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SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobčané, chalupáři, milí přátelé,
doba Vánoc se nezadržitelně blíží, což nám dává najevo, že tu máme i konec starého roku 2019. Jako každý
rok budeme všichni bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co se nám povedlo, či přihodilo, s kým jsme se
museli tento rok rozloučit, koho nového přivítali.
Rok 2019 byl pro naši obec rokem výstavby, kdy se podařilo za pomoci firmy ČEZ přemístit v další části
obce vzdušné elektrické vedení do země, při této příležitosti se v té samé části zrekonstruovalo i veřejné
osvětlení a byly zhotoveny nové chodníky. Dále byl dokončen úspěšný projekt „Vyhledávání zdrojů
podzemní pitné vody“.
Rok 2019 byl i na kulturní akce velmi pestrý, nové členky SPOZ při OÚ Olešná se v tomto volebním
období tohoto úkolu chopily velmi zodpovědně. Velkou odměnou je značná návštěvnost na těchto akcích.
Je nám potěšením, že akce konané u nás v Olešné jsou vyhlášené i v okolí. Děvčatům ze SPOZu i ostatním
organizátorům, ať už jsou to rybáři, hasiči, Přátelé restaurace U Zeleného stromu, či olešenská mládež,
patří veliký dík za pořádané akce pro veřejnost. Za přípravami stojí obrovský kus práce. I v roce 2020 je
pro Vás připravena spousta akcí, na kterých jsme se dohodli se zástupci spolků a organizací na společném
jednání dne 27. listopadu.
Nyní mi dovolte, abych Vám všem popřála jménem svým i jménem zastupitelstva obce klidné a pokojné
Vánoce, hodně zdraví, úspěchů, vzájemného porozumění a pohody v roce 2020. Děkujeme všem za
spolupráci.
Lenka Hasmanová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Motto k zamyšlení:
„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.“
Charles Dickens
PLÁN VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ NA ROK 2020
Vzhledem k tomu, že v letošním roce obec investovala nemalé finance na chodníky,
veřejné osvětlení a vrty, se zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v roce 2020 na
rozdělaných akcích a provádět jen nejnutnější opravy jako např.:
o pokračovat v projektu posílení vodních zdrojů
o postupná výměna výbojkových svítidel za úsporné LED osvětlení
o zprovoznění místních studní (Malinka, Dolejška, Kalcánka), aby bylo možno
v případě sucha čerpat užitkovou vodu

INFORMACE POŠTY OLEŠNÁ
Změna výplatních termínů důchodů
splatnost
výplatní den
20.
19. 12. 2019
22.
20. 12. 2019
24.
23. 12. 2019

INFORMACE OÚ OLEŠNÁ
Otevírací doba o svátcích
7:00 – 17:00
zavřeno
7:00 – 17:00
zavřeno

23. 12.
24. 12.-27. 12.
30. 12.
31. 12.-1. 1.

ZABEZPEČENÍ ODKLÍZENÍ SNĚHU NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Žádáme občany, aby v zimních měsících parkovali své automobily na vlastních pozemcích. Je nutné
umožnit pracovníkům obce a údržby silnic odklízení sněhu. Zamezíte tak i možnému poškození svých
automobilů pluhem.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
S platností od 1. 1. 2020 se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu takto: „Obec je povinna zajistit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být
soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.“
S ohledem na výše uvedené bude v obci v místě separovaného odpadu u prodejny
COOP umístěna speciální uzamčená černá popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve.
Použitý jedlý olej a tuky výhradně z domácnosti slévejte do PET lahví, které po
uzavření vhazujte do této popelnice. Je zakázáno vhazovat jiný odpad, popř. olej
do popelnice pouze vylít. Vždy musí být spolehlivě uzavřen v PET lahvi!!!

POPLATKY ZA ODVOZ TKO A PSY PRO ROK 2020
Upozorňujeme, že v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích bylo nutné
upravit stávající obecní vyhlášky. Nové vyhlášky budou platné od 1. 1. 2020 a budou k nahlédnutí
na vývěsce obce a na webových stránkách. Změny se budou týkat mimo jiné termínů splatnosti a
osvobození od poplatků.
V roce 2020 dojde k celkovému navýšení cen za nakládání s odpady o 4 %. Za jednoho občana tak obec
zaplatí částku 795,- Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo ponechání poplatku za odvoz TKO ve výši 550,- Kč
(stejně jako v roce 2019). Doplatek do plné ceny bude hradit obec ze svého rozpočtu.
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Poplatek za odvoz TKO: 550,-Kč za osobu
(včetně dětí), chalupáři 550,-Kč za objekt
Poplatek je splatný k 30. 6. 2020.
Poplatek za psy: 100,-Kč za každého psa
staršího 3 měsíců
Poplatek je splatný k 30. 6. 2020.
Poplatky lze hradit buď osobně na pokladně
OÚ Olešná, nebo převodem na účet
č. 183413042/0300. Žádáme občany, aby
dodržovali termíny splatnosti. Upozorňujeme,
že při pozdním uhrazení může být poplatek
zvýšen až na trojnásobek.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy
na území České republiky mikročipem.
o

o
o
o

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený
mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa
Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Lenka Hasmanová, Mgr. Lenka Kratochvílová

Příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré do nového roku
přeje svým čtenářům
redakční rada
Olešenského zpravodaje.
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Tradiční vánoční akce
v Olešné
Betlém
Slavnostní nasvícení Betléma ve Zvoničce
proběhne na Štědrý den 24. 12. 2019 v 15:00
hodin. I v letošním roce se můžete těšit na
známé vánoční melodie zahrané na flétnu
Vítězslavem Kloudou.
Zvonička bude dále zpřístupněna na Boží hod
25. 12. 2019 a na Štěpána 26. 12. 2019 vždy od
15:00 do 21:00 hodin.
Novoroční ohňostroj
Společně se rozloučíme se starým rokem a
přivítáme nový tradičním ohňostrojem
s hudebním doprovodem 1. 1. 2020 v 17:30
hodin na fotbalovém hřišti.
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ZA ZDRAVOU OLEŠNOU, Z. S.
NÁŠ VELKÝ EKOLOGICKO-CHARITATIVNÍ BAZAR SPLNIL
SVŮJ ÚČEL!
Když si členové spolku Za zdravou Olešnou odhlasovali pořádání charitativního
bazaru, nikdo netušil, jak velká, úspěšná, ale i náročná akce to bude. Zabrala pět měsíců
organizační práce.
Po zveřejnění úmyslu jsme začali shromažďovat věci. Prvními dárci byli členové
spolku, příbuzenstvo a kamarádi. Brzy se ukázalo, že bazar přesáhne svůj charitativní
záměr. Naše motto Dejme věcem druhou šanci! přidalo hledisko ekologické.

Občané Olešné i okolních obcí byli informováni prostřednictvím Olešenského zpravodaje a Facebooku,
letáčků i plakátů. Akci připomněly Podbrdské noviny.
Členky spolku třídily věci podle druhů a
účelu. A opět pomohli dobrovolníci z
řad příbuzných a kamarádů. Dík patří
také olešenským hasičům, kteří
rozmístili v sále pohostinství stoly, a
pracovníkům OÚ Olešná za výpomoc s
multikárou při navážení množství
krabic a pytlů plných zboží k prodeji.
Bazar se konal 21. a 22. září 2019 a
kupující
ocenili
bohatý
výběr,
přehlednost uspřádání i symbolické
prodejní ceny. Dětský koutek zaujal
menší děti, kde se mohly zabavit.
Překvapením byla dřevěná postava
Fabiána, vládce a ochránce Brd. Vyrobil ji předseda spolku Za zdravou Olešnou Ing. arch. Libor Tomsa
jako důkaz toho, že se dá vše využít a zrecyklovat. Fabiánovu hlavu a vlasy tvoří rozvětvený kořen staré
bezinky, vousy dřevitá vlna, tělo kmen stromu zlomeného větrem.
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Ekologicko-charitativní bazar
přinesl díky štědrým dárcům,
množství kupujících a přes
nízké prodejní ceny překvapivě
velký výtěžek – 13 292 Kč!
Z této sumy věnujeme na
charitativní účely 10 000 Kč,
zbytek peněz půjde na činnost
spolku. Na své příští schůzi se
členové spolku Za zdravou
Olešnou rozhodnou, komu tyto
peníze pomohou.

A pokračování?
I neprodané věci našly své nové majitele. Materiální pomoc přijala
Charita Beroun, Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích, Obchod
Dobré vůle v Hořovicích. Zároveň jsme zprostředkovali předání daru
ve formě sezónního oblečení z butiku paní Oliny Kočkové z Prahy.
Nejrůznější vybavení domácnosti jsme věnovali dobročinnému
obchodu seniorů při Domovu Sue Ryder. Knihy našly své místo ve
školní i veřejné “knihobudce“. Pomohli jsme rodině v těžké životní
situaci s postiženým dítětem. Oblečení pro děti od narození do pěti let
uvítal Kojenecký ústav Praha. Zbývající věci byly uloženy do
sběrných kontejnerů Diakonie Broumov za účelem dalšího využití.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoli podpořili, nezůstali lhostejní a
pomohli darem, s přípravou, průběhem nebo likvidací bazaru.
Spolu s námi jste se stali součástí propojeného řetězce, kdy jeden
článek daruje, další zakoupí a kdy jsme v konečném důsledku
všichni smysluplně pomohli.

V pondělí 28. října
jsme si připomněli
101. výročí vzniku
naší republiky.
Zároveň v tento den
oslavila své
symbolické první
narozeniny naše lípa
zasazená v loňském
roce spolkem Za
zdravou Olešnou a
zástupci obce.

Mgr. Taťána Tomsová, spolek Za zdravou Olešnou
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 28. 9. 2019
Starostka obce Lenka Hasmanová
s předsedkyní
SPOZ
Simonou
Veberovou slavnostně přivítaly mezi
občany Olešné nové občánky: Jakuba
Rádla, Patrika Krále, Elliota Jakuba
Zajíce, Štěpána Kosnara, Emu Koszty
a Ondřeje Koláře. Na památku se rodiče
podepsali do pamětní knihy, maminkám
byla předána kytička a dětem odrážecí
kolo a poukázka v hodnotě 1 000,- Kč na
nákup v drogerii.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OÚ OLEŠNÁ
DRAKIÁDA
SPOZ při OÚ Olešná uspořádal na fotbalovém hřišti dne 14. 9. 2019 tradiční Drakiádu. Vítr, jak již bývá
při Drakiádě zvykem, moc nefoukal, ale i přes to se několika drakům podařilo vznést. Komu drak nevzlétl,
mohl si draka namalovat. Na všechny účastníky čekalo malé občerstvení v podobě špekáčků a teplého čaje.
Všechny děti dostaly za účast malý dárek.
Simona Veberová, SPOZ Olešná

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STRAŠIDELNÁ STEZKA
SPOZ při OÚ Olešná ve spolupráci s SDH Olešná uspořádal dne 2. 11. 2019 lampionový průvod spojený
se strašidelnou stezkou. Děti se společně s rodiči sešly u Mateřské školy, kde spolu se starostkou obce
zapálily svíčku u Pomníku padlých.

Poté se všichni pod vedením temného ducha vydali s rozsvícenými lampiony průvodem na fotbalové hřiště,
kde začala strašidelná stezka. Hned na startu se děti potkaly s krvavou nevěstou a musely prolézt
pavučinou, kterou střežil velký pavouk. Poté skupinky pokračovaly k upírovi, kde krví na list smrtelníka
poctivě stvrdily svoji účast. Při putováním stezkou mohli smrtelníci narazit na kostlivce s rakví, bílou paní,
9
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čaroděje, čarodějnici s perníkovou chaloupkou, divoženky, loupežníka a nechyběl ani čert, který zavedl
návštěvníky stezky do samotného pekla s Luciferem. Na konci děti obdržely malou odměnu a pekelný
certifikát za to, že úspěšně prošly celou stezku bez úhony.
Chtěli bychom moc poděkovat všem zúčastněným za obrovskou účast a vlnu pozitivních ohlasů.
V neposlední řadě děkujeme samozřejmě všem, kdo se na této akci podíleli, ať už dobrovolníkům, SDH
Olešná či pánům Jiřímu a Petrovi za zapůjčení kulis. Moc si toho vážíme!
Simona Veberová a Markéta Růžičková, SPOZ Olešná

foto: MUDr. Eliška Svobodová
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PODĚKOVÁNÍ

„Často se zúčastňuji s vnoučaty akcí pořádaných obcí, Strašidelná stezka byla jedna z nejzdařilejších.
Věřím, že mluvím z duše každému, kdo se zúčastnil. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se
podíleli na její přípravě a zdárném průběhu. Spousta času a námahy, kterou si jistě tato akce vyžádala, se
odrážela v zářících očích všech dětí a ve spokojených a zároveň obdivných pohledech dospělých.“
Jitka Pellichová

Vánoce bez stresu a starostí

Vánoce, co Vaše srdce potěší
Vánoce pro jasnou duši
Koled mějte plné uši.
To Vám přeje
keramický kroužek Olešná

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OLEŠNÉ
Zástupci olešenských spolků a organizací se dne 28. listopadu setkali s představiteli naší obce. Hlavním
účelem tohoto setkání bylo poděkování za oboustrannou spolupráci, zhodnocení letošních proběhlých akcí
a naplánování nových na rok 2020.
Setkání proběhlo v předvánoční atmosféře a nechybělo ani pohoštění. Po zhodnocení všech akcí se muselo
konstatovat, že tady v Olešné to opravdu žije. Některé akce probíhaly pouze pod vedením jednotlivých
organizací, ale mnoho jich bylo konáno ve vzájemné spolupráci a zdá se, že právě tyto společné akce byly
nejúspěšnější.
Také se těšte na nadcházející rok. Kalendář skoro nestačil, takřka všechny víkendy jsou obsazené.
Konkrétní termíny najdete buď v našem zpravodaji, nebo na stránkách obce.
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Poslední listopadovou sobotu se v sále pohostinství konala veliká akce pro děti ve spolupráci SPOZu, obce,
restaurace U Zeleného stromu a Zvířátkova. Nejdříve Aleš Bílek zahrál divadelní pohádku „O Červené
Karkulce“, děti se ani nestačily přestat bát a po chvilce písniček od DJ Radka přišel za doprovodu tmy a
dýmů opravdový čert. Ten tak vyváděl a zlobil děti, že musel přijít Mikuláš s Andělem a trochu ho uklidnit,
aby se děti mohly soustředit na nadílku. A nadílka nebyla zadarmo, každé muselo na mikrofon zazpívat
písničku nebo říci básničku. Komu se to nedařilo, tomu kupodivu pomohl umravněný čert. Vše zakončila
obrovská diskotéka, kterou si děti, ale i jejich rodiče, babičky a dědečkové opravdu užili.
A protože se Mikulášská nadílka konala i ve spolupráci s novým nájemcem restaurace U Zeleného stromu,
odchytli jsme si ho, pochválili za pěknou výzdobu sálu, poděkovali za příspěvek na nadílku pro děti
a zeptali se ho na jeho nové plány. Původně byly veliké. Každých čtrnáct dní zábava pro mladé i starší,
diskotéky či posezení při hudbě a začít i teplý provoz kuchyně. Vařit na sobotu a neděli, ve všední den pro
důchodce. Ale teď se zdá, že skrytá i otevřená partyzánská válka s novou hospodou bude mít vítěze na
straně „místních“. Jde o to, zda to bude vítězství opravdové a vítězství pro všechny. Můžeme si jen přát
a doufat, že to bude ve prospěch všech a celé obce.
text: Eliška Svobodová, foto: Eliška Svobodová a Tomáš Huml
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ
PRVNÍ ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 JE ZA NÁMI
Ve školce jsme se před prázdninami rozloučili se čtyřmi předškoláky, kteří nastoupili povinnou
školní docházku do Zaječova a Komárova. Místo nich jsme však do školky s radostí přijali šest
nových dětí, z nichž dvě nastoupily hned v září a 4 nastoupí od ledna roku 2020.
Děti jsme přivítali v nově přestavěné třídě a nově vymalované jídelně. Drobných úprav se dočkala i dětská
šatnička. Provoněná a odpočinutá školka už se nemohla dětí dočkat.
Hned od září jsme se dali do práce. Počasí nám stále přálo, a tak jsme hodně chodili ven do přírody a na
hřiště. Na školní zahradě přibyly pro děti didaktické pomůcky na polytechnickou výchovu, které je hned
zaujaly. Všichni se seznamovali s novými kamarádkami a kamarády a čas nám utekl jako voda a nastal ten
pravý sychravý podzim. Pro děti jsme uspořádali ve školce Halloweenský rej, který byl plný strašidelných
masek, soutěží a tance. Pro rodiče a děti jsme připravili pohodovou předvánoční tvořivou dílnu, kde si
všichni vyráběli vánoční závěsnou dekoraci. Ještě před koncem měsíce listopadu jsme navštívili divadlo
Alfa v Plzni a napůl hraná a napůl zpívaná pohádka o Perníkové chaloupce, se všem moc líbila. A co nás
ještě čeká?
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Tak jako v předchozích letech navštívil naši školku ve čtvrtek 5. 12. Mikuláš a čerti a hodným dětem
i něco přinesl. Hned potom se děti z naší školky zúčastnily vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu se
svým kratičkým pásmem písniček a básniček.
Dále si pak pro rodiče a všechny blízké připravily vánoční besídku v naší školce, která se uskutečnila
12.12.2019. Rádi jsme ve školce přivítali všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky, ale také
sourozence našich dětí, kteří se přišli podívat, jaké máme v naší školce šikulky. Společně tak oslavíme
Vánoce ve školce a pak už nezbývá než čekat, až nás Ježíšek navštíví ve vánočně naladěných domovech.
V novém roce nás čeká mnoho práce, ale také spousta akcí a aktivit, které pro děti i rodiče stále plánujeme.

Za celý kolektiv Mateřské školy Olešná bych ráda popřála všem krásné a kouzelné Vánoce, plné něhy,
radosti, lásky, pochopení a ohleduplnosti. Pod stromečkem samé rozzářené dětské oči a milé úsměvy a
v novém roce 2020 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Petra Sládková, ředitelka MŠ Olešná

STŘÍPKY Z HISTORIE
Víte proč a kde se u nás říká V PRAJSKU?
Z archivu obce:
„Na kráse naší obci nepřidalo pruské vojsko, které k nám přitáhlo
16. srpna 1866 a bylo tu celý měsíc. Bylo to následkem prohrané
bitvy u Králového Hradce, kde rakouské vojsko vedené polním
zbrojmistrem Benedekem bylo docela poraženo a k útěku
přinuceno. A tu se prajské vojsko skoro po celé české zemi jako
škodlivý hmyz a žravé kobylky rozložilo. Kde co bylo a nač přišlo
všechno vojáci vyjedli a vydrancovali (tak to zapsal představený
obce Anton Stach, čp. 29).“
Pobyt Pruského vojska nám připomínají místní názvy pozemků. Je to velká louka u křižovatky na Strašice
zvaná Prajsko, dnes pč. 702/2, kde měli Prusové – Preisen svůj tábor a druhá louka zvaná Rajčůr (mívala
pč. 841), tj Reitschule – jezdecká škola, kde jezdili na koních. Místní posádka z Olešné zde měla své
cvičiště. Parcelní číslo 841 dnes již v katastru obce nenajdeme. Podle některých pamětníků tato louka
bývala za Skalkou směrem na Královku.
připravila Mgr. Lenka Kratochvílová
4/2019
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SPOLEK FIŠTRÓN, Z. S.
Další rok je již pomalu za námi, společně jsme se setkali na Vodnických Velikonocích, divadelních
představeních jak pro děti, tak dospělé, Staročeském odpoledni nebo jen tak při návštěvě u zvířátek.
Tímto děkujeme za podporu obci Olešná, dále všem příznivcům, dobrovolníkům, sponzorům,
partnerům a návštěvníkům Zvířátkova.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti v novém roce. Zároveň se těšíme
na Vaši přízeň a podporu v příštím roce.
Kolektiv Zvířátkova

NAŠE ZVÍŘÁTKA…

DIVADELNÍ KOMEDIE ROZMARNÝ DUCH 7. 9. 2019
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STAROČESKÉ ODPOLEDNE 19. 10. 2019 - GROTESKA, HUMOR, ZÁBAVA
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ZŠ + MŠ ZAJEČOV
PODZIM V ZAJEČOVSKÉ ŠKOLE
Letošní školní rok je v plném proudu a do lavic zasedlo 169 žáků v 9 běžných třídách a 1 speciální.
Mateřskou školu navštěvuje 56 dětí a školní družinu 60. Věnuje se jim 26 pedagogických pracovníků
a 9 provozních zaměstnanců.
Už při prvních krocích ve školním areálu bylo patrné, že se zde o prázdninách pilně pracovalo –
původní budova MŠ dostala novou omítku včetně zateplení a všechny budovy získaly i nový systém
vytápění, a to pomocí tepelných čerpadel, který byl financován z rozpočtu obce Zaječov ve výši cca 5
miliónů korun. Drobnými úpravami prošel i interiér budovy 2. stupně, kde žáci nyní mohou o
přestávkách využívat čtenářský a relaxační koutek.
Hlavní prioritou je, samozřejmě, kvalitní výuka a vzdělávání, pestrý výchovný program ve školní
družině i mateřské škole a zajištění co nejlepších podmínek pro výchovně vzdělávací proces.
K tomu by mělo přispět i zapojení školy
do projektu Šablony II – Vzděláváme se
nově a zajímavě, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013349, který
během 2 let přinese škole 940 423,- Kč.
Budou využity na nákup mobilních ICT
zařízení (10 tabletů již máme), vzdělávání
pedagogů, Kluby komunikace v anglickém
jazyce, tandemovou výuku, spolupráci
s místními odborníky a ICT technikem,
projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu. Žáci budou mít hrazenu dopravu i odborného lektora
a první šablonové aktivity již paní učitelky naplánovaly a realizovaly.
1.
2.
3.
4.

Exkurze do VLS – Naučná stezka Klobouček – 1. 10. 2019
Návštěva Botanické zahrady Praha - 23.10. 2019
Exkurze do muzea a výroby ŠKODA Auto Mladá Boleslav – 31. 10. 2019
Návštěva Čechovy stodoly, MŠ, říjen 2019

Uvedené aktivity budou nejen obohacením školního vzdělávacího
programu, ale přispějí i ke zkvalitnění výuky.
Do života školy patří i sportovní aktivity. Žáci 1. a 2. ročníku zahájili
plavecký výcvik v bazénu Hořovice. Letos jsme opět využili dotace
z rozvojového programu MŠMT ve výši 14 400,-Kč, z něhož žákům
hradíme dopravu a škola se obejde bez finanční spoluúčasti rodičů.
Zúčastnili jsme se okresního kola v přespolním běhu, kde Jakub Skácel
získal 3. místo, a dobře se umístili i olešenští chlapci Lukáš Sviták a David
Reindl. Na leden plánujeme zahájení kurzu bruslení, který byl nabídnut
všem žákům 1. stupně.
Z větších celoškolních akcí nás čeká Lyžařský výcvikový kurz
v termínu 16.2. až 21.2. 2020 na chatě Kara v Krkonoších a na jaře pak
zahraniční zájezd do Francie, a to od 11. do 15. května. Obě akce
připravuje paní učitelka Mgr. Kateřina Ciprová.
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Vyvrcholením tohoto roku bude Vánoční koncert pěveckého sboru naší školy v kostele Zvěstování
Panny Marie – Svaté Dobrotivé v neděli 22. 12. 2019 od 15:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Věříme, že i tento školní rok bude klidný a pohodový a přinese nám řadu hodnotných vzdělávacích,
poznávacích a sportovních aktivit.
A protože nás čeká období vánočních svátků a nový rok kalendářní, nezbývá než popřát
zastupitelstvu obce Olešná, dětem, žákům a rodičům příjemně prožitý vánoční čas a pevné zdraví,
hodně elánu, spokojenosti a životní pohody v roce 2020.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLEŠNÁ
ZLATÁ PREMIÉRA NA ZPV
O Závodu požárnické všestrannosti pro dospělé, který
několik let pořádá SDH Malé Přílepy, jsme věděli už
několik let. Myšlenka zúčastnit se, nás napadla už několikrát,
ale teprve letos se pět odvážných členek našeho SDH vydalo
do Malých Přílep.
I tentokrát náš start provázely komplikace. Cestu na závody
nám zkomplikovala kolona na dálnici a s naší účastí to
vypadalo špatně. Naštěstí vše dobře dopadlo. Závod se
konal v sobotu 12. října, kdy Česko zahalil státní smutek
za zesnulého Karla Gotta. Závod byl zahájen minutou ticha
a naše družstvo vyběhlo s černými páskami na rukou.
Hned první stanoviště, které na nás čekalo, byla střelba
ze vzduchovky, kde jsme jako jediný tým celé soutěže
získaly nula trestných bodů. Na druhém stanovišti jsme
procvičily znalosti z technických prvků a poté jsme se
přesunuly na topografii, kde jsme také vše zvládly.
Po první půlce závodu jsme tedy měly na kontě 0 trestných bodů. Nulu nám nezkazily ani uzle se
zdravovědou, po které jsem běžely do táhlého kopce do cíle. Tam bylo připraveno poslední stanoviště,
kde se skákalo v pytlích. S vyčerpáním, ale nulou na kontě, jsme proběhly cílem a čekaly na výsledky.
Na vyhlašování jsme šly s očekáváním druhého místa, a tak i pro nás samotné bylo vítězství velkým šokem.
Jsme rády, že jsme se ZPV zúčastnily a těšíme se na příští rok, kdy pojedeme náš úspěch obhajovat. Celý
závod probíhal v přátelské atmosféře a za slunečného počasí.
za SDH Olešná Aneta Šuttová

http://www.podbrdskenoviny.cz/

4/2019

…regionální mediální partner Olešenského zpravodaje

OLEŠENSKÝ ZPRAVODAJ

18

VÁNOČNÍ DĚTSKÝ KOUTEK

VYROBTE SI SNĚHULÁČKA, KTERÝ VÁM NIKDY NEROZTAJE…..

připravila: Hana Hošková
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
24. 12. 2019

Krmení zvířátek

24. 12. 2019

Vánoční setkání u zvoničky

28. 12. 2019

Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu

31. 12. 2019

Silvestr v restauraci U Zeleného stromu

1. 1. 2020

Novoroční ohňostroj

5. 1. 2020

Tři králové

12. 1. 2020

Bodovací turnaj mládeže ve stolním tenisu

18. 1. 2020

Dětský karneval

15. 2. 2020

Hasičský bál

1. 3. 2020

Divadlo Vysmáto

14. 3. 2020

Maškarní bál pro dospělé

28. 3. 2020

Vítání jara
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