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Olešník

Zahájení Adventu 2016 v obci Olešník
Rok se opět nachyluje a je zde slavnostní
čas vánočních příprav. Naše společnost AES
Lichttechnik s.r.o. se sídlem v Č. Budějovicích,
která provozuje od roku 2015 veřejné osvětlení

opticky a barevně plynulý přechod nového
vánočního osvětlení na již používanou stávající
vánoční světelnou dekoraci v podobě hvězd na
sloupech veřejného osvětlení. Další rozšíření
nasvícení se plánuje dále u kapličky a případné
doplnění barevnými ozdobami či řetězy na
vánočním stromu může být předmětem soutěže
pro občany na podzim roku 2017.
Při slavnostním rozsvícení Vánočního stromu,
kterému jsme byli přítomni, převažovaly vcelku
pozitivní reakce ze strany občanů. Dále jsme
dostávali i dotazy na námi realizované veřejné
osvětlení v obci. Je dobré, že se občané zajímají
o tuto problematiku, neboť správně zpracovaný
světelný projekt výrazně přispívá ke zvýšení
bezpečnosti občanů i silničního provozu v obci.
O možnostech dalšího zkvalitňování VO ve

Vaší obci si můžeme opět něco říci v některém
z příštích čísel Vašich Obecních novin.
S přáním klidného a pohodového prožití
Vánočních svátků všem občanům.
Dagmar Ďuchová, jednatelka společnosti

ve Vaší obci, přišla po dohodě s panem starostou
JUDr. Jaroslavem Pavlicou tentokrát s myšlenkou,
jak ještě více zpříjemnit tento adventní čas Vám
občanům a návštěvníkům obce. V praxi to pro nás
znamenalo zmodernizovat osvětlení Vánočního
stromu na návsi a nově nasvítit i přilehlou obecní
studnu. Od nápadu nebylo daleko k realizaci
a tak se rychle předložilo panu starostovi k výběru
několik možných variant nasvícení. Zvítězila
varianta, která umožňuje dle našeho názoru,

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: „Největší část života uniká těm, kdo dělají špatně.
Velká část života těm, kdo nedělají nic. Celý život těm, kdo dělají, co dělat nemají.“
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OKÉNKO STAROSTY
Z kroniky naší obce
Na to prostřední svátek svatodušní tj. v pondělí svatodušní dal kovář za to že
zjednal co závdavek půl sudu nynějšího půl Hektolitru piva však poslednější
dobu as od let 1890 jednal kovář již s předu jmenované pondělí svatodušní
s tímže pořadem a současně s pivem tak že se to odbylo za 1 den, toto schromáždění odbývalo se u představenýho, dále dával kovář to samo na sv. Havla
to bylo vždy v sobotu před císařským posvícením tj. před posvěcením chrámů Páně (pravidelně v sobotu po sv. Havlu); kdy končil či začínal kovářský
rok pro sousedy oběd kde se současně vyrovnávaly účty kovářské či konta
zvaná, oběd dával kovář a to 5 kg masa hovězího a 2 husy krmené, pivo si
daly sousedi svoje, to byla abych tak řekl první sousedská zábava.
Dále byl to tak zvaný Vondřej to trvalo tři dni po sobě, první byl sýpka
u slouhů či obecního pastýře to bylo v sobotu před první nedělí adventní
začalo to v 9 hodin ráno a sice tímto způsobem: Spočítal se veškerén dobytek

jak hovězí tak vepřový (dříve též ovce) v souhrn ze všech tří zbyrů tj. spisoval
se dobytek každému v celé obci a to prvně při sv. Jiří, druhý při sv. Jakubu
a třetí při sv. Ondřeji, tyto sbíry ať pásl ve stádě či soukromě se v týž den
u slouhů sečtou či snesli do hromady a dle toho rozměřilo mnoholi přijde
sypati na jeden kus žita, tato sypka musela vynésti a to 16 strichů žita pastýři, 4 strichy žita hajnému obce, jeden strich žita kováři od zvonění a to se
sipalo na tak zvaný obecní věrtele či by sme niní řekly štvrt hektolitru tento
obecní věrtel měřil 3 mírky čili 1/šestnáctinu což činilo 22 strichů obecních
u slouhy či pastýře, obecnímu hajnému či krajičany a kováři pravidelně strichy či Hektolitry, pak se daly ještě nějaké dary v žitě jako učitely a rodině po
něm, porodní bábice, po případě ohněm postiženým, mimo toho se sipalo
od svině (chovné )…
Pokračování příště: (zapsal Mat. Polívka - přepsal Jar. Pavlica)

Zastupitelstvo obce
STRASTI PŘI PLÁNOVÁNÍ A REALIZACI PROJEKTŮ
V poslední době jsem se setkal s mnoha mladými lidmi, kteří uvažují o pořízení vlastního bydlení. Často se rozhodují, zda mají zakoupit byt ve městě,
nebo novostavbu v blízkosti města. Mezi rozhodující kritéria často patří dojezdové časy do zaměstnání, blízkost občanské vybavenosti a v neposlední
řadě cena za 1 m² stavební parcely. Co se týče dojezdových časů, rozdíly se
citelně smazávají, jelikož člověk bydlící mimo město a ve městě stráví často podobný čas dopravou do zaměstnání. Cena za 1 m² se v okolí 12 km
od Českých Budějovic pohybuje od 1600,- Kč a výše, obzvláště ve směru na
Č. Krumlov, kde se silně rozrůstají tzv. satelitní vesničky anebo vzniká
nová výstavba okolo původních zástaveb vesnic. Dopravní situace je z tohoto směru v ranních a odpoledních hodinách z důvodu absence obchvatu
Českých Budějovic často kritická.

dotačních titulů či grantů. Financování projektů se zapojením dotačních
titulů je zvláštní kapitola. Od posouzení projektu dotačním titulem, jeho
schválením a přiznání dotace uběhne také mnoho času (měsíce). Jsou dotace, které jsou vypláceny až po realizaci dané akce, tzn. investor musí zajistit
financování akce a až poté obdrží dotace, které můžou tvořit až 90% nákladů. Někdy se investor často dostává do časového tlaku, který je způsoben
podmínkou čerpání dotace téhož roku. Proto je často vidět, že některé stavební práce probíhají často za klimatických podmínek, které jsou pro dané
technologie hraniční. Obdržením dotace to však nekončí, některé dotace
jsou ještě podmíněny kontrolami. Tyto kontroly jsou buď periodické (tedy
roční) a nebo náhodné, tj. v horizontu několika let od data obdržení dotace může přijít kdykoliv kontrola. Tyto kontroly mohou dotaci buď ponížit
a nebo dokonce i odebrat. Je úsměvné, že tyto periodické kontroly jsou často spojeny s „certifikovanými“ kontrolory a obdržená dotace se tak snižuje
o jejich odměnu, která není zrovna zanedbatelná.

Proč tedy nehledat lokalitu pro bydlení v opačném směru od Č. Budějovic?
Tedy naším směrem... Často je cena za 1 m² stavební parcely okolo 800,- Kč
a dosah Č. Budějovic je v horizontu 20 - 25 min. bez ohledu na část dne. Tato
lokalita dostává záporné body při rozhodování nových stavebníků z důvodu
blízkosti JETE, obav z JETE a absence vhodných stavebních parcel.

Tato legislativní úskalí potkají jak lidi z privátní, tak i ze soukromé sféry a asi
každý je nejméně jednou za život absolvuje. Ať už se jedná o stavbu rodinného domu, inženýrských sítí nebo žádosti o dotaci např. na tepelné čerpadlo,
zelenou úsporu atd.

V naší obci je výhledově možné realizovat stavební parcely v lokalitě bývalých drůbežáren, kde by mohlo vzniknout 8 až 10 parcel. Jedná se o značnou
investici co se týče zasíťování, výstavby komunikací atd., která se promítne
do ceny stavebních parcel. Pro přeměnu těchto parcel v zasíťované parcely
a jejich přípravu k prodeji je zapotřebí vykonat ještě dlouhé legislativní kolečko. Je zapotřebí připravit: studii rozmístění parcel, napojení těchto parcel
na kanalizaci, vodovod, plyn, elektřinu a dopravní infrastrukturu, poté přichází na řadu již zmíněné byrokratické kolečko.

Opakem k budování „nového“ patří i údržba stávajícího z důvodu životnosti
daných konstrukcí či použitých technologií. Další nezanedbatelnou a zbytečnou finanční zátěží obce jsou opravy. Častými důvody jsou např.: chodník
je určen pro pěší a není určen pro dopravní prostředky, pro které je koncipována vozovka, tato podstata vychází i z technologické konstrukce těchto
dvou staveb, nehledě na oddělení chodců / dopravních prostředků a zvýšení
jejich bezpečnosti. Vodění psů na dětské hřiště, kteří ho mohou znečistit
- poté bude nutná sanace spojená s výměnou celého štěrkového podloží atd.

K návrhu se vyjadřují všechny dotčené orgány, mezi které patří stavební
úřad, dopravní inspektorát, ČEVAK, EON, Správa a údržba silnic, hasiči, policie a v neposlední řadě majitelé sousedících a dotčených pozemků.
Vzhledem k tomu, že každý tento orgán /úřad/ majitel má ze zákona lhůtu
na vyjádření, připomínky a lhůtu na odvolání, tak se takové plánování často
protáhne do řady měsíců. Až když jsou k dispozici všechna kladná stanoviska a do projektu byly zapracovány všechny připomínky všech dotčených
účastníků stavebního řízení, může se přejít k samotné realizaci.

Výhledové akce v našich obcích jsou oprava / obnova chodníků, komunikací
v Olešníku „Na Pazderně“, komunikací v Chlumci a v Nové Vsi. Opravy stávajících budov v majetku obce „kabiny“, modernizace jídelny v MŠ, realizace
domu pro seniory a spousta dalších jiných akcí, o kterých si napíšeme zase
příště.
Ing. Milan Kotýnek

Toto legislativní kolečko je zapotřebí absolvovat, ať už se jedná o výstavbu
rodinného domu, nových inženýrských sítí k parcelám a nebo jiných stavebních činností. Jistě mnozí, kteří absolvovali toto kolečko, rádi vzpomínají
a vyprávějí o době, kterou strávili na úřadech a (ne)chtěli by ji vrátit zpět.
Po obdržení všech příslušných povolení se může začít se samotnou realizací.
Vzhledem k finanční náročnosti dané akce je zapotřebí rozhodnout o financování. Jedna možnost je financování z vlastních zdrojů anebo za pomoci
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OLEŠNÍK ŽIJE:
Rok 2016 mohu nazvat ve znamení omlazení naší obce
Za období mého starostování tj. od roku 2010
jsem přivítal do života celkem 56 občánků
a z toho 30 kluků a 26 děvčat.
Z toho v roce
Celkem
kluci / děvčata
2011
4
2/2
2012
13
10 / 3/
2013
9
4 / 5/
2014
8
5 / 3/
2015
7
4 / 3/
2016
15
5 / 10/
Tedy z celkového přehledu je zřejmé, že nejvíc
dětí bylo přivítáno do života v tomto roce 2016
a z toho důvodu bylo rozděleno na dvakrát a to:
17. 6. 2016 a 11. 11. 2016.

Pohádkové království
Dne 28. 9. 2016 na svátek
svatého Václava se na náměstí Přemysla Otakara II. v Č.
Budějovicích sešla skupina
lidí na zahájení 5. ročníku
Měsíce rozhleden a věží. Pořadatelem akce byl kancléř
Jižního pohádkového království Mgr. Marcel Goetz.
V projektu je již v Jižních Čechách zapojeno celkem 130 míst, 14 objektů je bezbariérových. Byla
ztvrzena spolupráce se zástupci z politiky, s Klubem turistů, s letištěm Hosín a dalšími. Slavnost-

ně byl pokřtěn nově vydaný sběratelský 4pohled.
Také Olešník, Chlumec, Nová Ves mají svůj
4pohled. Už ho máte? Dále máme v Olešníku
výroční turistické vizitky, známky a vlajky ČR
s kalendářem, mapy, pohlednice. Přijďte se seznámit s možnostmi na OÚ v Olešník. Dosud
bylo vydáno 37 výškových 4pohledů. Součástí
zářijového setkání bylo prohlédnutí si náměstí
z Radniční věže a seznámení se s historií a rozvojem Č. Budějovic na Vodárenské věži ve výborně
připraveném videu a zajímavým výkladem. Slunečné počasí podtrhlo slavnostní ráz zájmové
činnosti rodičů s dětmi. Na mapě najdete 100
možných turistických výletů. Ve dnech 7. - 8. 5.
2017 proběhne již 2. ročník Nocí věží a rozhleden, přivítání slunce a prvního mírového rána po
2. světové válce.
JP
Srdečně vás už nyní zveme na nově připravovanou akci Medobraní v Olešníku dne 16. 9. 2017.
Podílejte se také na prvním ročníku u nás... vše kolem medu, pečení i vaření z medu. Nabídka možností vystavení výrobků, produktů, ale i stánkového
prodeje na naší krásné návsi. Připravíme i soutěže,
máte nějaké náměty, zkušenosti... děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Organizátoři.
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Koupaliště
Vzpomínka na letní sezonu na naší plovárně
(paní pochází z Jihoafrické republiky).
starosta obce Olešník, JUDr. Jaroslav Pavlica
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V Olešníku vyroste nový dům pro seniory
V Olešníku na Českobudějovicku vyroste do konce příštího roku nový dům pro seniory. Moderní
bezbariérové bydlení pro jednotlivce i celé páry
vznikne přestavbou a rekonstrukcí zhruba tři
roky nevyužívaného objektu, který obec odkoupila za 2,9 miliónu korun od místního zemědělského družstva. Na nákup využili Olešničtí příspěvek
od Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ ve
výši jednoho miliónu korun. Zbývající část kupní
ceny uhradila obec z vlastních zdrojů.
„V současné době jsme ve fázi přípravy projektové
dokumentace. Předpokládáme, že pokud vše půjde podle našich představ a podaří se nám získat
dotace, zahájili bychom stavební práce zhruba na
jaře příštího roku s tím, že do podzimu by mělo být
hotovo,“ uvedl starosta Olešníku Jaroslav Pavlica.

V budově, která přímo navazuje na stávající objekt obecního úřadu a základní školu v úplném
centru obce, by po modernizaci mělo vzniknout
celkem dvanáct bytů pro jednotlivce či dvojice.
Celková kapacita je tak variabilně plánována na
12 až 24 obyvatel. „V praxi se tak bude počet uživatelů seniorského domu pohybovat někde v tomto
rozmezí“, poznamenal starosta.
Dům pro seniory je zřejmě poslední „vymožeností“, kterou Olešník dosud nedisponuje. Obec má
vlastní mateřskou školu, základní školu, rozšířenou
a nově zmodernizovanou požární zbrojnici, víceúčelový sportovní areál, letní plovárnu, dětské hřiště i kulturní dům. Vše nové nebo zrekonstruované.
Včetně veřejného osvětlení, chodníků a silnic.
„Naší výhodou je blízkost Jaderné elektrárny Te-

melín, protože prakticky na všech zmíněných investičních akcích se Skupina ČEZ významně spolupodílela. To nemůžeme opominout, stejně jako
podporu sportovních, kulturních a společenských
akcí v rámci projektu Oranžového roku v okolí
elektrárny“, zdůraznil Pavlica.
Obec Olešník, která leží asi devatenáct kilometrů
severozápadně od Českých Budějovic, má zhruba
800 obyvatel. K centrální obci patří ještě dvě místní části, Chlumec a Nová Ves.
starosta obce Olešník, JUDr. Jaroslav Pavlica

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mateřská škola
A UŽ JE TU ZASE KRÁSNÝ VÁNOČNÍ ČAS.
Sotva jsme se ve školce rozkoukali, seznámili se
s novými kamarády, už tu máme advent. V pátek
25. 11. 2016 jsme si zazpívali koledy u vánočního stromu, doma v neděli, ve školce v pondělí
si zapálili první svíčku na adventním věnci a už
v pondělí 5. 12. 2016 nás navštívil Mikuláš s Andělem a Čertem. Někdo se trošku bál, ale čert byl
pohodový a dokonce si s námi chtěl hrát. Teď si
krátíme čekání na Ježíška různými předvánoční-

mi hrami, výrobou vánočních ozdob, perníčků na
vánoční dílně, která se koná 13. 12. 2016 v sále
místního pohostinství od 15:00 hodin. Můžete se
zapojit a tím si trochu zavzpomínat na svá dětská
léta. A až si zapálíme čtvrtou svíčku na adventním
věnci, už tu bude Ježíšek se svými překvapeními,
jak ve školce, tak potom doma. Od 23. 12. 2016 už
si totiž budeme užívat vánoční pohodu doma. Ve
školce se opět sejdeme 3. 1. 2017.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, keří se
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zúčastnili naší podzimní brigády. Máme natřené
všechny lavičky, tabuli, dopravní značky, opravený propadlý chodník, vysázené keře podél plotu.
Moc děkuji i za opravy koloběžek a traktorů. Náš
vozový park je denně hojně využíván a každá
ztráta je moc znát.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přeji krásné
a pohodové vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Za mateřskou školu napsala Dana Kuboušková
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Základní škola
Dále intenzivně probíhaly přípravy na Vánoční
andělské vystoupení, které proběhlo 6. prosince.
Nacvičili jsme s dětmi andělské pásmo, společně
s dětmi jsme vyrobili kostýmy a převleky. Zároveň se chystáme na vánoční dílnu, která se koná
13. prosince za společného přispění zaměstnanců
celé organizace a také několika maminek. Dále
srdečně všechny zveme na výstavu vyrobených
vánočních stromků, kterou chceme přispět naladění se na sváteční atmosféru tohoto období.
Ve škole budeme ještě s dětmi v rámci kroužku
zdravého vaření chystat drobné vánoční cukroví trochu netradičně. Zaměříme se jako vždy na
zdravý životní styl a pokusíme se udělat cukroví
dietní a odlehčené.

VÁNOCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OLEŠNÍK.
Tak už je to tady zase. Přichází čas každoročního
bilancování a rozjímání o tom, jak proběhl celý
rok. Ve škole jsou úseky bilancování poněkud
odlišné. V tuto chvíli se zamýšlíme nad tím jak
jsme zahájili nový školní rok a jak se nám daří naplňovat požadované úkoly a kompetence. Máme
radost, že máme šikovné žáky ve škole, máme radost z toho, že se prvňáčci dobře sžili se školou
a že už docela pěkně čtou. Máme radost, že se
nám daří vzájemná spolupráce v rámci celého
subjektu, spolupráce s Obcí Olešník – s naším
zřizovatelem a též s dalšími subjekty, jako jsou
například hasiči a soukromé osoby – rodiče, kteří
nám pomáhají s pořádáním tématických dílen,
pan Koleš, který vždy ochotně pomůže, když se
nám ve škole něco pokazí a též věnoval sponzorský dar, ze kterého měli užitek dospělí u vánočního stromu.

světly a barvami, my jsme přispěli krátkým vystoupením. Zazpívali jsme koledy, které děti zpívají nejraději. Ve školní družině jsme uvařili pro
děti čaj a pro dříve narozené svařák na zahřátí.

Dovolte mi popřát všem krásné předvánoční
období. Užijte si ho s tou opravdovou adventní
náladou, beze spěchu a front v obchodech. O Vánocích ať jste obklopeni svými blízkými a lidmi,
které máte rádi.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví,
hodně lásky, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů.
Mgr. Zdeňka Hucková

Nyní stojíme přede dveřmi nejkrásnějšího svátku
v roce – alespoň tak to děti říkají. Ve škole prožíváme Vánoce velmi intenzivně. Začali jsme již
přípravou na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Obecní vánoční strom zazářil novými

CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Pohádková cesta
Dne 17. 9. 2016 jsme připravili dětem v Olešníku
zábavné dopoledne - pohádkovou cestu.
Měla vézt od dětského hřiště, po příkopech za
řadovky a končit opět u hřiště. Bohužel se naplnily naše obavy ze špatného počasí a po 8 hodině
začalo pršet. Před 9 hodinou jsme se všichni sešli
před hasičárnou, kde jsme měli uložené odměny
pro děti a řešili jsme, co s nepříjemnou situací budeme dělat. Nakonec nám pomohl velitel hasičů
Fanda Mádl, který nám umožnil naše stanoviště
s úkoly připravit v hasičárně. Vyjel i s Avii, takže
byl větší prostor. Řekli jsme si, že počkáme, jestli někdo přijde... Velmi mile nás překvapilo, že

i přes nepřízeň počasí dorazilo skoro 30 dětí. Přijel i tatínek se dvěma dětmi z Purkarce. Všem se
akce líbila a proto jsme se rozhodli pohádkovou
cestu na jaře zopakovat s přáním lepšího počasí.
Tímto bych chtěla MOC PODĚKOVAT VŠEM,
kdo se podíleli na přípravách akce na úkor svého
volného času a všem zúčastněným dětem. Něco
o těch stanovištích.?! Byli jsme převlečení za různé pohádkové postavy a na každém stanovišti děti
plnili úkoly. Například čarodějnice měla 2 velké
láhve naplněné hoblinami a zemí, přikryté látkou
a děti museli hodně zalovit, aby vytáhli různé
předměty. Karkulka měla obrázky s dopravním
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značkami, klaun s motýlem Emanuelem měli na
starost tvořivou dílnu, kde si děti vyrobili z novin
večerníčkové čepice a kreslili obrázky. Pricezny
měly sáček s předměty, které děti poznávali po
hmatu, nechyběli ani vodníci u kterých chytali
ryby, Křemílek s Vochomůrkou měli na starost
slalom, při kterém děti nosili na lžíci vajíčka, nebo
míčky. Také nám hodně pomáhali Ferda mravenec s Beruškou a Maková panenka rozdávala za
splnění všech úkolů odměny. Snad jsem na nikoho nezapomněla.
Marie Lišková
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Setkání seniorů v Olešníku
Již tradičně jako každý rok, se dne 9. října 2016
konalo setkání seniorů z Olešníka, Chlumce
a Nové Vsi v Olešnické hospodě. Účastníkům
mimo Olešníka byl zajištěn svoz i odvoz z místa a do místa bydliště. K zábavě a tanci vyhrávala
hudební skupina PROT-Studio, kdy její muzikanti zábavně procházeli mezi účastníky a společně
s námi zpívali lidové písně. Nálada byla veselá
a rozcházeli jsme se v podvečer. Kuchyně byla
výborná a je možno konstatovat, že to bylo opět
jedno z příjemně strávených odpoledních hodin.
Zahájení celého setkání bylo v režii pí. ředitelky

školy Mgr. Zdeňky HUCKOVÉ a školních dětí,
které nám předvedly část divadelního představení „Noc na Karlštejně“, neboť tento rok jsme
i my senioři včetně našich divadelníků navštívili Výstavu k 700-stému výročí Karla IV v Praze
a následně i Hrad Karlštejn.
Takže letošní seniorská činnost směřovala k oslavě tohoto výročí našich slavných předků a zakončili jsme jí písní a tancem.
Starosta

Sezona 2016 mladých hasičů a dorostenek SDH Olešník
DOROSTENKY
Kategorii dorostu se věnuje pouze několik sborů
v okresu, proto je jedinou soutěží okresní kolo.
Letošní se odehrálo v pátek 3. 6. na stadionu
SKP v Českých Budějovicích. Našich pět dorostenek doplnila Veronika K. z Chrášťan a Anna N.
z Krasejovky, posily to byly vskutku kvalitní. Na
soutěž děvčata připravoval vesměs Jiří Liška, co
by trenér.

Okresního kola se zúčastnilo pět družstev dorostenek a tři dorostenců. Soutěžilo se v požárním
útoku, štafetě 4 x 100 metrů, běhu jednotlivců na
100 metrů, a oproti dospělým, dorostenci ještě
píší test.
První disciplínou byl požární útok, se stříkačkou
Fox Rosenbauer. Útok se děvčatům povedl, jen
co proudařky srazily terče, praskla druhá hadice
B. Na úvod získala 2. místo. Následoval test, všechny bezchybné, tedy 1. místo. Na poslední místo by
stačila i jediná chyba. Další v pořadí byla štafeta
4 x 100 metrů, kde má družstvo dva pokusy. Využili jsme oba. Druhý v pozměněné sestavě, který se
počítal pro rychlejší čas, i tak stačil až na 4. místo.
Na 3. místo dorostenky ztratily necelou sekundu.
Po 3. disciplíně tak držely průběžné 2. místo, pak
ale byl na pořadu běh na 100 metrů s překážkami,
nejnáročnější disciplína. Na děvčatech a nejen na
našich, se už začala podepisovat únava. Bylo vidět

poměrně dost pádů, zvláště ty z kladiny vypadají
hrozivě. I našemu družstvu se dva pády podařily,
naštěstí bez následku. Počítalo se pět nejlepších
pokusů, tak šance na lepší umístění byla. Zvláště
pak po druhém pokusu Veroniky, která dosáhla
2. nejrychlejšího času dne. Součet časů zaostal
o necelou sekundu za 4. místem. V celkovém
pořadí se pak dorostenky umístily na pěkné
3. příčce za 1. Lišovem a 2. Srubcem. Takže velká pochvala. Konkurence byla vskutku veliká,
k vidění byly špičkové výkony, a to jak dorostenců, tak dorostenek. Po zbytek sezony dorostenky
soutěžily jako družstvo žen „B“.
MLADÍ HASIČI
V pondělí 14. února náš sbor navštívil reportér
z Českého rozhlasu spolu s fotografkou a reportérkou z Českobudějovického deníku, aby natočili medajlonek o SDH Olešník do krajského kola
soutěže Dobráci roku. K rozhovoru bylo přizváno i několik mladých hasiček. Díky nervozitě, se
toho ale reportér příliš nedozvěděl.
Celoroční činnost mladých hasičů není zaměřena pouze na přípravu na soutěže, ale součástí je
i výchovně preventivní činnost, proto každoročně mívají v zimních měsících besedu o požární
prevenci a ochraně. Ta letošní proběhla 1. března
v hasičské klubovně za přítomnosti starosty sboru
p. Kubouška.
8. března vybraní mladí hasiči úspěšně dokončili plnění odznaků odborností. Kačka Mádlová
spolu s Danielem Bezděkou zvládli odznak odbornosti Preventista a odznak Preventista Junior
získaly Adélka Hájíčková, Terezka Ježková a Karolínka Trnková.
Stejně jako předešlé roky se poslalo několik obrázků do soutěže Požární ochrana očima dětí.
Prvně se podařilo obsadit tři věkové kategorie.
V okresním kole ale bohužel žádný neuspěl.
1. června se SDH spolupodílel na organizaci
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dětského dne v Mateřské škole, kde mladí hasiči
předvedli požární útok a dále se postarali o zábavu se džberovými stříkačkami.
Mladí hasiči se zúčastnili sedmi soutěží v kategorii mladších žáků. Sezona začala 7. května jarní
částí obvodového kola hry Plamen pořádaného
námi v Olešníku. Z podzimní části měli zaděláno na slušný výsledek třemi 2. místy ze štafet,
a tak se doufalo v pěkný výsledek. V jarní části se
soutěžilo v požárním útoku a závodu požárnické
všestrannosti. Naše družstvo začínalo útokem,
který se příliš nevydařil. Nervozita způsobila zdr-

žení u sání, což znamenalo až 5. místo. Závod požárnické všestrannosti byl pro naše členy premiérový, i tak výsledné 4. místo bylo solidní. Celkově
pak obsadili v obvodovém kole slušné 3. místo ze
sedmi družstev. Další soutěží byl Dvojboj v Týně
nad Vltavou 22. května. Soutěžilo se v požárním
útoku, který se povedl na 3. místo a ve štafetě
CTIF, kde družstvo dosáhlo našeho historicky
nejlepšího času, který navíc překonalo pouze jed-

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
no družstvo. Celkové 3. místo z 9 družstev bylo
velkým povzbuzením do následujících soutěží.
Další soutěží byl až Dvojboj v Lišově 16. července, kam jsme jeli vůbec poprvé. Většina dětí byla
na táborech nebo dovolených, tak se sedmičlenné
družstvo složilo až na poslední chvíli. Soutěžními
disciplínami byl požární útok a štafeta 4 x 60 metrů na oválu. Mladší začínali útokem. Celé odpoledne foukal nepříjemný boční vítr, a tak většina
družstev měla problém se sestříknutím terčů. To
ale nebyl případ našich děvčat. Obě proudařky
sestříkly téměř současně a navíc v nejlepším čase,

překonali dokonce i domácí. Následovala štafeta,
kde bylo zdržení pouze u přeskoku překážky, jinak vše proběhlo bez chyby. Výsledný čas přinesl,
také skvělé, 3. místo. Celkově pak naši mladí hasiči obsadili 2. místo z 15 družstev. Všichni měli
radost z vyhraného poháru, dvou sad medailí
a velkého koláče.
Na konci prázdnin, 27. srpna, byl na pořadu další Dvojboj, tentokrát v Roudném, kde jsme také
ještě nebyli. Družstvo bylo sestaveno opět pouze

sedmičlenné. Soutěžilo se v požárním
útoku, který se nevyvedl, na přetlakový ventil domácích šla velmi ztuha
připojit naše hadice, tak se dostavil
první letošní neúspěch, poslední místo. Chuť nám napravila až další disciplína, štafeta požárních dvojic, ve které jsme obsadili 4. příčku. Družstvo
tak získalo diplom za celkové 8. místo
z 11, velký koláč a dva sáčky kysaného zelí. Na další soutěž se jelo spolu
se dvěma družstvy žen a mužů 3. září
do Dolního Bukovska. Loni zde naše
družstvo požárním útokem vyhrálo,
a tak se předpokládal pokus o obhajobu. Bohužel se opakoval problém z Roudného,
nešla připojit hadice na přetlakový ventil, útok se
sice podařilo dokončit, ale se suverénně nejhorším časem. Každopádně ale naše družstvo mělo
nejvíce fanoušků, kteří svými výkony čest sboru
více než dostatečně uhájili. Celkem náš sbor získal pět pohárů.
O týden později, 10. září byl již 11. ročník Olešnického dvojboje. Příprava byla důkladná a nervozita z domácího prostředí také. Smůla v požárním útoku se podařila prolomit, výkon našeho
družstva stačil na překvapivé 3. místo. Celí natěšení se pak mladí hasiči připravovali na druhou
disciplínu, štafetu požárních dvojic, naší oblíbenou. Snad prvně nám běžely dvě hlídky po pěti
závodnících. Počítá se čas té rychlejší. Opět se
nás drželo štěstí. Rychlejší hlídka dosáhla našeho
historického rekordu, který za vítězným Lišovem
zaostal pouze o 0,25 sekundy, tedy druhé místo.
V celkovém pořadí pak naše družstvo obsadilo
vynikající 2. místo z 20 družstev.

Poslední soutěží byla podzimní část obvodového
kola hry Plamen v Týně nad Vltavou 22. října, na
kterou se podařilo sestavit jak družstvo mladších,
tak i starších žáků, a to obě shodně po minimálním počtu sedmi závodníků, kvůli nemoci několika členů. Soutěžilo se ve třech štafetách, požární dvojice, CTIF a 4 x 60 metrů. Obě družstva
předvedla vyrovnané výkony. Družstvo mladších
obsadilo ve všech disciplínách 3. místa a starších
pátá. Průběžně jsou mladší 3. z 8 družstev a starší 4. z 9. Takže úspěšné ukončení sezony. O celkovém výsledku rozhodne jarní část v květnu.
O horké chvilky se nám postarali Srubečtí, kteří
nám, snad omylem, sebrali bednu s výstrojí před
poslední štafetou 4 x 60 metrů, kterou vrátili až
po odběhnutí našeho družstva mladších s vypůjčenými hadicemi. Celková bilance, kdy se družstvo mladších žáků ze sedmi soutěží umístilo
pětkrát na stupních vítězů, se zapíše do historie
našeho sboru jako suverénně nejúspěšnější.
(Více na: www.sdh-olesnik.blog.cz)
V. Zibura.

Rok 2016 SDH Olešník v několika řádcích…
Letošní soutěžní sezónu mužů a žen jsme zakončili na Velké ceně v Českých Budějovicích, kde byly
vyhlášeny výsledky za celý rok. Letos jsme se zúčastnili celkem sedmi z osmi soutěží Velké ceny.
Družstvo „Ženy A“ skončily celkově na krásném
4. místě z 13 družstev. Naše dorostenky, tedy
„Ženy B“, skončily ve stejné kategorii na 7. místě.
Družstvo „Muži A“ vybojovalo celkově 5. místo
z 12 družstev. Naše družstvo „Muži B“ se zúčastňovalo pouze soutěží s historickou mašinou PS 8
a vždy obsadili první nebo druhé místo.
K hlavní letošní události SDH Olešník patřila oslava výročí 115. let založení SDH Olešník, při které
se požehnal historicky první prapor SDH Olešník
a požehnala se i naše opravená hasičská zbrojnice.

K dalším velkým událostem patřila organizace jarního kola dětské hry Plamen, kterého se
zúčastnilo 44 družstev. V září jsme pořádali již
11. ročník soutěže Olešnický dvojboj mladých hasičů, kterého se zúčastnilo 43 družstev.
Zásahové družstvo se během celého roku proškolovalo hlavně v bojovém řádu požární ochrany.
Na jaře proběhlo pravidelné školení „zdravověda“. Velitel, zástupce velitele, strojníci a preventista absolvovali pravidelné školení u Hasičského
záchranného sboru. 3 členové družstva byli proškoleni na obsluhu motorové pily.
Hlavní prověrkou zásahového družstva byl cvičný planý poplach. Při rychlém výjezdu z hasičské
zbrojnice však došlo k poruše převodovky naší Avii.
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Do týdne se nám podařilo převodovku spravit a náš
starý zásahový vůz je opět připraven k akci.☺
Nyní se ale moc těšíme na předání nového dopravního automobilu, který získáme díky dotaci
Ministerstva vnitra, Jihočeského kraje a hlavně
díky podpoře Obce Olešník.
Tímto bych chtěl poděkovat Obci Olešník, Nadaci ČEZ a dalším sponzorům, kteří nás podporují
v naší činnosti. Dále bych chtěl poděkovat všem
členům za aktivní práci při pořádání soutěžních
a společenských akcí, brigád a reprezentaci naší
obce na soutěžích.
Díky této partě, na kterou se mohu spolehnout, je
radost dělat velitele.☺
Velitel SDH Olešník, František Mádl
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PAMĚTNÍ DESKY - 150. let včelaření na českobudějovicku
Na Českobudějovicku měli čeští včelaři svá včelstva dávno před 150 roky. Dlouho se jim ale nedařilo ustavit a legalizovat ryze český včelařský
spolek. CK administrativní aparát schvaloval bez
větších problémů pouze spolky německé.
Okresní organizace včelařů České Budějovice ustavila přípravný výbor oslav k 150. výročí
včelaření na Českobudějovicku. Na přípravném
výboru byl schválen rámcový program oslav.
Zástupci ZO ČSV Zliv na přípravném výboru
od počátku informovali, že připravují na 17. 9.
2016 v obci Zahájí slavnostní odhalení pamětní
desky na památku osvíceného kaplana Bedřicha
Jana Tischlera ze Zahájí, včelaře, iniciátora, zakladatele, prvního jednatele jednoho z nejstarších
českých včelařských spolků - včelařské jednoty
Dzierzon, která byla první v oblasti, kterou dnes
zahrnuje okres České Budějovice.
Základní organizace včelařů Dříteň s přispěním
Svazku obcí Blata a dalších privátních donátorů
se postarala o výrobu pamětní desky na památku
150. výročí založení jednoho z nejstarších českých včelařských spolků pod názvem „Včelařská
jednota DZIERZON ve Volešníku“. K založení
spolku došlo 30. 3. 1867. Uběhly další téměř tři

roky, než byl dán souhlas k začlenění „Včelařské
jednoty Dzierzon ve Volešníku“ do „Samostatného spolku včelařů Moravských v Brně“.
V roce 1869 bylo sídlo spolku přesunuto do
Č. Budějovic. Po stopadesáti letech bude pamětní
deska dne 30. 3. 2017 odhalena v Olešníku.
Slavnosti se uskutečnily pod morálními záštitami
Hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
a primátora města České Budějovice Jiřího Svobody.
Zahájení oslav a úvodní slovo přednesl pan Jiří
Novák, starosta obce Zahájí. Děti ze základních
škol ze Zahájí a Zlivi si připravili kulturní vložku – pásmo národních písní. Po té byly předneseny krátké zdravice pozvaných hostů. Na oslavu
přijel a v krátkém proslovu pozdravil účastníky
první místopředseda republikového výboru ČSV,
z.s., přítel Miroslav Poništ. Starosta obce Olešník
JUDr. Jaroslav Pavlica seznámil přítomné s ideou
budoucích každoročních oslav založení spolku
Dzierzon v Olešníku, spojených s medobraním.
Pan Ondřej Götz krátce informoval o budoucí
spolupráci s Turistickým a mapovým centrem
Jižní Čechy. V Olešníku se bude každoročně konat akce Jižní Čechy pohádkové. Krátké proslovy
ukončil Ing. Jiří Hajíček, předseda základní organizace ČSV Zliv a jeden z hlavních organizátorů
oslav. Následovalo slavnostní odhalení a posvěcení obou pamětních desek provedené farářem
Janem Štefanem Němcem. Závěrem slavnosti byl
představen a posvěcen spolkový prapor včelařů
z obcí Mydlovary, Zahájí a Zliv sdružených v ZO
Zliv.
Po skončení slavnostních projevů byly pro přítomné děti uspořádány na hřišti ZŠ Zahájí sportovní soutěže, které organizovala paní učitelka
Jiřina Míková ze ZŠ Zliv. V rámci oslav byla pro

včelaře a zájemce o včelaření uspořádána přenáška Ing. Aleše Mikšátka na téma ošetřování včelstev během roku. V předsálí Kulturního domu
uspořádali včelaři informativní výstavku starých
i moderních základních včelařských zařízení
a pomůcek. Na výstavních panelech se mimo
informačních plotrů s včelařskou tématikou
prezentovaly rovněž grafické projevy dětí ze ZŠ
Zliv, které celou presentaci příjemně osvěžilo. Na
akci bylo možné zakoupit si včelařské produkty
a ochutnat medovinu i medové pivo. Na závěr
pro dobrou náladu a k tanci zahrála v Kulturním
domě kapela Kameňáci.
Na přípravě a konání oslav se významně podíleli
představenstva a starostové obcí Zahájí a Olešník, pánové Jiří Novák a JUDr. Jaroslav Pavlica.
Za včelaře ZO Dříteň a Zliv se aktivně zapojili
včelaři Pavel Kaňka, Martin Šonka, Marek Klíma,
Miroslav Šimsa, Petr Ciglbauer, Jiří Čipera, Petr
Gondek, Jiří Hajíček a Zdeněk Marhoun
Slavnosti se zúčastnilo cca 300 zájemců, mezi
nimi řada včelařů z mnoha včelařských spolků
z okresu České Budějovice. Mezi účastníky byl
přítel Miloslav Scherling, předseda OO ČSV Strakonice významný donátor slavností. Zúčastnil se
rovněž Ing. Petr Stibor, člen předsednictva republikového výboru ČSV a člen OO ČSV České
Budějovice. Aby akci nepokazil déšť, Spolek blatských obcí zapůjčil dva obrovské stany.
Velmi nás mrzí záporný postoj předsednictva
Okresního výboru ČSV České Budějovice, který zcela zamítl žádost o finanční podporu této
významné akce kolektivu včelařů ZO ČSV Zliv
a Dříteň.
Zapsal Ing. Zdeněk Marhoun,
jednatel ZO ČSV Zliv

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
Vandrovníci na jihu Čech
DESATERO PRÁV, POVINNOSTÍ A DOPORUČENÍ
PRO VANDROVNÍKY NA JIHU ČECH
1. Držitel pasu je pod ochranou Jihočeského pohádkového království. To je
území na jih od Prahy.
2. Všechny pohádkové kanceláře Vás rády uvítají, kulturu, nocleh a krmi
doporučí.
3. Vandrovní hůl je nejlepší oporou a označením na cestách i zbraní proti
havěti.
4. Pivo není rostlina, nezalévejte ho vodou.
5. Kde se Vám líbí, zakupte si pohlednici.
6. Kde se Vám nelíbí, zakupte si také pohlednici.

7. Ztrátu pasu oznamte a kupte si nový.
8. Kolik jihočeských cestovních pasů máš, tolikrát jsi člověkem.
9. Pas lze používat pouze pro potřebu cestování.
10. Jihočeské pohádkové království přišlo i do Olešníka, Chlumce a Nové
Vsi – na OÚ v Olešníku
Sbírejte razítka neboli víza POHÁDKOVÁ (v pohádkových kancelářích).
KULIURNÍ A PAMATKOVÁ (na hradech, zámcích, v muzeích a galeriích), POHOSTINNÁ (v hotelech, hospodách, restauracích, penzionech,
ubytovnách, kempech).
…hledat informace a přemýšlet o nich někdy „bolí“, ale s Pohádkovým
královstvím je to jednodušší…
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Cestování
Letní sezóna v cestovním ruchu je u konce. Ovšem ještě než skončí, cestovní kanceláře a agentury už musí mít jasno, co budou svým klientům
nabízet přes zimu a rovněž i v nové letní sezóně
2017. V letošním roce došlo k docela velkým
změnám. Cestovní kanceláře se obávaly nakoupit
více letenek a ubytovacích kapacit, a to s ohledem
na některé teroristické útoky a vůbec neklidnou
situaci nejen v Evropě. Proto také nakonec bylo
těch zájezdů opravdu málo. Nejdříve čeští turisté
odmítali např. Tunisko, Egypt, i když ceny byly až
závratně nízké. Raději zaplatili více za cesty např.
do Španělska, Chorvatska, na Kapverdy nebo do
Řecka. Snad jen Itálie si zachovala svou cenovou
nabídku téměř stejnou jako i minulých sezónách.
V druhé polovině léta se začala karta obracet
a turisté projevili značný zájem právě o Tunisko,
Egypt, ale na všechny zájemce se už nedostalo.
Hlavně se nedostalo na ty, kteří čekali až na samý
konec na last minute. Započal nezájem o Turecko, ale do popředí se vyhoupla Albánie a nabídla
maximum. Dobré hotely, skvělé jídlo i moře a za
cenu, kterou si téměř každý mohl dovolit, ovšem
ani zde se na všechny naše klienty nedostalo. Také
Portugalsko nabídlo kvalitní dovolenou, ale po
nabídkách se jen zaprášilo, nebylo jich mnoho.
Doslova útokem bylo bráno Maďarsko českou
klientelou a těšit se mohla i Česká republika. Zajímavá rekreační místa byla téměř vyprodaná. Zájem o lázeňská střediska jde strmě nahoru.

Ovšem cestovní ruch se nezastavil ani v současné
době. Nyní nabízíme lyžařské pobyty především
do Itálie a do Rakouska a to jak autobusem, tak
na vlastní dopravu. Jedná se o pobyty týdenní, zkrácené nebo i jednodenní. Jsou zde dobré
sněhové podmínky téměř vždy na rozdíl od ČR.
Ovšem pokud tyto podmínky u nás budou dobré,
bude spokojenost i na českých horách a nabídky
máme připravené. Ten, kdo se chce ohřát a potřebuje moře, může v klidu za pěknou cenu odletět do Egypta, Ománu, na Kapverdy, do Thajska
nebo např. na Mauricius, SAE. Jen přes vánoční
a novoroční svátky je do těchto zemí hodně vyprodáno. Tato situace nám dělá starost, nemůžeme uspokojit naše klienty, protože i Maďarsko je
téměř vyprodané a mohu říci, že za celých 19 let
co jsme na trhu, jsme se do takovéto situace nedostali. Naši klienti mají letos mimořádný zájem
o jednodenní adventní zájezdy do větších měst,
mají zájem o jednodenní lázeňské pobyty, ale ani
zde nemůžeme uspokojit všechny zájemce.
Takže co poradit do té nové sezóny 2017? Ujasnit
si, kde budu chtít trávit svou dovolenou a kolik
do ní budu moci vložit. Zda si budu chtít lehnout
k moři nebo více poznávat a být aktivní a nebo si
dopřát lázeňský rekreační pobyt. A také si uvědomit, že i u nás je mnoho zajímavých a krásných
míst. V tom letošním roce si to mnoho turistů
uvědomilo. Měla jsem možnost jako průvodky-

ně letos doprovázet zájezdy i po České republice
a mohu potvrdit, jak naši klienti i ti zahraniční
byli nadšeni krásami naší vlasti. Jen bych chtěla
upozornit, že by se nemuselo vyplatit nechávat
si dovolenou na poslední chvíli. Nezapomeňte
se také přesvědčit, zda je cestovní kancelář řádně
pojištěna proti úpadku. Prodej na sezónu 2017
je již zahájen a slevy za včasný nákup jsou zajímavé. Přeji šťastnou volbu při výběru vaší dovolené. Dovolte mi také abych vám všem popřála
krásné vánoční svátky a ten nadcházejí rok 2017,
aby byl pro vás všechny tím šťastným rokem.
Milena Petrovičová, cestovní agentura Bohemia
Travel, České Budějovice, Hradební 31.
--------------Když se Váš let zpozdí u evropských leteckých
společností o více jak 3 hodiny, máte automaticky
podle rozhodnutí Evropského parlamentu nárok
na odškodné ve výši minimálně 250 EUR? Nárok
na odškodnění nemáte, bylo-li příčinou něco,
co letecká společnost nemohla ovlivnit – počasí
například.
Nezapomeňte:
• Vyfotit odletovou tabuli (v místě odletu)
• Vyfotit příletovou tabuli (již v destinaci)
• Uschovat palubní lístek
• Nechat vystavit potvrzení o zpoždění (již v destinaci)
• Nebýt líní a domáhat se odškodného

Sport
Jak jsem uběhla maraton. Nejsem rychlá běžkyně, nemám postavu běžkyně, nemám pořádný běžecký styl, běhám teprve pět let, ale běhání
mám moc ráda. A letos jsem uběhla svůj první
maraton – tedy rovnou dva, a jeden v cizině - pro
ten druhý jsem si dojela letos v listopadu do italské Verony.
Před pár lety jsem s během začala. Zpočátku jen
tak, pro zhubnutí a zlepšení kondice. Potom jsem
se přihlásila na první závod dlouhý 5 km a moje
soutěživá duše byla lapena v síti. Začala jsem jezdit na další závody a také se přihlásila do Jihočeského běžeckého poháru, tam si navzájem poměřujeme síly na různých závodech po celém kraji
a sbíráme za ně body. Pak přišel první půlmaraton, trasa dlouhá 21 km. Po něm jsem si chvíli
říkala: „už nikdy, je to moc dlouhé, bolí to“. Jenže negativní zážitky odezní a pamatujete si jen ty
hezké – radost v cíli, medaili na krku, pokořených
21 km… Teď už půlmaratony běhám normálně
a moc ráda… Přesto jsem o celém maratonu nechtěla dlouho ani slyšet – na to jsem měla ze 42
km dlouhé trasy příliš velký respekt. Ale některá
rozhodnutí potřebují prostě uzrát a já jsem se tedy
před rokem přihlásila na ten největší v Čechách –
na pražský maraton. Nejsem člověk impulzivní,
a proto jsem se na něj poctivě půl roku připravovala. To znamená tak 3x–4x týdně „normální“
kratší běh, o víkendu dlouhá trasa (od 15 – 30
km), v rámci toho jsem běhala i různé závody
tady po kraji i mimo něj.

Den „D“ přišel v květnu, a jak to v květnu bývá
– tato neděle si zrovna vybrala slunné a horké počasí, což nemají běžci rádi. A tak jsem přes 4 a půl
hodiny kroužila po staré i nové Praze (a vím už, že
nemám ráda dlouhé Holešovice). Doběhla jsem
a nebudu lhát – bylo to příšerně těžké, dlouhé,
bolavé, chtěla jsem to vzdát jako mnoho jiných,
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ale vidina té radosti v cíli a splnění snu mě dostalo až do cíle. Maraton je královská disciplína a já
jsem to dokázala!
Buďte vytrvalí v cestě za svými cíli a sny, věřte
jim, věřte sobě.
Mgr. Pavla Vařáková + foto
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KULTURA
Finance
VÝLET DO DÁVNÉ HISTORIE.
Dokud se platilo drahými kovy, museli je
prodávající či kupující neustále vážit a zjišťovat jejich kvalitu, což bylo nejen velmi
pracné a zdlouhavé, ale kladlo to také vysoké
požadavky na odborné znalosti a praktické
dovednosti obchodníků. Proto byly kousky
zlata nahrazeny ručně raženými mincemi,
které zrušily potřebu převážení kovu při
každé finanční transakci. Jejich tvar se ustálil jako kruh, protože z obrazců o stejném
obvodu má největší plochu. Navíc kulatá
mince netrhá měšce, kapsy a jiné pomůcky
k jejímu přenášení. Zlaté mince dávaly do
oběhu královské a státní mincovny, které do
ryzího drahého kovu přidávaly trochu kovu
obecného ke zvýšení pevnosti a trvanlivosti. Mince z vyrobené slitiny pak byla opatřena panovníkovou pečetí na znamení, že
zaručuje obsah drahého kovu. První ražbu
stříbrných mincí, tehdy pražských grošů, zavedl u nás svojí mincovní reformou v roce
1300 král Václav II. včetně zřízení centrální
mincovny království v Kutné Hoře. Jednou
z hlavních zásad jeho reformy a velkým krokem kupředu byl zákaz volného oběhu surového drahého kovu, tedy stříbra, které bylo
povinně měněno za ražené mince. Číselná
hodnota na líci mince byla vlastně prohlá-

šením, že obsahuje jistou hmotnost drahého kovu v celém jejím objemu. Zrodilo se
pregéřství neboli ražebnictví neboli ražební
řemeslo. Lidé však odedávna podváděli,
a tak záhy někoho napadlo, jak se dá na mincích vydělat i jinak. Zlaté a stříbrné mince se
během jejich používání opotřebovaly, takže
pokud z nich někdo kousek na okraji uštípnul a vrátil je zpět do oběhu, většinou si
toho nikdo nevšiml. Odřezky z jedné mince
sice moc zisku nepřinesly, ale poté, co takto
„upravil“ řádově desítky až stovky mincí, si
zloděj přišel na slušné jmění. Problém byl
odstraněn tím, že se hrany mincí začaly vrubovat (vroubkovat). Isaac Newton, který se
v roce 1695 stal inspektorem (dozorcem)
a od roku 1699 velmistrem (nejvyšším
správcem, ředitelem) Královské mincovny
v pevnosti Toweru svoji funkci vykonával
s největší svědomitostí, nevšedním zaujetím
a horlivostí. Na počátku svého funkčního
období podnikl kroky k přepracování anglického měnového systému. Nechal postupně
stáhnout z oběhu poškozené mince a navrhl
systém vroubků a jeho technologické řešení.
MINIMÁLNÍ MZDA
- je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi
jsou:
a) příspěvek na živobytí,
b) doplatek na bydlení,
c) mimořádná okamžitá pomoc.

KULTURA – KNIHA:
Váháte, podle čeho vybrat tu správnou lahev
na večer? Deset tipů má Jancis Robinson,
držitelka Řádu britského impéria a titulu
Master of Wine. Ta mimo jiné přispívá do
Financial Times články o vinařské tématice a v Čechách jí teď vyšla kniha „Znalcem
vína za 24 hodin“. Pojďte se přiučit! Původ
lahvování. Vyhledávejte zejména ta vína,
která byla lahvována co nejblíže místu původu hroznů. Údaje na všech etiketách musí
obsahovat adresu nebo alespoň poštovní
kód podniku, který vína lahvoval, pokud to
nebyl sám výrobce konkrétního vína. „Měj-

te se na pozoru, pokud na etiketě uvidíte, že
například víno označené jako novozélandské
bylo lahvováno ve Velké Británii nebo víno
původem z Argentiny bylo naopak lahvováno například v Bordeaux nebo Hamburku.
Seriózní vinaři si budou vína lahvovat sami
v místě jejich vzniku,“ říká Robinson. Pozor
na světlo. Vyvarujte se lahví, které stály na
světle nebo byly umístěny v blízkosti radiátorů či jiného zdroje topení. „Například
nežádejte víno z výkladní skříně, takové
bude postrádat svěžest a ztrácet svůj ovocitý
a květnatý charakter,“ vysvětluje Robinson.
I korek je důležitý. Pokud je víno opatřeno uzávěrem z přírodního korku, vyberte
si lahev, která byla skladována v horizontální poloze. Ta udrží korek vlhký a zabraní
přístupu vzduchu do lahve. Hladina vína
v lahvi. „Prostor mezi uzávěrem a hladinou
by neměl být větší než dva, maximálně tři
centimetry, když stojí lahev ve vertikální poloze. Pokud je tento vakuový prostor větší,
je to varovný signál, že do kontaktu s vínem
mohlo přijít více škodlivého kyslíku,“ varuje Robinson. Pravidlo pětek. U výběrových
vín bývá zpravidla velmi těžké zapamatovat

si přesně, který ročník byl v dané vinařské
oblasti příznivý. „Mou užitečnou pomůckou
je pravidlo pětek. Všechny ročníky od roku
1985, které jsou dělitelné pěti a končí tedy
na 5 nebo 0, jsou všeobecně velmi dobré.“
Zadní etikety. Pokud zadní etikety přehánějí
v popisu čichových a chuťových deskriptorů
nebo v doporučených kombinací s pokrmy,
měli byste se podle Jancis Robinson držet na
pozoru. „Může to naznačovat přemíru marketingového lesku. Já mám raději informace
o tom, jak bylo víno vytvořeno,“ říká. Názory ostatních. Před nákupem si zkontrolujte
hodnocení a názory kritiků a jiných milovníků vína. Zeptejte se na radu. „Zamiřte
k nezávislým obchodníkům s víny a požádejte je o radu. Pokud dostanete špatné doporučení, zkuste jiného a dalšího až do té doby,
než budete spokojeni.“ Čím mladší, tím
lepší. Pokud hledáte bílé nebo růžové víno
v nízkých cenových relacích, vybírejte ta nejmladší, která jsou z posledních ročníků dostupná. Pozor na slevu. „Když je nějaké víno
ve výrazné slevě, zeptejte se proč. Někdy to
bývá proto, že je víno ve špatné kondici nebo
je za zenitem,“ radí Jancis Robinson.
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zaměstnanci za práci v pracovním poměru
a v právních vztazích založených dohodami
o pracích konaných mimo pracovní poměr
(dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod se hovoří
pouze o minimální hodinové mzdě, nikoli
o měsíční mzdě. Minimální mzda v roce
2017. Podle důvodové zprávy k novele nařízení vlády má růst minimální mzdy přispět
k pokrytí vyšších životních nákladů zaměstnanců z pracovních příjmů a posílit reálnou
úroveň minimální mzdy. Zaměstnanci vykonávající jednoduché práce mají být dostatečně odměňováni, aby byli schopni ze svých
příjmů uhradit alespoň své základní životní
potřeby a nebyli závislí na sociálních dávkách. Proto musí být minimální mzda stanovena v dostatečné výši, ale zároveň nesmí
mít negativní dopady vedoucí k ohrožení
pracovních míst. Dochází tedy k razantnímu
zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 9900 korun na 11 000 korun a u hodinové sazby z 58,70 korun na 66 korun.
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REPORTÁŽE, POZVÁNKY
OBEC OLEŠNÍK Vás srdečně zve na
OBEC OLEŠNÍK Vás srdečně zve na

OBECNÍ
OBECNÍ SVÍČKOVÝ
SVÍČKOVÝ PLES
PLES
v pátek 27.1.2017 od 20:00 hod v sále OLEŠNICKÉ HOSPODY

v pátek 27.1.2017
od 20:00 hod v sále OLEŠNICKÉ HOSPODY
k poslechu a tanci hrají VRBOVCI
k poslechu a tanci hrají VRBOVCI

Oslavenci
Dne 21. září 2016
se dožila krásných 85 let
paní Marie Bromová
z Nové Vsi.

!
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Bla
OBEC OLEŠNÍK
Vás srdečně zve na SILVESTROVSKÝ POCHOD

OLEŠNICKÁ STOPA
start 31.prosince 2016 v 10 hodin
z návsi v Olešníku, Chlumci a Nové Vsi
cílem cesty je statek Výštice
Pro příchozí je připraveno občerstvení,
pro malé výletníky i drobný dáreček.
Přijďte se společně v poslední den roku provětrat!

S SEBOU DOBROU NÁLADU!
- 11 -

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2017

Cukroví na stromeček
Ať je koupíte nebo upečete doma, měly byste je
vždy chránit před prachem.V některé domácnosti
stojí ozdobený stromeček do Tří králů a déle, denně se v místnosti zatápí, víc než jednou zametá,
považte, co prachu se na nezabaleném cukroví
usadí. Dobře ještě, kde děti očešou cukroví dříve,
než se zapráší a kde na stromečku zůstanou jen
skleněné a jiné ozdoby.
Cukroví se dá lehce balit do
barevného staniolu, lesklého celofánu. Vypadá to na
stromku krásně a je to hygienické.
Mandlovničky. Na vál dáme 21 dkg cukrové moučky, 21 dkg oříšků, hnědé
slupky zbavených, umletých. Lepší jsou loupané
mandle. Zaděláme celým

vajíčkem a žloutkem. Dobře vypracované tence
rozválíme, vypichujeme různé tvary, vypíchneme
ještě dírku na zavěšení, potřeme ledem a zvolna
pečeme v docela mírně teplé troubě na plechu
potřeném voskem.
Šípkové cukrovinky. Na vál dáme 21 dkg cukrové
moučky, 7 dkg mletých vlašských jader, 1–2 lžíce
šípkové zavařeniny, ½ bílku. Zpracujeme v tuhé
těsto, rozválíme na vále posypaném cukrovou
moučkou, krájíme širší proužky, různě stočíme
a dáme sušit. Kraje pak zdobíme bílou polevou.
Bílek třeme s cukrovou moučkou a několika kapkami citronové šťávy, až je poleva hodně hustá.
Kornoutkem z bílého papíru tlačíme pak ozdoby
na kraje.
Jedná se o recepty z časopisu Hvězda československých paní a dívek z roku 1937.
Miroslav Mareš
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Mýdlo ve svetru – originální dárek
Už jste slyšeli o mýdle ve svetru? Zkuste si s námi
jedno udělat, není to složité a výsledkem bude
originální mýdlo pro vás nebo vaše blízké, které poslouží nejen jako voňavá dekorace, ale i na
jemný peeling těla, jemnou masáž nebo pro praní
jemného prádla. Když se vymydlí, nevadí, zbylý
plstěný obal rozstřihneme a máme kapsičku třeba
na mobil. A jako bonus získáte navíc perfektně
čisté ruce :-)
Co potřebujeme
Na jedno mýdlo cca 15 gramů vlněného rouna
různých barev, (pozor, musí jít o rouno, které
plstí, ne s úpravou superwash, která u vlněných
přízí umožňuje praní v pračce bez srážení a zaplstění, ale nám by neplstila - rouno můžete koupit v e-shopech např. na www.tkani.cz).
Dále mýdlo se zaoblenými rohy, které je pro začátečníka snadněji zaplstitelné (nehodí se krémové mýdlo jako např. zn. Dove apod., protože
se rychle rozpouští a moc mýdlo by po plstění ve
„svetru“ nezbylo.
Silonovou punčochu nebo ponožku, horkou
a studenou vodu, ručník.

a ponožku těsně uzavřeme gumičkou nebo uzlíkem, aby se mýdlo uvnitř nemohlo pohybovat.
Nejtěžší část máme za sebou.
Teď vložíme ponožku s mýdlem do teplé vody
a opatrně promačkáváme, aby vlna nasákla vodu
a na povrch se začaly dostávat mydlinky. Pak začneme plstit - stejným způsobem jako při mytí
rukou nejdříve opatrně postupně ze všech stran
mýdlem pohybujeme v rukou jako při mytí a dáváme pozor, aby se rouno neposunovalo po mýdle. Když cítíme, že je rouno pevnější, přitlačíme
více a občas vymáčkneme nadbytečnou vodu do
ručníku.
V té době už můžeme sundat ponožku a pokračujeme v mydlení samotného mýdla, pro urychlení

plstění můžeme mýdlo ponořit do horké vody
a hned poté do studené vody, pokud je i potom rouno málo zaplstěné, pokračujeme v mydlení a znovu opakujeme pomoření do horké a studené vody.
Když je mýdlo dostatečně zaplstěné (to zjistíme
tak, že uchopíme do špiček ukazováku a palce povrch plsti a zvedne se jen několik vláken, nikoli
celý chomáč) jemně vymačkáme vodu z mýdla do
ručníku a hotové mýdlo ve svetru sušíme na topení, dokud není plst i mýdlo suché. Pokud bude
mýdlo málo zaplstěné, můžete pokračovat znovu
v plstění. Anebo si s ním mýt ruce, přitom se bude
samo dál plstit.
Atelier Johanna www.tkani.cz

Jak postupovat
Utrhneme kus rouna barvy, kterou jsme si vybrali jako základní - skutečně utrhneme, ne ustřihneme, jde o to, abychom měli okraj zakončený
nepravidelně - a v tenké vrstvě omotáme mýdlo
ze všech stran tak, aby se vlákna překrývala. Pokračujeme další tenkou vrstvou a snažíme se, aby
tentokrát vlákna rouna byla položená kolmo na
vlákna předchozí vrstvy. Třetí vrstvu pokládáme
pokud možno kolmo na vlákna druhé vrstvy,
můžeme už použít rouno další barvy, nakonec
přidáme barevné efekty. Mýdlo by mělo být celé
zakryté stejnoměrně vysokou vrstvou rouna.
Mýdlo držíme v dlani, ruku vložíme do silonové
punčochy nebo ponožky a opatrně v ní mýdlo
umístíme tak, aby se obal z rouna neposunul,

Co je dobré vědět
REVIZE KOTLŮ.
Protože do konce roku zbývají již pouze dny, dovoluji si připomenout novou povinnost pro majitele kotlů, vyplývající ze zákona 201/2012. Tato
povinnost spočívá v nutnosti provedení revize
kotle na tuhá paliva s příkonem vyšším než 10
kW a to nejpozději do 31. 12. 2016. Zdůrazňuji
slovo příkon, protože výkon, který bývá na topidlech uveden, je vždy nižší a závisí na účinnosti.
Povinnost se vztahuje i na krby a kamna, pokud
jsou připojena k otopné soustavě a udaný příkon
přesahují. Podrobný článek vyšel v našich novinách v čísle 2/2016, nyní jenom doplním, kde lze
najít odpovídajícího revizního technika na konkrétní kotel. Výrobci kotlů si odpovědné osoby
sami proškolili, najdete je na internetu na www.
aptt.cz, případně by vám měli dát seznam prodejci kotlů vaší značky.
Úkolem technika je zkontrolovat stav a zapojení kotle, a posoudit, zda odpovídá předpisu
a doporučení výrobce. Zároveň zkontroluje, jestli
v souladu s tímto doporučením je také použí-

vané palivo. Účelem revize je kromě kontroly
i snaha dostat mezi provozovatele kotlů informace o tom, jak a čím topit ekologicky a ekonomicky.
Při špatné obsluze a chybném zapojení bude totiž
nový kotel degradován na úroveň starého. Zastaralý kotel bude dál kouřit a vylučovat spousty
nebezpečných látek i po revizi, protože není konstrukčně stavěn na to, aby dokonale spálil všechny zplodiny vznikající při běžném hoření. To umí
až moderní kotle, které dle zákona musí používat
každý nejpozději od roku 2022. Je to podobné,
jako když s kouřícím a zapáchajícím trabantem
přijedu na STK. Pokud naměřené hodnoty nebudou v rozporu s parametry výrobce, dostanu
kulaté razítko a odjedu se stejně kouřícím autem.
Druhou novinkou, která však ještě čeká na schválení panem prezidentem, je novela zákona, která
umožňuje úředníkům kontrolu používaného paliva, a to z důvodu nadměrného kouře z komína.
Okolo této pasáže bylo hodně křiku mezi politiky
a já dost dobře nechápu, proč se vedou dlouhé
diskuze o tom, zda je „morální“ zjišťovat a trestat
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toho neslušného, který topí odpadky. Chvílemi
to vypadalo, že bude snad lepší potrestat toho
slušného, je to jednodušší, ten se nebude bránit,
protože je přece slušný. V každém případě to
vidím tak, že naši zákonodárci nakonec stvořili
klasického českého „kočkopsa“, ze kterého se dá
s jistotou usuzovat, že nepomůže ani ovzduší, ani
sousedským vztahům. Přesto to jsou jenom dílčí záležitosti, zásadní změna v užívání otopných
zařízení přijde až ke zmiňovanému 1. 1. 2022
a teprve tady je reálná šance předpokládat, že dojde ke změně kvality ovzduší k lepšímu.
Pokud by někdo z tohoto článku nabyl dojmu,
že revize kotlů jsou zbytečné, pak takhle jsem to
rozhodně nemyslel! Jde jenom o první malý krůček, který předchází krokům větším a důležitějším. Zákon je zákon a ten je třeba dodržovat. A to
i těmi neslušnými (nebo naopak zejména těmi).
Přeji všem čtenářům krásné, klidné, příjemné
Vánoce a čistý vzduch.
SP

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2017

JAK NAKUPOVAT VÍNO V OBCHODU?
Mělo by víno v obchodech ležet nebo stát? Je-li
uzavřeno korkovým uzávěrem, mělo by ležet. Korek je tak pod vínem a nemá možnost vysychat.
Pokud takové víno není ve vodorovné poloze,
korek vyschne a propustí do vína kyslík. U plastových uzávěrů mohou láhve stát. Zátky nemusí
být zavíněné. Jaká je optimální teplota pro skladování vína? Vínu velmi ubližují teplotní výkyvy. Optimální teplota pro skladování vína je 12
stupňů Celsia. V některých obchodech však víno
stojí v regálech při mnohem vyšších teplotách, tak
postupně vznikne úplně jiný nápoj. V ledničce je
podchlazené, ale je to lepší, než když leží ve vysoké teplotě. Ideální je stálé klima. Od čeho se odvíjí cena vína? Základem je cena hroznu a množství
práce ve vinohradě. Některé odrůdy jsou „lakomé“ na úrodu a nikdy nedávají vysoké sklizně
a proto tedy spadají do dražší cenové kategorie.
Cena vína je také ovlivněna ročníkem, který nelze
opravdu naplánovat. Každý rok je víno jiné, jinak
vyzraje a jinak zkvasí. Je neopakovatelné. Odrůdám zůstávají jen zachovány určité typické znaky,
ostatní se každý rok proměňuje. Je nejlepší víno
na Moravě? Už fakt, že více než 90 procent vinic
najdeme na Moravě svědčí o tom, že vinné révě

se daleko více daří v tomto kraji. Jsou zde dobré
podmínky pro její pěstování, vyšší průměrné teploty. Ale i jinde může vzniknout dobré víno. Záleží to na lidech jak technologicky víno zpracují, ale
dá jim to více práce. Jak se pozná dobré víno? Záleží na každém, co mu chutná. K dobrému vínu se
člověk musí „propít“. Říká se, že nejlepší vína jsou
přívlastková, ale nemusí tomu tak vždy být. Špičkové víno nejde udělat v masívním měřítku. Proto je ideální mít „svého“ vinaře, kam si pro víno
jezdíme. Pokud vyrábí stabilní kvalitu, nemusí už
nám potom ani tolik záležet jakou odrůdu pijeme,
protože to vždy bude kvalitní víno.
Pro pana Mgr. Slavomíra Vařáka se stalo hezkou tradicí pozvat „Na hřiště“ lidí, kteří se
starají o dění v obci, o dění kolem sportovců
v Olešníku a sponzory, přátele.
Přijíždí (nyní už pravidelně) mladý nadšený
sommelier z Moravy, doveze zajímavá vína napříč Moravou a nechává velkoryse ochutnávat
a s chutí zasvětí do tajů tohoto skvělého moku.
Raut je zdravý, pestrý a chutný, jedinečný. K poslechu hraje cimbálovka. Letos nám bylo představeno úžasné víno tradiční značky z Mikulova,
dále víno z hroznů pocházejících původně z Francie, zajímavý zážitek byl i z odrůdy „starobylé“,

z barikovaných sudů jsme ochutnali pozdní sběr
z Habánských sklepů z roku 2012. Pro mne byl
nový, parádní zážitek z ochutnávky bílého vína,
kde se nečekaně objevil „dobrý přítel“ pro budoucí skvělé, zajímavé víno a to ušlechtilá plíseň.
Je dosud neprozkoumané, proč a kdy se objeví.
Wikipedie o ní říká: V oblastech, kde se pěstují
bílé odrůdy vinné révy, se Botrytis cinerea neboli
botrytida nazývá ušlechtilou plísní, jelikož snižuje obsah vody v hroznu, čímž vlastně zvyšuje
obsah cukru, ale i aciditu, viskozitu a celkovou
chuť, takže vznikne sladké, rozplývající se a šťavnatě aromatické víno. Pro vznik botrytidy jsou
ideální vlhkost s následným slunečním svitem,
což je situace typická pro mlhavá podzimní rána.
Hyfy tak mohou perforovat slupku bobulí, dužnina však zůstává nedotčená. Plíseň se postupně
rozleze po celém hroznu, až se nakonec bobule
scvrknou. Protože nástup ušlechtilé hniloby není
nikdy pravidelný, je třeba hrozny sbírat výběrově
a vinohradem se často musí projít několikrát. To
vysvětluje relativně malá množství botrytického
vína a vysoké výrobní náklady…
Čtenářům přeji dobré prožitky nejen z vína.
Milé vánoční svátky a příjemný další rok 2017.
JP

Dnešní téma novin - Vánoce
Téma nového čísla našich Obecních novin bylo
vánoční. Žádný příspěvek nepřišel, tak jsem oslovila cestovatele na internetu a mám některé zajímavosti: Nevím, jestli je to zajímavost, ale Švýcaři, ač nábožensky založení (především křesťané
a evangelíci) nejí na Štědrý den rybu. Buď jedí
Fondue, nebo telecí řízky. Katalánci mlátí
oblečený kus dřeva, aby jim donesl dárky.

Norové mají na evropské poměry celkem zvláštní
vánoční zvyky. Zatímco u nás nosí dárky ježíšek,
v Norsku je to skřítek Julenissen. Také tradiční
vánoční večeře se od té naší značně liší. Zatímco my se na Vánoce pochutnáme na kaprovi,
Norové dají přednost vepřovým nebo jehněčím
žebírkům. Další alternativou jsou klobásy. To se
servíruje s bramborem. Podle tradice také hlídají
dárky a vánoční stromek, protože na Štědrý den
létají zlé čarodějnice na koštěti a snaží se Vánoce znepříjemnit. Slavení Vánoc v Austrálii je na-

prostý unikát, který na sebe váže celou řadu tradic a zvyků. Zatímco během Vánoc u nás sněží,
v Austrálii je teplo, nikdy nesněží, na druhé straně
může být právě období Vánoc v Austrálii spojeno
s obdobím dešťů a bouří. Převážná většina obyvatel jsou křesťané, takže Vánoce slaví v náboženském duchu. Málokterý Australan si dovede představit Vánoce bez mše. Vánoční australská večeře
se často odehrává v zahradách a na terase, dárky
dětem nosí Otec Vánoc. Podobně jako u nás je
symbolem vánočních svátků smrk či borovice
a také jmelí, které - jak věříme - přináší štěstí,
v Japonsku jsou v době oslav Nového roku vchody do domů vyzdobeny po obou stranách tzv.
kadomacu tvořenými nejčastěji větvemi borovice,
haluzemi japonské švestky ume a bambusovými
stvoly. Borovice, bambus a ume jsou totiž odedávna pokládány za symboly plodného života,
vytrvalosti, oddanosti a štěstí. Všeobecně Japonci věří, že takto upravené novoroční kodomacu
přináší všem obyvatelům domu sílu a zdraví po
nadcházející rok. Vlastní oslavy japonského Nového roku začínají až novoroční půlnocí a proto
silvestrovský večer není ještě chápán jako svátek.
Pro obyvatele Číny Vánoce představují čistě komerční svátek importovaný ze západního světa.

LICHÉ ČÍSLO NA ŠTĚDRÝ VEČER
Kdybychom se celý rok vysmívali a bránili pověře, na Štědrý den ji přijímáme
bez námitek, chráníme se, aby u večeře zasedl lichý počet stolovníků. Ani
vlastně nevíme, proč nás nesmí být lichý počet a ani potom nepátráme.
Babička říkala, že lichý počet osob u štědrovečerního stolu přináší jistou
smrt v rodině. Smrt může přijít vždy, třeba byste seděli u večeře čtyři. Je to
pověra, víme to, ale přece to liché číslo zneklidňuje, tradice zvyku v tento
večer příliš silně působí. Když se již chceme vyhnout zneklidnění, pozveme
někoho, kdo rád v tento den pohostinství přijme. Mělo by tu působit spíše
vědomí, že osamělému způsobíme radost, než hloupá pověra. Necítí-li člověk
samotu celý rok, na Štědrý večer jej stísňuje. Vzpomíná na ty, kteří odešli
a kteří mu byli drazí. Samota v ten večer bolí. Štědrý večer v rodině, kde
jsou děti, je nejkrásnějším večerem, v němž soudržnost rodiny se nejvíce jeví
a uplatňuje. Když Vám tedy osud někoho milého, který vždy doplňoval sudý

Nějaké ty vánoční zvyky se ale najdou i tady. Jedním z nich, i když ne příliš obvyklým, je darování
jablka. A proč právě tohoto ovoce? V čínštině se
jablko vyslovuje jako ovoce míru, což vystihuje
podstatu Vánoc. Vánoce v Malajsii se nesou ve
znamení shánění dárků, slev a nákupní horečky.
Vlastní oslavy Vánoc ve Vietnamu se také nesou
v tradičním duchu. Zdejší křesťané jdou na mši
a poté domů, kde zasednou ke slavnostní tabuli.
Na vánočním stole nesmí chybět kuřecí polévka,
koláče a cukroví. Večeře se stejně jako u nás nese
ve svátečním a radostném duchu a slaví se v kruhu nejbližší rodiny
a přátel. K vánočním oslavám patří
i společná modlitba
za štěstí a prosperitu v nadcházejícím roce. Zkrátka
nepřijdou ani děti,
do punčoch jim
přinese dárky Santa
Claus.
JP, internet

počet, u stolu oddálil, vyplňte jeho místo někým, kdo v tento den také cítí
samotu. Snad se bude zdráhat, aby nerušil váš kruh, najděte již způsob, jak
jej přesvědčit o opaku. Na jednu věc i lidé kulturní v tento večer zapomínají.
Hledají, koho by pozvali, aby počet osob nebyl lichý. Stačilo by mnohde jít
do kuchyně a přibrat ke stolu děvče, které po celý rok věrně slouží rodině.
Nemyslíte, že by to byl docela milý sociální skutek, kdybyste děvče vzdálené
v tento večer vlastní rodiny, vzali mezi sebe? Nemyslíte, že povzbuzena Vaší
laskavostí ocenila by Vaši pozornost a přilnula tím více k rodině? Liché číslo
u večeře na Štědrý den dá se změnit spojením v dobrý skutek.
Přijde Vám toto téma současné? Vězte, že si jej četli čtenáři časopisu Hvězda
československých paní a dívek již v roce 1937. Inu některé pravdy ani čas
nepřemění. Nezapomínejte na své blízké nejen o Vánocích.
Krásné a požehnané svátky vánoční Vám přeje Miroslav Mareš.
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OKÉNKO REDAKCE
Když potřebujete doprovodit dítě k lékaři. Snad každý rodič už se někdy ocitl v situaci, kdy
mu, k nelibosti zaměstnavatele, náhle onemocnělo dítě nebo mělo předem dohodnutou prohlídku u lékaře. Člověk se ale nemůže rozpůlit, aby zvládl plnit povinnosti rodiče a zaměstnance zároveň. Jak se k takové situaci staví zákon? V případě doprovodu rodinného příslušníka
do zdravotnického zařízení se zaměstnanci doprovázejícímu rodinného příslušníka poskytne
pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejvýše však na jeden den), a to pouze v případě,
že nebylo možné dostavit se k lékaři mimo pracovní dobu. Doprovod rodinného příslušníka
také musí být „nezbytný“. „Nezbytný doprovod“ si přitom lze představit tak, že by bez něj
k návštěvě zdravotnického zařízení nemohlo dojít vůbec, nebo se značnými obtížemi. Pokud
se jedná o doprovod manžela, druha, rodiče nebo dítěte, přísluší doprovázejícímu vedle pracovního volna také náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Toto však neplatí v případě, že má doprovázející již nárok na ošetřovné. V případě, že návštěva lékaře zasáhne pracovní
dobu jen zčásti, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno a náhradu mzdy pouze
za tuto dobu. V podstatě nezáleží na tom, zda návštěva lékaře byla předem dohodnutá nebo
dítě onemocnělo náhle – v obou situacích má zaměstnanec stejná práva. Pokud je ale návštěva
u lékaře domluvená s dostatečným předstihem, má zaměstnanec povinnost požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna pokud možno včas. V případech náhlých událostí je
nutné informovat zaměstnavatele o vzniklé překážce a jejím odhadovaném trvání bez zbytečného prodlení. Zároveň je také třeba požádat lékaře o vydání potvrzení o návštěvě, které slouží
pro prokázání překážky zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že výběr některého zdravotnického
zařízení je z důvodu specializace zařízení omezen, musí zaměstnavatel přijmout i fakt, že jej
můžete navštívit pouze během pracovní doby.
zdroj Novinky.cz
Informační systém elektronické evidence obyvatel vznikl v ČR na přelomu 80. a 90. let minulého století. O každém z přibližně 10,5 miliónu obyvatel jsou v něm základní data, od místa
narození či pobytu, rodného čísla až po informace například o občanském průkazu či pasu. Se
systémem pracují státní úředníci, včetně zaměstnanců katastrálních nebo finančních úřadů,
správa registru obyvatel, řidičských průkazů, ale také exekutoři nebo například notáři. Většina
chyb vznikla při vytváření evidence na přelomu 80. a 90. let, kdy se údaje přepisovaly do elektronické evidence z takzvaných přihlašovacích lístků. K tomu se přidaly nahodilé chyby. Úředníci by měli při odhalení kterékoli do evidence vyznačit, že jde o nesprávný údaj, a informovat
příslušnou radnici, aby údaj ověřila a opravila.
Jeden z nejdrastičtějších propadů v pěstování za posledních několik let je vidět na bramborách.
Jejich produkce postupně od
80. let klesá. Současně však roste dovoz této zeleniny. Ten byl
letos vůbec největší v historii.
Brambory do Česka míří hlavně
z Německa a Nizozemska. Podle
nové strategie ministerstva zemědělství by se česká pole měla
do budoucna změnit.

Revoluční novinku v podobě zelené karty, která ocení výjimečná gesta fair play. Zelená karta
je opakem červené. Je udělována
virtuálně a oznamuje se až po
skončení zápasu. Rozhodčí její
pomocí mohou vyzdvihovat příkladné chování hráče na hřišti
během fotbalového utkání.

Hygienicky nebezpečnější než veřejné záchody jsou kliky, klávesnice či kancelářské stoly.
Obsahují více bakterií a choroboplodných
zárodků než mísa na toaletě užívaná mnoha
lidmi najednou. Londýnští mikrobiologové
a epidemiologové teď ale vydali další varování. Semeništěm choroboplodných zárodků –
a zvlášť nebezpečných – jsou i dámské kabelky. Myjete pravidelně svoji kabelku? Kabelka
plná mikrobů samozřejmě nepředstavuje nebezpečí jen pro nemocniční pacienty (i když
pro ně především, často mají oslabenou imunitu a jejich stav zkomplikuje jakákoli banální
nákaza). Pamatujte na to, že si kabelku každý
den přinášíte domů! A tak položíte-li ji například na kuchyňský pult, abyste vyndala nákup,
rozšíříte patogeny i na plochy, na nichž připravujete jídlo. Ačkoli to samozřejmě nutně neznamená, že jste právě nakazila celou rodinu
nebezpečnou chorobou, je dobré kabelce vyhradit místo v předsíni a pravidelně její povrch
dezinfikovat. A na jaká místa bychom si měli
doma dávat dále pozor a pravidelně (a často) je
čistit? Kuchyňská prkénka (především ta dřevěná), zásobník toaletního papíru (sáháme na
něj během vykonávání potřeby, tedy neumytýma rukama - to samé platí i o splachovadle
nebo klice na dveřích toalety) nebo mobilní telefon. Ten ostatně podle vědců ukrývá mnoho
„zajímavých“ mikrobů, protože na něj saháme
prakticky neustále. Minimálně dvakrát týdně
mu dopřejte očistu dezinfekčním prostředkem.

V roce 1950 vypadal náš svět o poznání jinak. Podle údajů OSN žilo za Zemi před 66 lety asi 2,5 miliardy lidí.
Dnes je to téměř 7,5 miliardy a světová populace stále roste. Nigérie měla ještě v roce 1950 pouhých 37 milionů obyvatel. V roce 2016 je to již 187 milionů. Již tak rychlý růst nigerijské populace bude nejspíš ještě
rychlejší – na rozdíl od ostatních velkých zemí má Nigérie velmi mladou a tím pádem i velmi produktivní
populaci. Pokud se současné trendy nezmění, předstihne Nigérie v příštích čtyřiceti letech Spojené státy
a stane se tak třetí nejlidnatější zemí na světě. Podobný trend odborníci předpovídají také v Demokratické
republice Kongo. Ta měla v roce 1950 12 milionů obyvatel. Současná populace této země vzrostla již na
80 milionů a v roce 2060 by to mohlo být až 237 milionů.
Extrémní chudoba, kdy člověk vyloženě nemá co jíst, je v Česku minimální. Hodně domácností je jí ale
na dosah. Sociální systém vytahuje
tisíce rodin nad hranici skutečné
chudoby o stokoruny až dva tisíce
korun na osobu. Patří sem při posuzování chudoby, že máte z čeho
zaplatit neočekávaný výdaj do deseti tisíc, můžete jíst maso každý druhý den, dostatečně topit, dovolíte si
jednou ročně pro všechny v domácnosti alespoň týdenní dovolenou,
můžete si koupit nové oblečení, jednou za čas nábytek.

Dožít doma chtějí téměř dvě třetiny lidí v ČR. Přes 60 procent obyvatel si
přeje dožít doma a stejný odchod ze života si často představují i pro své blízké. Liší se přitom pohledy na způsob dožití sebe samých a rodičů. Zatímco
40 procent lidí si přeje strávit stáří doma za pomoci příbuzných, asi pětina
obyvatel chce využít služeb odborných asistentů a pak přibližně třetina obyvatel si představuje vlastní dožití v domově pro seniory.
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Lednové zvýšení minimální měsíční mzdy z 9900 korun na
11 tisíc korun bude mít mimo jiné vliv i na výši školkovného.
Maximální částka této daňové slevy je totiž odvozena od výše
minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Rodiče tak budou moci za rok 2017 uplatnit vyšší školkovné než za letošek.
V případě daňového zvýhodnění na děti platí, že jej v daňovém
přiznání nemůže uplatnit osoba samostatně výdělečně činná,
která uplatňuje ke stanovení základu daně výdajový paušál
a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 procent celkového základu
daně. Pro školkovné však legislativa žádné podobné omezení
nestanovuje. Školkovné tudíž může uplatnit i živnostník uplatňující výdajový paušál. Při uplatnění daňového zvýhodnění ale
může vzniknout nárok na daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus má
výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní
z příjmu. U školkovného nárok na daňový bonus nevzniká, vypočtenou daň z příjmu fyzických osob tak snižuje maximálně
do nuly. Živnostník uplatňující výdaje paušálem, kterému vyjde
roční daňová povinnost šest tisíc korun před uplatněním školkovného ve výši například devět tisíc korun tedy nezaplatí na
dani z příjmu nic, ale nečerpá ani žádný bonus.

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 4/2016

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

JAK ŠEL ČAS...
Vánoční andělské vystoupení 6. 12. 2016

Výzva
Vzhledem k tomu,
že uvažujeme o vybudování keramické
dílny v přízemí školy
(kde se dříve nacházela družina, školka
a následně SDH).
Žádám pamětníky,
zda by byli ochotni, se se mnou sejít
k posouzení původní stavby Olešník čp.
17 Základní škola.
Děkuji předem.
Starosta

VŠÍMÁLEK
Soutěž o volňáska na plavečák na rok 2017!!!
Kdo správně určí všechny tři, bude zařazen do slosování a vylosovaný vítěz obdrží volňáska na celou sezonu
2017 na naši plovárnu.
č.1 – ve které obci a kdopak nám neoprávněně zakládá skládku?
č.2 – v katastru, které obce se nachází tento domeček?
č.3 – v katastru, které obce žije tento kohoutek?
Výsledky zasílejte na adresu Redakční rady našich Obecních novin peterkovajana55@gmail.com do 28. 2. 2017.
VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA O VOLŇÁSKA JSOU:
Tomáš Hájíček, Olešník • Milan Brom, Nová Ves • Josef Macko, Chlumec
S pozdravem, starosta obce Olešník
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