19, škola kontaktuje krajské hygieniky. Pokud má jen
pouhé podezření, kontaktovat je nemusí.
9. Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční
nemocí.
10. Škola poskytne vzdělávání na dálku, pokud kvůli mimořádným opatřením chybí více než polovina
žáků alespoň jedné třídy. Ostatní, kterých se opatření nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
Účast v distančním vzdělávání bude pro žáky povinná.
11. Školní stravování bude za dodržení specifických podmínek fungovat, škola zajistí co nejnižší míru
setkávání jednotlivých tříd.
12. Zakázán bude samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
13. Školní družina bude v provozu.
14. Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví, takzvaný semafor.
15. Žáci budou vedeni k častému mytí rukou a používání dezinfekce – při vstupu do školy, po použití
WC, před konzumací jídla atd.
Bude to občas trochu složitější, ale pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, dá se vše
zvládnout. Přejeme žákům i rodičům hodně zdraví a energie, aby nástrahy, které nám školní rok
přinese, dobře zvládli a aby byl co nejméně „jiný“.
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DŮLEŽITÉ VÝROČÍ
Současná situace nepřeje větším veřejným oslavám a setkáním, ale bylo by škoda nechat bez
povšimnutí důležité výročí Základní a Mateřské školy v Zaječově, neboť se jedná o výročí hned
„tuplované“:
1. V roce 1880 byla postavena budova Obecné školy, tedy budova 1. stupně ZŠ a dobře slouží již
140 let. Byla několikrát opravována a stala se moderním vzdělávacím zařízením. Před tím se žáci
vzdělávali v prostorách kláštera a v pronajatých místnostech, které často nevyhovovaly. Dnes zde
má zázemí 1.-4. třída, školní dílna, školní družina, sborovna, speciální třída, a hlavně prostorná
kuchyně s jídelnou.
2. V roce 1970 došlo k dalšímu posunu v rozvoji zaječovské základní školy – po několikaletém
plánování a výstavbě byla otevřena budova 2. stupně ZŠ, nazývaná též pavilón. Její otevření
znamenalo konec přeplněných tříd v komárovské škole, konec dojíždění pro Zaječováky
a stanovení spádovosti pro děti z Olešné – na druhý stupeň začaly dojíždět do Zaječova. Došlo
k rozšíření učitelského sboru i aktivit školy a v dnešní době je naše škola důležitým článkem
vzdělávacího systému v regionu Hořovicka, (ale i Rokycanska) a vychovala již celou řádku
úspěšných absolventů.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
BLAHOPŘEJEME!

O letošních prázdninách si Nikolka Veberová připsala několik dalších úspěchů na celostátních tenisových
turnajích. Ve své první sezóně v kategorii mladšího žactva se Niki mezi staršími soupeřkami neztratila
a vybojovala finále na celostátních turnajích v Berouně a v Bohutíně ve dvouhře a v Říčanech, Kralovicích,
Rakovníku a České Lípě ve čtyřhře. Na druhém snímku je Niki se svou kamarádkou a parťačkou do čtyřhry
Katkou Ratajovou. Gratulujeme a přejeme hodně dalších tenisových úspěchů.
redakční rada Olešenského zpravodaje
http://www.podbrdskenoviny.cz
regionální mediální partner Olešenského zpravodaje
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PŘEDSTAVUJEME: VINAŘSTVÍ LUDWIG
Nedávno jsme několikrát v Olešné zahlédli dodávku s označením Vinařství Ludwig. Věděli jste, že majitel
tohoto velkého vinařství, pan Ludvík Šlancar, k nám jezdí už skoro 35 let? Tak jsme se ho zeptali, jak
k tomuto oboru „Pražák“ přišel.
Jak se dostal pan Ludwig IV. k vinařství… (pohádka podle skutečnosti s dobrým koncem)
Pradědeček dnešního ředitele Ludvík I., narozený v polovině 19.století ve vinařské rodině na Moravě,
vychovával své děti velmi tvrdě, byl povoláním kolář (vyráběl dřevěná kola na vozy), ale měl rád víno a
režnou. Po celou dobu první světové války byl jeho syn Ludvík II.
(*1887) ve Vídni, kde jako krejčí šil uniformy pro vojáky, což bylo
placeno velmi málo, ale přivydělával si šitím oděvů pro vídeňskou
smetánku. Po válce se vrátil na Moravu a za zlato vydělané ve Vídni
nakoupil postupně mnoho pozemků, kam zasázel vinnou révu.
Věnoval se hlavně výrobě vína a jeho prodeji, jezdil prodávat po celé
Moravě a dodával víno i do Rakouska.
Jeho syn Ludvík III. (*1914)
se přestěhoval za svou ženou
do Prahy. Tady se i současný
ředitel narodil, ale většinu
svého dětství prožil mezi
vinohrady a vínem.
Dnešnímu
majiteli,
Ludvíkovi IV. (*1945) se
vybavují tři vzpomínky.
Ludvík II. a Ludvík III.
První, jak jedou s dědou
stříkat vinohrad – s kravkou a žebřiňákem, na kterém byl naložený
podlouhlý sud, tzv. dělo, s namíchaným postřikem. Celá rodina
nasadila na záda postřikovače s ruční pumpou a pomalu procházela
vinohradem. Druhá se týká začátku „vinařské školy“ – děti musely
pomáhat při vinobraní – nosily těžké kýble s moštem do sklepa.
Třetí vzpomínka se váže k zabíjačce, kdy mu bylo asi pět let.
Pozoroval řezníky při práci a ti se bavili tím, že mu dávali postřik
ochutnávat víno. Pak šel chodbou, která se potácela, a děda na něj vzal bič, aby mu další takové akce
„rozmluvil“. Dědeček byl velmi zdatný obchodník, ale zároveň byl velmi spořivý. Peníze strkal do pytlů a
ty dával na půdu. Když chtěl ke stáru rozdat své jmění dětem, zjistil, že velkou část peněz mu sežraly myši.
Podělil proto své děti ostatním majetkem, hlavně vinohrady.
Nejvíce času trávil Ludvík IV. v rodině strýce Ervína v Němčičkách, od kterého celý život čerpal rady
a informace o vinaření. Později, když začal vyrábět víno, ho strýc naučil v praxi víno čiřit, školit, zkrášlovat
a uvedl ho do běžné vinařské praxe včetně poznávání vína a rozeznávání vad, nemocí a falšování vína.
Strýc byl také u stavby prvního sklepa v Praze. Když měli vybudované a vybetonované základy, přivezl
z Moravy dva zedníky – specialisty na stavění sklepů. Ti udělali konstrukci z dřevěných oblouků a latí,
která se postupně vyzdila. Do sklepa objednal tatínek na Moravě dřevěné sudy a začala výroba.
Ludvík IV. pracoval původně ve stavebním výzkumu, kde vedl jeden z největších výzkumných ústavů. Po
roce 1990 začal podnikat v oboru vinařství a koníček se změnil na tvrdou práci. Začínal sám a roční výroba
byla kolem 10 000 lahví. Nyní má firma tři pracoviště, 25 zaměstnanců a produkci skoro 1,5 mil. lahví
ročně. Vína Ludwig najdete kromě České republiky i na Slovensku, v Číně, v USA, ve Vietnamu a nově
v Kanadě.
17
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Sídlo Vinařství Ludwig je v Roztokách u Prahy a od roku 1986 má pan Ludvík chalupu u nás v Olešné.
Děkujeme za poskytnutí krásného inspirativního příběhu. Nemůžeme zapomenout ani na výborný ryzlink
Sabinka, který Vinařství Ludwig věnovalo do soutěže na FB Olešenského zpravodaje a ze kterého se mohlo
na přelomu srpna a září radovat několik našich čtenářů. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
za redakční radu Olešenského zpravodaje Alexandra Slepičková

novinka
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PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH HRADECH - 1. ČÁST
Naši výzvu k objevování zapomenutých hradů a tvrzí v okolí zatím přijaly, zdá se, jen členky
redakční rady. Přidáte se k nám a pustíte se do objevování tajemných míst z dávné historie? Vaše
příspěvky rádi zveřejníme v dalších číslech Zpravodaje.

1

Vydřiduch
Výpravu po zaniklých hradech jsme zahájili u Svojkovic. Rozbahněná lesní cesta z hlavní silnice,
pokrytá polámanými větvemi stromů, nás dovedla pod příkrý zalesněný kopec. Bylo po dešti a cesta při
výstupu i sestupu pěkně klouzala. V tajemném lese, kde klid a ticho ruší jen nedaleká silnice, nebylo
snadné zbytky hradu najít, obzvláště když vám k tomu asistují hejna obtížného hmyzu.
Funkcí hradu bylo pravděpodobně střežit
zemskou cestu z Prahy přes Plzeň do
Norimberka.
Podivné jméno získal, jak
vypráví pověst, po svém pánovi, který neměl
pochopení pro lidskou bídu. Byl bohatý a
lichvařil s penězi. Neměl špatné svědomí, ani
když někoho přivedl na mizinu. Zkrátka pravý
Vydřiduch.

2

Letohrádek Kamýk
Z temného nevlídného lesa jsme pokračovali autem na kamenný vrcholek Kamýk u obce Osek u
Rokycan. Zde nás přivítalo sluníčko, krásný výhled a jakási pozitivní energie. Možná proto, že na
Kamýku a nedalekém Vršíčku stávaly od pravěku svatyně. A jak je psáno na informační tabuli před
vstupem na návrší, dva vrcholy spolu dodnes na dálku rozmlouvají a existuje mezi nimi energetické
pnutí. Přeneste se s námi na konec 18. století, kdy letohrádek přivítal své první hosty…
„…panstvo nastoupilo pod oseckým zámkem
do člunů, ozdobených zářícími lampiony, a
plavilo se napříč podzámeckým rybníkem za
rachotu prskajících „bengálských ohňů“.
Muzikanti, usazeni na dalším člunu, hráli
během plavby serenády, zatímco pravidelné
záběry vesel unášely hosty k podivuhodné
stavbě, jejíž okna jim zářila vstříc jako maják
na temném útesu. Přirazili k dřevěnému molu
přístaviště a byli vedeni vzhůru po cestě
lemované lokaji, z nichž každý držel v napřažené ruce lucernu. Letohrádek byl slavnostně osvětlen a
vyzdoben girlandami z chvojí a květinovými koši. Tanečním sálem pak zněla hudba, páni a dámy vířili
v kole, skrývali se za škraboškami, flirtovali a popíjeli perlivé víno až do prvních záblesků svítání.“
(informační tabule obce Osek)

3

Hrádek nad Klabavou
Na Kamýk se určitě ještě vrátíme (nejlépe ve večerních hodinách, kdy náladu umocní osvětlení zříceniny
a k ní přístupové cesty) a samozřejmě také na nedaleký Vršíček. Ale dnes nás ještě čekala poslední
zastávka – zřícenina Hrádku nad vodní nádrží Klabava. Pokračovali jsme tedy přes Litohlavy a za obcí
Klabava těsně za přejezdem železniční trati jsme našli místečko u kraje silnice na zaparkování.
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Z Hrádku zůstala zachovaná jen nepatrná část
zdiva trčící se přímo nad železniční tratí
z Plzně do Rokycan. Pozorný cestující ji může
ve správném okamžiku z okénka vlaku
zahlédnout. Dle výzkumů lze předpokládat, že
primární funkcí Hrádku bylo střežit a
kontrolovat těžbu železných rud v okolí.
Takový typ objektu se odlišoval od ostatních
hradů, např. netypickou polohou nebo absencí
příkopu, a na našem území jim doposud nebyla
věnována dostatečná pozornost ani ochrana.

4

Vimberk
Vimberk se nacházel nedaleko Strašic. Jeho zbytky naleznete vlevo od silnice II/117 ve směru z Mirošova
do Strašic, krátce před místem, kde je na silnici most přes Klabavu, na skalnatém okraji, nad bývalým
brodem. Nejsnáze dostupný je po modré turistické značce vedoucí z Dobříva. Někdy bývá také spojován
s novověkým názvem Melmatěj, přeneseným z nedalekého mlýna, patřícího v 17. století Matěji Wildovi.
Středověký objekt je archeologicky doložen ve
13. století, zaujal velmi pravděpodobně místo
staršího osídlení, datovaného do pozdní či
mladší doby hradištní. Hrad patrně souvisel
s ochranou těžby železné rudy a za Jana
Lucemburského se velmi pravděpodobně stal
součástí rožmberské strašické domény. Zanikl
ale už ve 14. stol. následkem požáru, snad v
souvislosti s vojenskou akcí Karla IV. proti
zdejším rožmberským državám r. 1352.
Jednodílný hrad na skalnatém ostrohu byl ze
dvou třetin obehnán mohutným příkopem a
valem, ve zbylé části jej chránil strmý sráz
směrem k vodoteči potoka a říčky Klabavy. Na
ploše hradu se kromě několika málo
významných terénních depresí dochoval pouze
obdélný do skály zasekaný objekt. V okolí jsou
patrné stopy po hornické činnosti a nedaleko se
nachází i vstup do středověké štoly, kterému se
přezdívá Loupežnická jáma.

připravily: Mgr. Lenka Kratochvílová (č. 1 až č. 3) a Mgr. Alexandra Slepičková (č. 4)
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DĚTSKÁ STRÁNKA
VESELÁ ZÁLOŽKA DO KNIHY
Pomůcky:
čtvrtka
barevný a bílý papír
lepidlo
nůžky
fix
Na čtvrtku si obkreslíme šablony a vystřihneme. Tvar záložky obkreslíme na barevný papír, jinou barvu
papíru použijeme na duhovky očí, na bílý papír obkreslíme tvar zubů a očí.
Vezmeme si vystřižený tvar záložky. Nejprve přehneme záložku jen z jedné strany. Na tuto stranu po
přeložení přilepíme zuby. Druhou, zatím neohnutou stranu, potřeme z vnitřní strany lepidlem a přiložíme
na dříve přehnutou stranu se zuby. Poté už stačí jen přilepit oči, duhovky a dokreslit černým fixem zornice.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Pořádání veškerých společenských, kulturních a sportovní akcí pro veřejnost se bude řídit vývojem
epidemiologické situace a souvisejícími aktuálními vládními nařízeními. O případných změnách
v termínech konání níže uvedených akcí budete včas informováni. Sledujte plakáty, hlášení místního
rozhlasu, webové stránky obce a FB Olešenského zpravodaje a FB Obce Olešná.
12. září 2020

Nohejbalový turnaj

18. září 2020

Drakiáda

26. září 2020

Olešenské pivní Corso

10. října 2020

Posvícenská zábava

13. října 2020

Běh Olešnou

17. října 2020

Staročeské odpoledne ve Zvířátkově

7. listopadu 2020

Strašidelná stezka a lampionový průvod

28. listopadu 2020

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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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. 11. 2020

3/2020

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

22

