Obecní noviny
obce

Neprodejné číslo: 2 / 2017

Olešník

Kalendář plánovaných akcí „ORANŽOVÝ ROK 2017“
19. 02. 2017 – Dětský karneval – Olešník
01. 04. 2017 – 150 let založení spolku včelařů – Olešník
11. 04. 2017 – Velikonoční dílna – Olešník
30. 04. 2017 – Pohádková cesta – Olešník
27. 05. 2017 – Dětský den – Chlumec
13. 06. 2017 – Školní akademie ZŠ Olešník
15. 07. 2017 – Memoriál Miloslava Ježka – fotbalový turnaj Olešník
22. 07. 2017 – Tenisový turnaj – Olešník
29. 07. 2017 – Setkání rodáků – Chlumec
05. 08. 2017 – Memoriál Pepy Bláhy –
tenisový turnaj Nová Ves
09. 09. 2017 – Olešnický dvojboj MH SDH
Olešník
16. 09. 2017 – Medobraní Olešník
21. 10. 2017 – Posvícenecká zábava Olešník

Kontakt na Obecní úřad
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel./fax: 387 985 605, mob.: 606 905 964
e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz
Úřední hodiny:
Po, St - 7.30 - 12.00 h / 13.00 - 17.00 h • Pá - 7.30 - 12.30 h
Starosta obce - JUDr. Jaroslav Pavlica

Pošta Olešník
373 50 Olešník 15, tel.: 387 985 602
Otevírací doba:
Po, Pá 11.45 – 15.15 h
Út, Čt 07.30 – 11.00 h
St
13.00 – 16.30 h

OBECNÍ KNIHOVNA OLEŠNÍK oznamuje změnu výpůjční doby:
každé pondělí od 15:30 do 17:30 h
každou první sobotu v měsíci od 13:00 do 14:00 h

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA: „Odvaha znamená vystoupit z davu,
vyčlenit se a být zranitelný, riskovat selhání, ponížení a vnitřní zranění.“
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O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
Z jednání zastupitelstva ze dne 22. 02. 2017
Mimo jiné bylo projednáno a následně rozhodnuto o celkem pěti žádostech o finanční dar na rok 2017 a to:
• FK Olešník - 185.000 Kč, žádali - dostali.
• SDH Olešník - 10.000 Kč, žádali - dostali.
• Včelařská organizace Dříteň (kde jsou organizovaní 3 naši včelaři), žádali 10.000 Kč, dostali 3.000 Kč.
• Včelařská organizace Purkarec (kde jsou organizování tři naši včelaři), žádali 10.000 Kč, dostali 3.000 Kč.
• Nově vzniklý Spolek amatérských sportovců Olešník, žádali 20.000 Kč, dostali 0 - ZO konstatovalo, že neví jak bude nový spolek SASO fungovat a finanční
dar zatím neposkytne.
Dále pak byla schválena Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku přestupků s Městským úřadem Hluboká nad
Vltavou.
Starosta J. Pavlica
UPOZORNĚNÍ pro občany našich obcí. Neparkujte na chodníku před svými domy.
POCHVALA pro občany - výsledek Tříkrálové sbírky v obcích: Olešník 14.755 Kč a Chlumec 4.627 Kč

OKÉNKO STAROSTY
Z kroniky naší obce
…na kance tj. za připouštění 1 mírku tj. 1/16 hektolitru ovsa ještě dříve se
dávalo od kance z každého hnízda posvinčat 1 prase, při tom všem byl na
stole měkký domácí chleba špalýkový či homolkový sýr k volnému použití,
tento sýr v ještě dřívějších dobách dával ze dvora šafář za užívání zahrádky
ze strany od okr. silnice až do let sedumdesátých kterouž pak knížecí ještě
více jak 10 roků a jakým spusobem osvojili což i nastavající šafáři taktéž
dávání sýra v předem označených letech odepřely, pak jej dává pastíř, pivo si
dala obec, pak následoval u slouhy či pastýře oběd tomu bylo 10 kg. hovězího 10 kg. vepřového a dvě husy, podotknouti otluženo že maso jak u slouhy
tak u kováře bylo rozděleno na 20 dílů z to připadalo 16 celých porcí na
sedláky, l0 půl dílů na chalupniky, půl dílu kovář, půl dílu pastýř, nato byla

volná zábava, bavily se rozličnými hry v karty a jinými debatami ba i různými šprými podotknouti dlužno jest, že každý soused nebyla-li vážná příčina nemoc osobní či v rodině vážná nemoc dobytka, nucená meškání mimo
obec býti musel jinak to bylo pokládáno za zjevnou urážku tohoto řádu společenského, na to druhý den tj. v neděli odpoledne byla hromada u starosty,
tam vybraly se veškeré platy a nedoplatky pro obec a jakož i jiné dávky tj. jak
u sousedů tak i tak známých podruhů či posléze domkařů a nájemníků a sice
za pasení dobytka či spíše z dobytka či zbýr a z husí dříve dávali od pasení
husí po jedné huse pak to změněno v penězích a to z 1 husy 10 krejcarů či
nyní 20 haléřů a z kusu hovězího dobytka 1 zlatý či nyní 2 koruny…
Pokračování příště: (zapsal Mat. Polívka - přepsal Jar. Pavlica)

OLEŠNÍK ŽIJE:
Dětský karneval 19. 2. 2017
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Wellness penzion SELSKÝ ŠTÍT | OLEŠNÍK 11

WELLNESS PENZION SELSKÝ ŠTÍT | OLEŠNÍK 11 bude již brzy
otevřen prvním návštěvníkům. „Po letech plánování a stavebních úprav
se již dostáváme do fáze, kdy můžeme řešit detaily, které směřují k otevření
našeho penzionu,“ říká jeho majitel, Martin Ciglbauer. Penzion stojí na místě
bývalého statku u silnice směrem na Dříteň. Citlivá a zdařilá rekonstrukce
měla za cíl udržet charakteristické architektonické pojetí stavby s ohledem
na potřeby moderního provozu. „Zvolili jsme koncept, kdy zábava a aktivita
navazuje na další služby. Vedle adventure golfu s překrásnou rybniční soustavou
tak v našem penzionu naleznete kvalitně vybavenou posilovnu, sauny
a vířivku. Hosté se mohou těšit ze stylového posezení v restauraci nebo na terase
restaurace, které s adventure golfem sousedí. V neposlední řadě také z nabídky
ubytování v našich rodinných pokojích.“ Doplňuje paní Eva Ciglbauerová,
která se spolu s manželem podílela na celém projektu. Oba manželé se
budou dále podílet také na provozování svého penzionu. Jednoznačně
největší atrakcí bude adventure golf. Hřiště tvoří osmnáct greenů s jamkami.

Greeny jsou lemovány kamennými obrubníky a každý má svůj PAR. Povrch
greenů je z umělé trávy a ke hře slouží pouze golfová hůl zvaná „putter“. Hra
spočívá v tom, aby hráč docílil co nejméně úderů pro umístění míčku do
jamky na všech greenech. Pro hru není nutná žádná registrace, může hrát
kdokoli. Vybavení Vám zapůjčíme v naší restauraci. Pro vyznavače sportu
je vybudováno kvalitní zázemí, a to nejen pro rozvoj svalstva a upevnění
kondice, ale také k regeneraci. Posilovna je vybavena moderními stroji pro
komplexnost Vašeho tréningu. Pro vyznavače relaxace je připravena sauna
s dostatečnou kapacitou. V objektu se nachází dále masérna s možností
objednávky klasických masáží. K relaxaci, odpočinku, ale také pro Vaše
romantické chvíle je připravena vířivka, kterou doporučujeme využít také

v kombinaci s ubytovacími a stravovacími službami, které WELLNESS
PENZION SELSKÝ ŠTÍT | OLEŠNÍK 11 nabízí. Restaurace se zdařilým
interiérem, jemuž dominuje krb a bar nabídne posezení až pro 50 osob,
s místy na terase se kapacita rozroste o dalších 40 osob. „Nabídku restaurace
bychom chtěli propojit s ostatními službami a do tohoto konceptu nám nejlépe
zapadla nabídka lehkých pokrmů italské kuchyně s nabídkou pizzi a těstovin,
doplněná o některé krajové speciality,“ vysvětluje Eva Ciglbaurová. Velkým
lákadlem by se dále mohl stát kroužkovaný ležák z portfolia pivovaru
Budějovický Budvar, který nenabízí konkurence v nejbližším okolí. Tomuto
pivu bude přizpůsobena také výčepní technologie, kterou pivovar dodá.

„Chtěli bychom přilákat co nejširší okruh klientů a zachovat přitom dostupnost
našich služeb.“ Doplňuje Martin Ciglbauer, který se kromě práce ve své
další firmě Cplastik Mydlovary věnuje také žákovskému fotbalu v Olešníku.
WELLNESS PENZION SELSKÝ ŠTÍT | OLEŠNÍK 11 by měl dotvářet
také kulturní dění v obci a mohl by se stát také domovskou základnou pro
jednání spolků a sdružení, které se v obci nachází. Pro občany obce bude
také připraven program na zvýhodněné vstupy do posilovny, sauny, využít
samozřejmě mohou také ostatní nabídku veškerých služeb. Penzion by se
také mohl stát pracovištěm pro místní obyvatele, kteří se již nyní mohou
o možnostech informovat na adrese selskystit@seznam.cz. Předpokládaný
termín otevření se plánuje na měsíc květen. Další informace naleznete již
brzy na adrese www.selskystit.cz.

-3-

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 2/2017

Zpráva o stavu Pohádkové unie za rok 2016 k 1. 1. 2017
XV. Pohádkové poledne
31. 12. 2016 - Samsonova
kašna, Královské město na
Vltavě.
Všemu pohádkovému lidu
sdělujeme, že pohádkový
král Václav V. Vydra zvaný,
úspěšně vládne již třetí rok
Jižním Čechám pohádkovým, Šumavě a okolí.
Pohádkový kabinet České pohádkové akademie
včetně ministrů pracuje pro děti, rodiny s dětmi
(děti, rodiče, prarodiče) a dospělé s fantazií. Pohádkový západ, Brdsko, Perníkovice, Tolštejnské
panství, Valašské království, Kačenčina říše…
přestávají komunikovat. Hlavní pohádková kancelář hledá nové prostory, neboť nemá již na vysoké nájemné… Boj s nicotou ale nesmíme vzdávat,
víme, že je to „Nekonečný příběh“.

Václav V. Vydra zvaný dohodl s velvyslancem
Indonésie zřízení Pohádkové infokanceláře
na Bali pod vedení mistra potapěče Jiřího
Hrušky, který stojí první zleva.
V roce 2016 se Pohádková Unie rozkládala od
Prahy po Karlovy Vary a na východě k Mikulčické rozhledně. Byly otevřeny pohádkové infokanceláře: Olešník, chodící Martina Pluhaře, Divadlo
100 opic, infoLanna aj. Uspořádáno přes 100 akcí.
Nejvyšší ubytovací klasifikaci 3 korunky nikdo
nově nezískal. Deset penzionů je zařazeno mezi
„Pobyty s příběhem a sportováním“.
Prestižní ceny České pohádkové akademie „Jakub“
byly předány v kategoriích:
Kultura – Bára Stluková za Třetí vyprávění
kapra Jakuba.
Sport – rozhledna Javorník za pořádání Dne
věží a rozhleden 28. 9.
Počin roku – CykloŠvec za sérii závodů pro
děti.

Skokan roku – Pavel Kosmata za pohádkové
vláčky ČD.
Nejhezčí pohádková kancelář – Vimperk.
Titul Český logovtip roku 2016 získává „vodník
z hradu Pecka“.
Inventura bohatství:
Pohádkové logovtipy kapra Jakuba a jeho přátel – 193 (před rokem 193).
Pohádkový kabinet ČPA v čele s králem, kancléřem, komořím, asistentem krále, 16 ministry
a 21 spolupracovníky. V součtu 40 lektorů ČPA
(před rokem 40).
Pohádkové infokanceláře vč. ubytovatelů –
269 (před rokem 285).
Pohádková platidla – tolary Zdeněk I., Václav
V.
- papírové 1 Troška, 1 Vydrák, 1 Tříkameňák.
Pohádkoví ministři podají informaci o své činnosti na XV. Pohádkovém dni 19. 5. 2017 v Týně
nad Vltavou.
Nominace na prestižní ceny ČPA „Jakub za rok
2016“ v kategoriích:
Kultura – Hynek Klimek za edici Strašidlářů,
Jihočeské muzeum za „Poznávání za úplňků“,
Milan Poláček za propagaci Karla Klostermanna, DK Metropol za Jč. kompas.
Sport – ČASPV za EUROgym v Č. Budějovicích, Hosín za Noc věží a rozhleden, SK Pedagoga 24. ročník Otevření Hlavní turistické
sezony v jižních Čechách.

Počin roku – Ústředí KČT za převzetí Měsíce
věží a rozhleden ČR, JCCR za pomoc s vydáním Pohádkového zpravodaje 2016/2017, Atelier ticha – focenky.
Skokan roku – Míša Machartová za rekord ve
sletu vlaštovek, Vojta Srb za vytváření Přemysla Otakara II., Miloš Dědič za vedení pohádkového kabinetu ČPA, klaun Hugo za skok na
Silvestra.
Nejhezčí pohádková kancelář – Třeboň, pojízdná ČD, Týn nad Vltavou.
Za Pohádkový kabinet ČPA: Marcel Goetz,
Miloš Dědič, Milan Poláček

S Pohádkovým králem Václavem V. se rozloučil před Výstavištěm i předseda ČASPV Mirek
Zitko, první zprava.

Komunitní dům seniorů
Dne 16. 1. 2017 proběhla na Obecním úřadě v Olešníku další schůzka ke
Komunitnímu domu seniorů. Pan starosta předal informace k aktuálnímu
stavu projektu a k záměru žádat do dotačního programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Součástí studie, která je v současné době zpracována, jsou
pokoje o velikosti od 34,4 m2 do 37,2 m2, dále společenská místnost a výtah. Každý z pokojů bude mít vlastní koupelnu s příslušenstvím a obytná
místnost bude v základu vybavena kuchyňskou linkou. Dále bude možnost
využít buď vybavení zakoupené obcí z projektu (stůl, postel atp.) nebo si
místnost vybavit vlastním nábytkem.
Tématem schůzky byl i samotný budoucí provoz Komunitního domu, kde
je nutné se postarat nejen o opravy a udržování budovy, ale také o služby

pro seniory. Jedná se například o možnost zajištění úklidu, nákupu, donášky
oběda, pomoc při zvládání některých úkonů, ale i o případnou ošetřovatelskou péči. Nabídka služeb nejen pro ubytované seniory by se v budoucnu
mohla rozšířit o možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek obyvatelům
Olešníku (zdravotní postele, chodítka, vozíky atp.).
Co to jsou dekubity? Dekubity jsou defekty měkkých tkání, které vznikají
kvůli jejich špatnému prokrvení v místech nadměrného působení tlaku kostí
na tělo (například v oblasti ramen, zad, bederní páteře nebo kyčlí). Nejčastěji
se vyskytují u celkových těžkých onemocnění v kombinaci se sníženou mobilitou (hybností) pacienta.
Ing. Jana Holická
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mateřská škola
Jaro v mateřské školce. Se zimním obdobím jsme se rozloučili tradičním
karnevalem a po jarních prázdninách si budeme povídat o jaru, o tom, co se
děje v přírodě, ale i co se děje kolem nás. Těšíme se na koloběžky, traktory,
odpichovadla, holčičky i na kočárky a taky na písek. Přes jarní prázdniny si

vše dáme do provozu a věříme sluníčku, že nám vysuší zahradu, abychom
mohli i na skluzavku a ostatní průlezky. Čekají nás divadla, velikonoční dílna i povídání o bezpečnosti při procházce, jízdě na koloběžce, kole, atd.
Za mateřskou školu napsala Dana Kuboušková

Jaro v naší základní škole
Nedávno jsme úspěšně zakončili 1. pololetí školního roku 2016/2017. Čas letí a my se společně
těšíme na nové jarní aktivity. V současné době
probíhá výcvik bruslení. Přestože byla letos zima
a děti si užily i přírodního ledu, jezdíme na odborný výcvik bruslení do Českých Budějovic.
Pod vedením zkušených lektorů si žáci správně osvojují základní techniky bruslení. Stále se
snažíme oživovat výuku různými projekty, které
slouží k všeobecnému rozvoji výchovně - vzdělávacího procesu. V nedávné době jsme měli možnost zažít sférické kino a v lednu proběhl projekt
o cestování po Evropě. Na toto téma budeme dále
navazovat v průběhu celého pololetí. Cílem je roz-

šířit dětem obzory o tom, jak žijí lidé v různých
částech světa – zejména v oblastech, které nejsou
typickými turistickými destinacemi. Snažíme se,
aby se žáci v průběhu vyučování i projektů naučili
propojovat mezipředmětové vztahy a uměli aplikovat získané vědomosti v praxi. Proto je běžné,
že k určitému tématu žáci plní úkoly, které se týkají práce s informacemi, práce na počítači, práce
s recyklovatelnými materiály a tak bychom mohli
pokračovat. Samozřejmě nesmím zapomenout
na tradiční akce, jako například Dětský karneval,
který proběhl 19. 2. 2017, blíží se Velikonoční
dílna – 11. 4. 2017. Bude se konat v sále pohostinství a všichni jsou vítáni. Dále se chystáme

na různá vystoupení pro veřejnost. V rámci získávání návyků pro bezpečný život stále opakujeme zásady dopravní výchovy, environmentální
výchovy a zdravého životního stylu. Daří se nám
vzájemná spolupráce s mateřskou školou. Společně se účastníme různých programů, teď nás čeká
vzdělávací program Mise Plus+, kde budou žáci
poznávat zábavnou formou taje elektřiny.
Cílem naší práce je především to, aby se děti
mnoho naučily, ale aby také rozvíjely sociální
vazby v podnětném a pohodovém prostředí.
S přáním krásného jara Mgr. Zdeňka Hucková.

CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Čarodějnická pohádková cesta

Olešnické maminy Vás zvou již podruhé na Čarodějnickou pohádkovou
cestu. Soutěže pro děti doprovázené pohádkovými postavami.

KDE? Dětské hřiště Olešník.
KDY? Neděle 30. 4. 2017.
Těší se Olešnické maminy :-)
Lucie Píchová, Marie Lišková
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Zimní sezóna SDH Olešník
PROSINEC
10. 12. 2016 jsme svolali brigádu na napouštění
zimního stadionu, kterému předcházelo shrabání a odvoz již dříve posekané trávy. Pomohly
i nejmladší hasičky, kterým děkuji za pomoc.
Poté jsme zimní stadion napustili a díky letošnímu mrazivému počasí si občané užili krásného
bruslení.
16. 12. 2016 byl pro nás velký den. V dopoledních hodinách jsme přivítali nového člena naší
zbrojnice – nový dopravní automobil FORD
TRANSIT. Novým autem nyní bezpečně přepravíme celkem 9 osob, do velkého zavazadlového

prostoru se vejde spousta zásahových potřeb. Je
vybaveno vysílačkami, se kterými se v případě
poplachu spojíme se štábem HZS. Díky tomuto
vozidlu bude mít naše zásahová jednotka rychlejší a spolehlivější dojezd k technickým zásahům.
Děkujeme Obci Olešník, že nám za přispění dotace Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje nový
automobil zakoupila.
26. 12. 2016 se v Olešnické hospodě konala
tradiční Valná hromada, letos za přítomnosti
přibližně 50 členů a hostů. O hudební vložku se
postarali muzikanti ze sousedních vesnic hrou na
harmoniku, trubky a bubny.
31. 12. 2016 jsme se tradičně sešli na návsi
v Olešníku a pomohli zajistit bezpečnost pochodu Olešnická stopa. Pro přepravu osob byl k dispozici nový hasičský automobil.
Večer v 18 hodin jsme na parkovišti u letní plovárny odpálili asi 10ti minutový silvestrovský ohňostroj, který zakoupil starosta obce.
LEDEN
V pátek 13. jsme pořádali ples, kterého se zúčastnilo přibližně 140 osob. SDH děkuje všem
přítomným za podporu . K tanci a poslechu hrá-

la kapela „Pozor, vizita“. O kulturní zpestření se
postarala naše děvčata opravdu krásným vystoupením, které se zvláště nám, pánům, moc líbilo .
ÚNOR
V hasičské zbrojnici probíhá technická příprava
na soutěže. Chlapi ladí sportovní mašinu, zatímco
děvčata pilně trénují jak fyzičku, tak techniku.
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18. března proběhne školení zdravovědy a první
pomoci zásahové jednotky a členů SDH.
8. dubna provede naše družstvo v obci Olešník
sběr železného šrotu, nepotřebných elektrospotřebičů a pneumatik.
František Mádl

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
Článek od pana R. Koleše
Ke konci roku 2016 se několik nadšenců v obci
rozhodlo založit nově spolek, který má hlavní
cíl, aby se mládež a další občané mohli aktivně začlenit do sportovních a kulturních aktivit
v obcích. Plánují se různé sportovní a kulturní
akce - jako jsou tenisové turnaje, soutěž ve vaření kotlíkového guláše s účastí profesionálního
kuchaře, zkouška mysliveckých dovedností, test
ze znalostí ze zdravovědy, také pořádání několika dětských her, i živé vystoupení folk a coun-

try kapely s překvapením. Akce by měla zahájit
dětem prázdniny a proto se bude konat ve spolupráci s místní základní školou v Olešníku. Dále se
uskuteční již tradiční 11. ročník závodů Dračích
lodí. Na podzim 2017 pak Drakiáda. Nově vzniklý spolek SASO (Spolek amatérských sportovců
Olešník) momentálně s 15 členy (roční poplatek
200,- Kč) jedná se sponzory a připravuje výhody
pro své členy. Zájemci jsou vítáni. Zároveň se členové chtějí podílet na akcích s místními děvčaty

a maminkami, pokud by s tím souhlasily a tak se
postupně společně zapojovat do celkového dění
v našich obcích – Olešník, Nová Ves, Chlumec.
Doufají, že získají v obci podporu, pochopení,
případně i finanční pomoc při připravování zajímavých akcí. Děkuje za celý spolek SASO a tým
zakládajících členů. Spolek oficiálně vznikl po
3měsíčním jednání s úřady dne 14. 01. 2017 zápisem u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Největší nadějí pro venkov jsou tak nyní kromě krajských peněz domácí dotace z ministerstva pro místní rozvoj a evropské peníze, rozdělované přes Místní
akční skupiny. Tyto skupiny můžou čerpat z několika operačních programů, peníze můžou získávat například na základní, mateřské školy i jesle, stejně tak
můžou čerpat na cyklostezky a další věci. Máme například program obnovy a rozvoje venkova, který je určen pro obce do tří tisíc obyvatel – tvrdí náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová.

JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Cestování
Dovolená 2017. Čas dovolených je tady a s ním
i lákavé nabídky za odpočinkem i poznáváním.
V nenávratnu jsou časy, kdy se jezdilo na dovolené v létě k moři nebo v zimě na lyže. Snad jen
ty lyžařské zájezdy a výlety zůstaly v zimních
měsících. K moři se dnes cestuje po celý rok.
Právě v těchto zimních a jarních měsících se lidé
opět vracejí do Egypta, Tuniska, stále se zajímají
o Thajsko, Kubu, Kapverdské ostrovy. Zvýšil se zájem o Keňu, Zanzibar a na trhu se docela dobře
pohybuje např. Panama. Zejména o zahraniční
zájezdy jsme se zajímali v minulých článcích vašich Obecních novin. Ovšem i ve výběru destinací se časy mění. Již v loňském roce jsme mohli
hovořit o renesanci domácího cestovního ruchu.
A i tyto první letošní měsíce to jen potvrzují. Právě ty jsou ideálním časem především pro lázeňskou dovolenou a poznávací zájezdy. Lázeňská
zařízení už nyní jsou ze značné části vyprodané
a objevují se i nová lázeňská, regenerační a wellness centra. V našem regionu je značný zájem
o nové programy v lázních Bechyně, ve Vráži a také v Kašperských Horách. Pro někoho je
to možná novinka, ale již pátým rokem si naši
klienti užívají těchto vynikajících lázní právě
v Kašperských Horách. Kromě kvalitního ubytování, stravy napomáhají svému zdraví různými
procedurami jako např. různými rašelinovými
i jinými zábaly, masážemi, speleoterapií v lázeňské
jeskyni, akupresurou, plaváním. Relaxační salon
s hudbou, pitný režim speciálních bylinkových
čajů nebo bylinkové měšce s perličkovou koupelí jsou součástí tohoto lázeňského pobytu. Když
k tomu připočteme krásnou čistou přírodu Šumavy, úžasný hrad Kašperk, přijatelné ceny a vzdálenost nějakých 80 km, tak není co dodávat. Zajímavé a nové jsou např. i lázně Lednice, které mají

zase jiná a svá specifika. Jsou to např. přírodní
koupele hydrouhličité, rašelinové, jodobromové,
mají zde bazén s jodobromovou mořskou vodou
s neomezeným vstupem. Hydroterapie, elektroterapie, nervové stimulace, lékařské konzultace.
Nelze provádět takto výčet všech lázeňských novinek. Ten najdete ve speciálních katalozích lázeňských pobytů a tyto katalogy obdržíte v cestovních
agenturách a v některých cestovních kancelářích.
Jedno je jasné, že lidé se stále více snaží pečovat
o své zdraví, protože si uvědomují, jak je zdraví
důležité nejen v rodině, ale i ve svém zaměstnání.
Stále oblíbené jsou i pronájmy chat, chalup nebo
apartmánů, stačí si vybrat region. I zde jsou zajímavé ceny např. takový pronájem chalupy pro
rodinu na týden se pohybuje už od 4.000,-Kč, ale
někdo může dát přednost hotelu nebo penzionu.

Některé domácí poznávací zájezdy v letošním
roce opakujeme, protože klienti byli s nimi spokojeni a nadšeni. Jsou to jednodenní toulky Prahou,

které ovšem mají několik dílů na jaře i na podzim
(Historie pražských mostů, Praha královská, Krásná příroda ve velkoměstě, Parníkem do ZOO).
Znovu opakujeme Barokní Kuks, Český Šternberk
s Průhonickým parkem se stovkami kvetoucích
rododendronů. Hrad Kozel, Radyně a Švihov si
užijí turisté také v jednom dni. Pokud by chtěl
někdo vystoupat po Žebříku do nebes, potom
také na jeden den může navštívit česko-rakouské
pohraničí i Českou Kanadu. Zajedeme si opět na
zámek do Lešné na Moravě, do zdejší ZOO a na
druhý den se přesuneme do velkého vodního světa Moravia Pasohlávky. Dříve nedoceněné a dnes
letošním hitem se stalo Brno se svými památkami,
Špilberkem a vilou Tugenthat. Sychrov, Ještěd, Liberec, Frýdlant a Grabštejn se dají v pohodě zvládnout s dobrým ubytováním během dvou dnů.
Stejně tak Ostrava, Pustevny a skanzen v Rožnově
pod Radhoštěm. Kdo má rád přírodu, procházky i historii tak bude spokojen ze zájezdem do
Adršpašska, zavítá do Teplických skal, Broumova
a Náchoda, ovšem k tomu jsou zapotřebí už čtyři
dny. Těch jednodenních i vícedenních zájezdů je
v letošním roce mnoho a je jich více než v minulých letech. Stačí se podívat na internet, zajít si do
cestovní agentury, protože ta má vždy nejpestřejší nabídku, je autorizovaným prodejcem mnoha
cestovních kanceláří nebo si nechat doporučit
spokojeným klientem. Vážení občané Olešníku,
přejeme vám aby jste také v letošním roce prožili krásné dny dovolené a prázdnin.
Bohemia Travel Milena Petrovičová
cestovní agentura a průvodcovské služby
Hradební 31, 370 01 České Budějovice
tel./fax: +420 387 318 731, GSM: +420 602 324 767
e-mail: bohemiatravel@volny.cz
www.bohemiatravel.net

Vybíráte sami letenky... počítejte s cenou samotné letenky, pak je nutné si pohlídat, co je v ceně. Berete velké zavazadlo, chcete si dát jídlo na palubě, vybíráte
si konkrétní místo, tak si možná připlatíte. Šťastnou cestu.
Zdroj internet, JP
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KULTURA
Finance
Celkový počet bankovek a mincí v oběhu neklesá ani s rozvojem
platebních karet a nástupem bezkontaktních karet. Bankovku s portrétem Anežky České lze vyměnit už jen do konce letošního března, a to pouze na sedmi pobočkách ČNB. V placení zboží a služeb

ji nahradila padesátikorunová mince. Když v roce 2014 definitivně
skončil termín pro výměnu padesátihaléřových mincí, zůstalo jich
mezi lidmi 80 procent.
Zdroj internet, JP

Dění v knihovně
Jsem letitý, pilný čtenář a díky knihovně v Olešníku mám dobrý a kvalitní přístup k novým titulům. Autora původní série Milénium Stieg Larsson
(Muži, kteří nenávidí ženy 2005, Dívka, která si
hrála s ohněm 2006, Dívka, která kopla do vosího
hnízda 2007) jsem objevila v naší knihovně brzo
po vydání ve Švédsku. Trilogie vyšla v padesáti zemích světa a prodalo se jí přes osmdesát milionů,
z toho jen v České republice přes 400tisíc. Larsson
bohužel zemřel nedlouho před vydáním. Milénium se dočkalo i úspěšných filmových zpracování
– amerického i švédského. Příběh tajemné punkerky a nepřekonatelné hackerky Lisbeth Salanderové
a investigativního novináře Mikaela Blomkvista
nepřestátá fascinovat fanoušky po celém světě. Především v Lisbeth stvořil Stieg Larsson úplně nový
typ hrdinky, která změnila moderní kriminální
literaturu a stala se jednou z nejvýraznějších popkulturních ikon naší doby. Larssonův svět je tak
komplexní a podmanivý a jeho postavy tak silné
a živé, že si doslova vynutily pokračování. Napsání čtvrtého svazku se ujal úspěšný švédský spisovatel David Lagercrantz. V knihovně najdete jeho
díla Host, pokračování Milénia Dívka v pavoučí síti. S pokračováním mu pomohli otec a bratr
S. Larssona, Erkad a Joakim, ale celoživotní partnerka Eva Gabrielssonová nesouhlasila.
Stieg Larsson (15. srpna 1954 až 9. listopadu 2004)
byl švédský novinář a spisovatel. Narodil se nedaleko města Skellefteå v severním Švédsku. Jeho
rodiče byli příliš mladí, a tak Stieg vyrůstal u svých
prarodičů v malé vesničce na severu Švédska. Severin Boström, Stiegův dědeček, se pro malého
Stiega stal významným mužským vzorem. Severin Boström byl přesvědčený antifašista, během
druhé světové války byl kvůli svým protinacistickým názorům uvězněn v pracovním táboře Storsien. Kdyby byl dánské národnosti, bezpochyby
by skončil v koncentračním táboře. Osud tohoto
muže hluboce ovlivnil Stiegův charakter. Snažil
se chránit rovná práva pro všechny a bojovat za
demokracii a svobodu projevu. Když bylo Stie-

govi devět let, jeho dědeček zemřel a on začal žít
s rodiči a s mladším bratrem. Ke dvanáctým narozeninám dostal psací stroj. Často pak trávil celé
noci psaním a klapání psacího stroje probouzelo
celou rodinu. Když mu bylo osmnáct, zúčastnil se
v Umeå mítinku proti válce ve Vietnamu. Tam potkal Evu Gabrielssonovou, svou životní partnerku.
Stieg Larsson se po absolvování vojenské služby
vydal na cesty po Africe. Jen zřídka měl dost peněz na cestování, jeho otec v jednom rozhovoru
dokonce uvádí, že na zpáteční letenku z Alžíru
si musel vydělat mytím nádobí a prodat své šaty.
Pracoval na poštovním úřadě a zároveň byl aktivním členem švédského levicového hnutí, které v té době prožívalo rozkvět. Velice se zajímal
o právě probíhající válku ve Vietnamu. V letech
1977 až 1999 pracoval jako designér pro největší švédskou tiskovou kancelář TT. Pracoval
také jako skandinávský korespondent britského
antifašistického magazínu Searchlight. Byl také
znám jako jeden z největších švédských fanoušků
sci-fi literatury. Mimo jiné byl předsedou Skandinávské společnosti sci-fi a vydával dva časopisy. Počátkem osmdesátých let se Stieg Larsson
začal stále více angažovat v boji proti rasismu
a pravicovému extremismu a také psal o švédském pravicovém extremistickém hnutíl. V roce
1991 vydal svou první knihu Extremhögern (Pravicový extremismus). Napsal ji spolu s Annou-Lenou Lodeniusovou, švédskou spisovatelkou,
která se rovněž problémem extremismu zabývala. Jeden neonacistický deník jako odpověď na
tuto knihu publikoval v roce 1993 článek, jehož
součástí byly i fotografie Larssona a Lodeniusové, jejich adresy a osobní telefonní čísla. Zároveň
pokládal otázku, zda „je dobré jim dovolit pokračovat v práci, nebo by se mělo něco podniknout“. Vydavatel časopisu byl následně odsouzen
ke čtyřem měsícům vězení. Tato událost však
Stiega Larssona od další práce neodradila, právě
naopak. Přesvědčila ho, že je třeba proti rasismu,
extremismu a podobným hnutím bojovat. Expo.

Novinářské zkušenosti a politické přesvědčení
vedlo Stiega Larssona v devadesátých letech k založení nadace Expo, jejímž cílem bylo sledování
a dokumentace rasistických a nedemokratických
tendencí ve švédské společnosti. Larsson se také
stal vydavatelem stejnojmenného časopisu. V polovině devadesátých let pomáhal iniciovat projekt
„Stop rasismu“. Brzy proslul jako odborník na
švédské krajně pravicové a rasistické organizace,
vystupoval často na veřejnosti a celá léta musel
čelit více či méně vážným výhrůžkám ze strany
svých politických nepřátel. Dlouholeté soužití
Stiega Larssona a Evy Gabrielssonové bylo těmito
permanentními hrozbami značně poznamenáno.
Když byl v roce 1999 neonacisty ve svém domě
zavražděn hlavní představitel švédských odborů,
policie na místě činu objevila fotografie a informace o Stiegovi a Evě. Oba se proto rozhodli přijmout radikální bezpečnostní opatření. Přestali se
spolu ukazovat na veřejnosti, zatahovali rolety, do
haly nainstalovali systém zrcadel. Stieg byl v tomto ohledu odborník, pro Švédskou unii novinářů
dokonce napsal knihu o tom, jak by se novináři
měli bránit hrozbám (Överleva Deadline, 2000).
S malými přestávkami spolu Stieg a Eva žili až do
jeho smrti. Nikdy se nevzali i z důvodu bezpečí.
Stieg Larsson zemřel roku 2004 ve Stockholmu
na těžký infarkt. Domněnky, podle nichž jeho
smrt jakýmsi způsobem souvisela s výhrůžkami,
jimž musel čelit coby vydavatel Expa, se nakonec
nepotvrdily. Přestože se Stieg Larsson mezinárodního úspěchu svého literárního díla nedožil,
je nepochybné, že se jedná o jeden z největších
objevů posledního desetiletí. Trilogie Milénium
dalece přesahuje rozměr klasického detektivního
žánru — šíří a hloubkou svého záběru připomíná
spíše nesmírně rozmanitou a plastickou fresku
současné společnosti. Zdroj životopisu:
http://www.stieg-larsson.cz/stieg-larsson.html
Paní Popelová naše knihovnice stále pracuje na
digitalizaci knih, podrobné zavedení titulů do
počítačové evidence je nyní na čísle 2tisíce.

Jak se mění čeština
Nástup internetu a nových komunikačních technologií tvář jazyka
změnil. Určitý objem textů se přesouvá do virtuálního světa, kde má
jazyk jinou tvář než v tradičních způsobech komunikace. Na internetu jsou samozřejmě fóra, která jsou psaná čistě spisovnou češtinou,
ale potom jsou tam takové uvolněnější žánry, hlavně diskusní. Hovoří se někdy o psané mluvenosti. Čili to se určitě proměnilo, navíc
se hodně u veřejnosti diskutují různé SMSky a chaty, kde je komunikace obohacená o různé inovace, různé zkratky a o přídavné znaky
typu emotikonů apod.
Angličtina není jediným vlivem na češtinu. Samozřejmě se setkáváme
i s vlivy jiných jazyků. Přicházejí k nám třeba termíny z orientálních

jazyků, různá duchovní hnutí nebo bojová umění. Nebo nějaké kulinářské termíny - třeba z italštiny jsou to druhy těstovin, z francouštiny různé bagety a croissanty. Sloveso kliknout přišlo, pod vlivem
angličtiny bylo vytvořeno v češtině, ustálilo se a asi by ho nikdo neoznačil za nespisovné. Nebojme se neobvyklosti tam, kde je to slovotvorně náležité a kde to systém jazyka nijak nenarušuje, např. ženské tvary u některých slov - jako lídryně nebo chirurgyně, ministryně.
Řekne-li se to lidově, przní dnes mládež češtinu víc než její předchůdci? Je to určité vývojové období, kterým musí projít každá mládež. To,
co většinou slýcháme u mladé generace, jsou neformální hovory a ty
mají specifika. Ale musíme si uvědomovat, že i ta mládež, je schopna
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tvořit čistě kultivované projevy ve škole třeba v různých slohových
pracích. A navíc, když se pak dostane do profesního života, tak se
dostane do situací, ve kterých se prostě nevyhne tomu, aby si osvojila
spisovnou normu. Nemusíme se bát, že to celé té generaci zůstane až
do smrti a že se nenaučí kultivovanou formu spisovné češtiny.
V životě je důležité udržovat dobré vztahy.
Většina starých lidí tvrdí, že vztahy jsou důležitější než profesní úspěchy nebo hromadění majetku. Více proto mysleme na to, že
chceme pečovat o vztahy v rodině i s kamarády.

Čeština má několik specifických znamének, která nejsou v jiných
abecedách. Napadlo by vás, že za vznikem „ů“ byla původně revolta
písařů, kteří se nechtěli smířit s novým pravopisem?
Zdroj internet, JP

Lidé, kteří se cítí osamělí, svoji samotu zaplácávají různými koníčky a akcemi. Jediné,
co ale potřebují, je zastavit se a najít uvnitř
sebe toho největšího a nejlepšího přítele.
Délka života. Zlepšuje se postupně zdravotní péče a tak se prodlužuje délka života. V le-

tech 1929–1932 se ženy dožívaly 55 let (muži
52 let) a v roce 1938 už 60,8 roku (muži
56,5 roku). Dnes je délka dožití u žen 82 let
a mužů 76 let. Důvodem je zdravější způsob života, lepší a dostupnější lékařská péče
i čistější životní prostředí.

O výrazech neslušných
Všichni je známe a všichni je používáme. Nikoliv však všude, vždy
a před každým. Ale někdy nám to prostě uletí nebo se to v dané situaci hodí. Před nedávnem vzbudil negativní pozornost a spoustu
kritiky prezident Zeman, který v jakémsi vysílaném rozhovoru použil jistý vulgární výraz. Přitom jen vlastně přesně přeložil do češtiny
část názvu oné ruské dívčí skupiny i výraz, který ona skupina používá
ve svých textech. Je zajímavé, že onen výraz v angličtině, ač v našich
médiích dosti frekventovaný, nikomu nevadí. Ostatně, ten jistý český
výraz měl kdysi v podobě slušné a přijatelné nahradit někdejší vulgární výrazy pro totéž, tj. výrazy kep či kepka a hrma. Vznikl prý tak, že
jeho tvůrce zaujalo to, že ochlupení ženského klína má tvar trojúhelníku, což se latinsky řekne cunnus. No a použili ten trojúhelník v ženském rodu, tedy cunna, neboli trojúhelnice. Tzv. spodobou to jedno n
pak vypadlo a bylo nahrazeno jiným písmenem. Ostatně i ten druhý
český vulgární výraz pro totéž vznikl z velice slušného a dokonce něžného francouzského výrazu petite-chat, neboli kočička. Zajímavé je,
že ve stejné podobě a významu jako v Česku se ujal i ve Španělsku.

A za všechno mohou Napoleonovi vojáci. Jen tak mimochodem, ta
počeštěná a pokroucená latinská trojúhelnice je považována za vulgární výraz, ale nevadí nám její synonymum – tedy klín. Mnozí lidé
u nás nosí dost pejorativní až vulgární příjmení a možná o tom ani
nevědí. Například pan Kepka možná ani netuší, že ve středověké češtině slovo kep nebo kepka byl velice vulgární výraz pro ženský klín.
Stejně vulgární výraz pro totéž byla hrma. A v Ostře sledovaných
vlacích přidělil spisovatel Hrabal tento výraz jako příjmení hlavnímu
hrdinovi Miloši Hrmovi. Vzhledem k určitým potížím hlavního hrdiny jde nejspíš o jeden z Hrabalových žertíků, který neinformovaná
většina čtenářů a diváků ani nepostřehla, a tudíž se ani nepohoršila.
Zdá se to být jednou z vývojových zákonitostí, že původně velmi neslušné výrazy už dnes nikomu nic neříkají, a když je náhodou přečteme nebo uslyšíme, ani nás to nepohorší. Na druhé straně se původně
slušné výrazy stávají nadávkami či dokonce vulgaritami. Ostatně, už
jsem několikrát zaslechl nadávku „ty vagíno“ a myslím, že není daleko
doba, kdy se ta nyní přijatelná vagina přiřadí k té trojúhelnici.

Něco z dávné či nedávné historie - O televizní reklamě
Také vás rozčiluje televizní reklama, zejména
v případech, kdy je vkládána do nějakého filmu nebo jiného pořadu. Zvlášť nehorázné je
vkládat poměrně dlouhý sled reklam několik
málo minut po začátku nějakého zajímavého
nebo napínavého pořadu, popřípadě do populárně naučných pořadů. Tedy to, čím se vyznačují především všechny televizní stanice
patřící do skupiny Prima. Já takové narušování pořadů a vůbec sáhodlouhé reklamy považuji za neomluvitelné plýtváním mým časem
i mými penězi (můj televizor během reklam
spotřebovává poměrně dosti mých peněz za
elektrickou energii, nehledě na opotřebování
televizoru). A tak se chovám zcela jinak než
očekávají zadavatelé televizních reklam. Doporučované zboží nebo služby mi televizní reklama obvykle zprotiví a já takové zboží nebo
služby nenakupuji a nevyhledávám. Podobný
vztah ke zboží a službám vnucovaným televizními reklamami jsem zaznamenal i u řady
svých známých. Svého času jsem několikrát
zaslechl, že lidé po dobu vysílání televizních
reklam odcházejí na záchod, popřípadě do
kuchyně, aby si uvařili kávu nebo se podívali,
jaký program je k vidění v ledničce. Někteří
se snaží přepínat na jiné stanice, ale zdá se, že
v tom se jim komerční stanice snaží zabránit

tím, že obvykle vysílají reklamy v přibližně
stejnou dobu. Kdysi jsem o efektu televizních reklam diskutoval v seminářích se svými
studenty a požádal je, aby na kousek papíru
napsali, jaký vztah k těmto reklamám mají,
popřípadě jak jim čelí nebo jak jim čelí jejich
známí. Studenti to pojali jako jakousi anketu.
Ta přinesla docela zajímavé výsledky, jejichž
publikování by nepochybně nepotěšilo ani
zadavatele a plátce televizní reklamy, ani majitele především komerčních televizních stanic.
Ukázalo se totiž, že více než čtyři pětiny televizních diváků na televizní reklamu nadává
a v podstatě ji ignoruje. Jakmile se na obrazovce objeví blok televizních reklam, odcházejí od televizoru, vypnou zvuk a baví se
nebo dělají něco jiného, např. čtou noviny
nebo časopisy. Některým lidem (především
studentům) se však líbily některé vtipné reklamy a reklamní slogany, které pak začali je
používat ve svém slovním projevu. Ale vliv na
jejich nákupní chování to nemělo. Akce přinesla několik obzvláště zajímavých poznatků
o tom, jak se také lidé televizní reklamě brání:
Schopný domácí kutil využil toho, že hladina
zvuku je u televizních reklam vyšší, a zamontoval si do svého televizoru něco, co na tu
změněnou hladinu zvuku reagovalo a místo
-9-

televizních reklam se na obrazovce objevil
pohled na hrající si koťátka.
Spousta lidí využívala svého domácího záznamového zařízení (videorekordér, DVD
rekordér) a pořady, které chtěli vidět a přitom
se vyhnout plýtvání časem na televizní reklamy, si nahrávali a časový úsek věnovaný reklamám pak prostě přeskočili nebo vymazali.
Musím se přiznat, že lidé druhé skupiny mě
inspirovali a už mi to pár let šetří spoustu
času. Mám totiž DVD rekordér s harddiskem, který mi umožňuje nahrávat jeden
pořad a dívat se na jiný buď v televizi nebo
dříve nahraný na harddisk. Skvěle se mi
osvědčilo začít sledovat nahrávaný pořad
s 20-30 minutovým opožděním. Zpravidla
tak skončím zhruba ve stejné době, v jaké
končí i vysílání příslušného pořadu. Ale neztrácím čas reklamami. Docela běžně nahrávám i čtyři hodiny v jednom kuse, jednotlivé pořady pak od sebe oddělím a nezřídka
i během několika minut vymažu všechno,
co později nechci sledovat. Příjemné je, že
si DVD rekordér mohu naprogramovat i na
řadu dní dopředu, takže se mohu potulovat
mimo dům a o nic nepřijdu. Mohu vřele doporučit.
Josef Koubek
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REPORTÁŽE, POZVÁNKY

novì otevøená prodejna v Týnì nad Vltavou
DÙM POD KOSTELEM 223

DOKONALÉ OBLEÈENÍ A OBUV
PRO MYSLIVOST A VOLNÝ ÈAS
• LOVECKÉ NOŽE - BÖKER
• RUÈNÌ ŠITÉ VÝROBKY Z KÙŽE PRO PSY A JEJICH LOVCE
• KVALITNÍ KRMIVO PRO LOVECKÉ PSY - TASTE OF THE WILD
• A DALŠÍ DOPLÒKY A DÁRKY NEJEN PRO LOVCE - AKAH

Otevøeno: PO - PÁ 8:30 - 17 hodin, SO 8:30 - 11 hodin
www.forestershop.cz (na FB forestershop)
Zdenìk Øádek 777 585 809 | Petra Øádková 777 686 847
RÁDI PODPORUJEME NAŠI ÈESKOU MYSLIVOST A PROTO
SLEVA PRO ÈLENY ÈMMJ 10% již pøi nákupu nad Kè 1 000,LOVU ZDAR!

Oslavenci
Dne 10. 2. 2017 oslavila
své 80-té narozeniny
paní Jiřina Babincová z Olešníka.
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Bla
Dne 2. března 2017 oslavili
tzv. ”Diamantovou svatbu”
manželé Jaroslav a Zdislava
Sýkorovi z Olešníka.

Moc a moc blahopřejeme!
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OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Sbor dobrovolných hasiĀĪ
Sbor
hasičů
a obecdobrovolných
Olešník
a Obec OLEŠNÍK

1901 - 2016

Sbor dobrovo
a

oznamují, že v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 hod. bude proveden

1901 - 2016

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,
NEBEZPEČNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
(jako autobaterie, lednice, počítače apod.) a PNEUMATIK

Vlákna jak je možná neznáte
V různých textilních technikách najdou využití vlákna živočišná, rostlinná, nerostná a kovová
a syntetická – tedy v přírodě se nevyskytující a vyrobená člověkem. Pokud známe základní vlastnosti jednotlivých vláken, můžeme je využít pro svoji
práci a dosáhnout tak optimálního výsledku hotového díla, ať už jde o pletení či háčkování, plstění,
předení, tkaní, krosienky, paličkování a další techniky. Vlákna živočišného původu nejčastěji pocházejí ze srsti, ale mohou být i ze žíní, výměšků
a také se používají proužky kůže a samotná bílkovina. Nejznámějším živočišným vláknem je vlna
z ovce, ovčí rouno, je také nejčastěji používaným
materiálem v textilních technikách. Má vynikající
vlastnosti, dokáže absorbovat hodně vlhkosti, hřeje i za mokra, v horkém počasí naopak chladí. Jednotlivá plemena ovcí mají různě dlouhá a jemná
vlákna a také různou barvu, kvalitnější vlnu mají
samice a mladé ovce. Ovce se stříhají 1x až 2x do
roka, kvalita rouna se liší nejen podle toho, z jakého plemene ovce pocházejí, ale také ze které části
těla byla stříhána, nejhodnotnější vlna je ze zad,
boků a hrudi ovcí, nejméně kvalitní je z břicha.
Surové (neprané) rouno je napuštěné přírodním
tukem (lanolinem) a obsahuje (podle péče chovatele) více či méně nejrůznějších nečistot (trávu,
bodláky, semena apod.). Pro měření kvality vlny
existuje několik soustav, trochu jiné v USA, tro-

chu jiné v Evropě a aby se to nepletlo, ještě se dají
rozdělit na „staré“ a „nové“. Základním vodítkem
je samozřejmě plemeno, ze kterého vlna pochází
– i v rámci jednoho plemene však mohou být
značné rozdíly v kvalitě rouna. Zjednodušeně se
dá říct, že nejdůležitější faktor pro měkkost příze případně plsti je síla vlákna v mikronech. Obvykle bývá označované vlákno jako ultrajemné
(superextrafine), pokud vlákno má sílu pod 17,7
mikronů, jako jemné (extrafine) se silou vlákna
mezi 17,7 a 22, 04 mikrony, jako střední (fine)
se silou vlákna mezi 22,04 a 30,99 mikronů, jako
hrubé (medium, rough) se silou vlákna mezi
31,00 a 36,19 mikronů a nakonec jako velmi hrubé se silou vlákna nad 36,19 mikronů. Ultrajemné
a jemné rouno se hodí pro nadýchané krajkové
věci, dětské oblečení atd., na druhou stranu se
snáze opotřebuje. Jemné rouno je výborné na halenky a svetry, pokud nejste moc citliví na kousání
vlny, lze použít i střední rouno. To je vhodné také
na kabátky a ponožky, které potřebují přízi, co se
snadno neprodře. Rouna silnější než 30 mikronů
bývají vhodná spíše pro pletení či tkaní koberečků, tašek a jiných předmětů, vyžadujících pevnost
a trvanlivost, bohužel jsou většinou silně kousavá. Můžeme se setkat také s rozlišováním kvality
rouna jako superextrafine – extrafine – fine – middle. Superextrafine je vyhrazeno pro velice jemné

a také velice drahé rouno o síle cca 16 mic, jeho
cena je srovnatelná s cenou hedvábí. Extrafine
odpovídá kategorii jemného rouna, označení fine
kategorii střední a poslední označení jsou určena
pro hrubší vlákna kobercového typu. Mezi plemena, jejichž vlna se nejčastěji používá pro předení
patří Merino a jeho kříženci, plemena Blue Faced Leicester, Corriedale, Wensleydale, Shetland,
Romney a řada dalších. Naproti tomu např. vlna
ovcí z našeho masného domácího plemene Valaška nebo z ovce Romanovské není obvykle pro přízi určenou pro pletení dost jemná a hodí se spíše
na plstění nebo na přízi pro tkaní koberečků, tašek
a podobně. Pokud je rouno čisté a nepocuchané,
lze ho spřádat bez předchozího praní a česání. Jinak je potřeba mastné rouno před dalším zpracováním vyprat, načesat a případně i nabarvit, abychom získali česance, které jsou pro ruční předení
ideálním materiálem. Někdy se česance pro snazší
předení znovu mastí emulzí - směsí oleje a vody
v poměru 1:1. Vlnu můžeme kombinovat s dalšími vlákny. A nakonec poznámka pro ty, co slyšeli
návod jak zabránit kousání vlněného svetru – dát
do mrazničky ho skutečně nepomůže, je to otázka kvality vlny použité při pletení. Když dáte do
mrazáku trabant, také z ní Mercedes nevytáhnete.
Atelier Johanna, www.tkani.cz

Jak se stát pro oko opačného pohlaví o něco atraktivnějším a půvabnějším
1. Dívejte se z očí do očí. Pokud chcete na protějšek zapůsobit, vsaďte na hru
očí. Dívejte se tomu, kdo vás zajímá, co nejvíce a nejpronikavěji zpříma
do očí. Bude z vás vyřazovat jistota a to, že se nebojíte dostat to, co chcete.
Důvěra je přitažlivá a přímý oční kontakt je nejlepším možným způsobem, jak na ni upozornit.
2. Úsměv. Nejrychlejší způsob, jak během sekundy zatraktivníte svůj vzhled.
Stačí se totiž usmát. Lidé se totiž chtějí párovat s veselými a pozitivně
smýšlejícími osobami a úsměv za vás tyto vlastnosti poví beze slov.
3. Bavte se se všemi. Krátce pohovořte s každým, koho na nějaké akci potkáte. Naučte se také být aktivním posluchačem.
4. Stůjte zpříma. Lidé shrbení, krčící se kdesi v rohu, rozhodně nezaujmou
jako sebevědomí narovnaní jedinci tyčící se v davu.
5. Nezapomeňte na komplimenty. Všichni milují, když je někdo pochválí
nebo jeden druhému složí kompliment. To totiž ukazuje, jak si lidé všímají
věcí, na kterých nám záleží. Proto dejte druhým najevo, že je za to, co dělají, oceňujete. V jejich očích hned stoupnete na ceně.
6. Hlavně přirozeně. Důležitým aspektem pro to, aby vás okolí vnímalo
kladně, je vnitřní klid. Pokud ze sebe chcete vydat to nejlepší, přijměte

své nedostatky a věřte v sebe. Důvěra pak přijde mnohem přirozeněji. Nesnažte se být někým jiným jen proto, abyste potěšili své okolí.
7. Nezapomeňte na cvičení. Cvičení pomůže k tomu, cítit se lépe, ale uvolňuje do těla endorfiny, které mají blahodárné účinky na lidskou psychiku.
Po fyzické aktivitě se tedy často stává, že jsou lidé daleko veselejší, mají
lepší náladu, cítí se uvolněněji. A s tím jde samozřejmě ruku v ruce i to, že
na své okolí působí daleko lépe a sympatičtěji.
8. Žijte přítomností. Nebojte se toho, co si o vás lidé myslí, a žijte tím, co
se právě děje. Čím více budete uvolnění, tím se zvyšuje pravděpodobnost,
že si k vám někdo najde cestu. Využijte každou příležitost bez ohledu na
to, zda jste nervózní, a užijte si každý okamžik v přítomnosti toho, o koho
stojíte.
9. Objevte svou osobitost. Poraďte se, co vám sluší, samozřejmě to musí
být něco, v čem se vy sami cítíte dobře a pohodlně. Rozhodně se nebojte
požádat o radu. To je samo o sobě prostředkem ke zvýšení sebevědomí
a atraktivity. Jakmile je se sebou člověk spokojený, hned se to odrazí na
jeho náladě.
Zdroj internet, JP
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Tísňová linka 112
1 + 1 = 2 neboli 11. 2. neboli 112. Snadno naučitelné, snadno zapamatovatelné, snadno použitelné. Tísňové číslo 112 slavilo v sobotu 11. února
2017 své další narozeniny. Jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský
den tísňové linky 112 stanoveno. Právě 11. února
byla v roce 1991 v Bruselu zástupci Evropské
komise, Evropského parlamentu a Rady EU
slavnostně podepsána trojstranná deklarace
o „Evropském dni linky 112“. V ČR v současnosti funguje 14 telefonních center linky 112, která
jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového
volání (dále TCTV) jsou vzájemně zastupitelná,
tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky
přesměrovány na další telefonní centra tísňového
volání 112 a to tak, aniž by volající toto přesměrování zpozoroval na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde také garance, že se občan vždy dovolá,
a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů.
Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty a bez kreditu. K dovolání postačí, když je na místě, odkud je voláno, signál alespoň jednoho mobilního operátora. Systém TCTV
112 umožňuje identifikaci adresy volajícího
z pevné telefonní stanice, identifikaci telefonního operátora, identifikaci polohy mobilního
telefonu, zobrazování místa události a polohy
telefonu volajícího na mapě geografického informačního systému, vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou
podporu, přepojování hlasových kanálů včetně
předávání datové věty na příslušné místo řešené
události. Datová věta obsahuje všechny potřebné
místopisné údaje a údaje o typu události, včetně
možnosti přístupu k hlasovému záznamu.
Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.
Technologie telefonních center tísňového volání
112 také propojuje základní složky integrovaného
záchranného systému: Hasičský záchranný sbor
ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou
službu. Propojení prostřednictvím datových vět
i případného hlasového předání umožňuje rychlé
vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci
všech záchranných složek. V roce 2015 byl tento
systém dále zdokonalen spuštěním tzv. Národního informačního systému IZS. Přijetí tísňových
volání je rychlejší, vysílání sil a prostředků efektivnější, rychlá komunikace mezi jednotlivými
složkami integrovaného záchranného systému
koordinovanější.
Plánované novinky pro letošní rok 2017. V le-

tošním roce se do systému implementují další
novinky, které ulehčí občanům situaci, pokud se
ocitnou v tísni. Tou hlavní bude služba spuštěná
v červnu a bude se týkat schopnosti přijímat tzv.
„lokalizační zprávy“ z mobilního telefonu. V praxi to znamená, že pokud si někdo zavolá pomoc
na tísňovou linku 112, jeho mobilní telefon automaticky vyšle tuto zprávu, která bude obsahovat GPS souřadnice místa, ze kterého volá. Velmi
často se totiž stává, že volající buď přesně neví,
kde se nachází, nebo je prostě v takovém stresu,
že tuto informaci není schopen operátorovi sdělit. Na operačním středisku v takovém případě
dokážou lokalizovat volajícího jen pomocí předpokládané oblasti pokrytí vysílače mobilní sítě,
přes který komunikace prochází. Určení polohy
přes lokalizační zprávu bude velmi přesné, služba
nevyžaduje instalaci žádné speciální aplikace ani
registraci uživatele. Díky tomu dojde k významnému zkrácení času potřebného k poskytnutí
účinné pomoci. Druhým systémem, který bude
spuštěný v září letošního roku, je již delší dobu
zmiňovaný eCall. Systém eCall je elektronický
bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody automaticky zavolá operátora
tísňové linky. I když bude posádka vozu v bezvědomí, systém bude okamžitě informovat záchranáře, kde se nehoda přesně stala. Kromě zajištění
vyslání pomoci na místo předává centrum linky
112 informaci o nehodě do jednotného systému
dopravních informací a tím snižuje riziko vzniku
následných nehod a kolon. Všechny členské státy
EU musí mít v centrech tísňových volání naimplementovánu technologii eCall do 30. 9. 2017.
Od března 2018 musí pak mít eCall zabudována
ta nově schvalovaná osobní a lehká nákladní auta
(dodávky), která budou uváděna na trh. (zdroj informací o lokalizačních zprávách a systému eCall
– kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí
MV-GŘ HZS ČR)

ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA TÍSŇOVÉ LINKY
• o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU
rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství,
• linky ve členských státech musí fungovat do
roku 1996,
• až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
• od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční
pouze v mobilních sítích),

• ostrý provoz byl zahájen v dubnu 2004 v callcentru HZS hl. města Prahy při pořádání
mistrovství světa v ledním hokeji,
• od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech
čtrnácti krajích České republiky,
• jednotné evropské číslo tísňového volání 112
v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě
občanů ze všech 28 členských států Evropské
unie, ale je zavedeno také vně unii v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na
Islandu,
• v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské
služby,
• linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii,
Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře,
Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
• ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku,
Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku,
Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu,
Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým
číslem,
• hovory jsou přijímány policií nebo hasičským
sborem, v některých státech orgány civilní
ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální
státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko,
Spojené království).
Telefonní centrum tísňového volání (TCTV) HZS
Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji je telefonní centrum tísňového volání v budově Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje. Vzhledem
k velikosti našeho kraje a počtu obyvatel musí
být na jihočeském TCTV aktivně přihlášeni minimálně dva operátoři linky 112. Směny jsou ale
obsazeny tak, že je přítomno a tedy „zalogováno“
více operátorů. Za loňský rok operátoři linky 112
odbavili v celé České republice 3 301 926 hovorů.
Z tohoto počtu bylo 2 893 333 volání na linku 112
a 408 539 na linku 150.
Statistiky HZS Jihočeského kraje uvádějí, že v Jihočeském kraji operátorky a operátoři tísňové linky přijali 182 835 hovorů (v rozložení 160 180 na
tísňovou linku 112 a 22 655 hovorů na linku 150).
Ze všech hovorů pak založili více než 17 tisíc
datových vět, které rozeslali na operační střediska HZS krajů, Policie ČR a dispečinky Zdravotnických záchranných služeb. Nejvíce datových vět
bylo na dispečinky ZZS, a to více než šest tisíc.
Na operační střediska hasičských sborů operátoři odeslali téměř 5 800 datových vět, na operační
střediska Policie ČR pak skoro 5 300 datových vět.
Příspěvek připravil a zpracoval Roman Švec

Háčkem křížem krážem
Žijeme v době, kdy ruční práce nachází svou popularitu mezi
stále větším okruhem lidí. Rádi si vytvoříme něco vlastního, ať
už jde o dekoraci nebo praktickou věc. Zastavme se na chvíli
u háčkování. Dávno jsou pryč doby, kdy takové háčkování
bylo doménou pouze našich babiček. Stačí se naučit pár
základních technik a můžeme si vlastnoručně uháčkovat klidně celý šatník.
Člověk nemusí nijak zvlášť počítačově zdatný, aby na internetu našel
přehršel nejrůznějších návodů, nejčastěji na háčkované čepice a šály, ale
kromě zimních doplňků také na takové skvosty jako jsou šaty, svetry a další

módní doplňky. Tak proč si neuháčkovat na každý den jinou čepici? Ale
co je především na háčkování tak skvělé, je to velký koníček. Je to báječná
relaxace po náročném dni v práci a po dlouhém přešlapování u žehlícího
prkna. Kombinovat dohromady veselé barvy, tvary, zkoušet dlouhé a krátké
sloupky dohromady s těmi kříženými a reliéfními a doplňovat je pikotkami,
to musí být lákadlo pro každou kreativní duši. Inspiraci můžeme najít na
každém rohu.
I. Havránková
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Jídlo
Jeden z nejstarších a také nejzdravějších způsobů,
jak jíst. Jedná se o způsob stravování, který je populární hlavně tím, že je dlouhodobě udržitelný.
Je to založené na vědomém chování, že potřebujete kvalitní jídlo, aby tělo fungovalo, jak má. Tedy
jezte tak, aby vaše tělo bylo čisté... V dnešní době
není asi úplně možné, abyste jedli jen to, co jste
si vypěstovali. Důležité ale je používat co nejvíce
základních nezpracovaných potravin, jako je libové maso, zelenina, ovoce, tvaroh, vejce, ořechy,
luštěniny. Radši si dejte jen jeden plátek kvalitního
žitného chleba z rodinné pekárny než čtyři konzumní rohlíky. Radši si dejte kousek kvalitního
doma připraveného steaku namísto dvou klobás

z rychlého občerstvení. Kvalita je také upřednostňování čerstvých surovin namísto potravin
s dlouhou dobou trvanlivostí, stejně jako podpora lokálních pěstitelů a chovatelů. Je sice pravda, že tyto produkty bývají o něco dražší. Avšak
mnohem lépe vás chuťově uspokojí, tudíž jich
nemusíte sníst tolik. Zásadním pravidlem je také
co největší omezení průmyslově zpracovaných
výrobků. Jejich typickými představiteli jsou třeba
levné uzeniny, instantní jídla, čokoládové a jiné
sladké tyčinky nebo fast food strava v původním slova smyslu. Správná strava by měla mít
jak dostatek nezbytných minerálů a vitaminů,
tak správný poměr sacharidů, bílkovin a tuků.

U běžného člověka by sacharidy měly být v jídelníčku zastoupeny 55 až 60 procenty. Bílkoviny 15
až 25 procenty a tuky 25 až 30 procenty. Ať je jídelníček vyvážený. Snažte se co nejvíce denních
jídel připravit sami z vlastních kvalitních surovin.
Pokud si během dne dojdete někam na oběd, není
to problém. K večeři si ale zkuste něco sice rychlého a jednoduchého, ale kvalitního a výživného,
sami uvařit. Dávejte také přednost zdravějším
technologiím přípravy jídla. Omezte smažení
a upřednostněte pečení, restování, dušení, vaření
v páře či si dejte jen obložený talíř studeného jídla.

Co je dobré vědět
Co je dobré vědět kolem registrace vozidel a řidičského oprávnění či řidičského průkazu.
Z novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích vyplývá vítaná změna. Měla by přinést zlepšení v procesu povinného registrování vozidel. Od poloviny roku 2017 již nebude nutné při
provádění změn v registru chodit na úřad v místě bydliště, ale bude to možné provést na jakémkoliv úřadě bez ohledu na to, zda tam má žadatel sídlo
firmy nebo trvalé bydliště. Mezi úkony v centrálním registru vozidel patří
nejen změna vlastníka vozidla, jeho odhlášení či vyřazení v případě jeho
likvidace, ale také žádost o výpis údajů z tohoto registru. Odhlášení a přihlášení vozidla při změně vlastníka bude možné rovněž provést v jednom
kroku a na jednom úřadě. Již dva roky platí, že není nutné při převodu vozu
na nového majitele chodit na registr vozidel zvlášť. Prodávajícímu i kupujícímu stačí jediná společná návštěva. To navíc brání i proti tzv. polopřevodům.
Během roku 2017 by měla také vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských
průkazů. Jedná se o oprávnění, která byla vydána v roce 2007 s dobou
platnosti na 10 let. Výměnu lze provést až tři měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je
30 dní. Pokud jej potřebujete rychleji, zvládnou to úřady již do pěti dnů, ale
bude vás to stát navíc 500 korun. Moje zkušenost je, že mi žádost o výměnu
udělala milá úřednice i dříve a bez poplatku. A dověděla jsem se od ní, že
zkoušku na ŘP děláme jen jednou. Pokud ŘP nevyměním, nemohu sic jezdit, ale mohu kdykoliv zažádat o výměnu a tím mít platný ŘP bez obávaných
nových zkoušek. K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným
průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle
místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičský průkaz.
Novela zákona o silniční dopravě pomůže snížit i administrativu dopravců
v autobusové přepravě. Nastavuje jednodušší podmínky licenčního řízení

a jasná kritéria pro souběh komerční dopravy s dotovanou dopravou. Novela
řeší i otázku provozování dopravy v mimořádných situacích či zefektivnění
procesu schvalování jízdních řádů.
V zákoně existují dva pojmy. Řidičské oprávnění nás opravňuje řídit. Při
silniční kontrole se ale bavíme o řidičském průkazu. Jestli jste tedy přišli
o řidičské oprávnění, řidičák je vám rázem k ničemu. A jaké jsou tedy sankce
za jízdu bez jednoho z výše uvedených?
1) Nepředložení řidičského průkazu ke kontrole. Každý řidič má na základě zákonné povinnosti předložit při kontrole řidičský průkaz. Předložit
jej řidič musí policistovi, vojenskému policistovi, celníkovi a také strážníkovi obecní policie. Pokud to nedodrží a odmítne, vystavuje se hrozbě
přestupku s pokutou do výše 2 tisíce Kč na místě.
2) Zadržení řidičského průkazu. Zadržet řidičský průkaz, když ho řidič
vůbec nepředloží, jde jen ve velmi omezených případech. Důvody k zadržení řidičského průkazu mohou vyplývat například z účasti na dopravní
nehodě, popřípadě při jízdě pod vlivem návykových látek nebo alkoholu.
Tím pádem se řidič vystavuje faktu, že ho soud může připravit o řidičské
oprávnění po určitou dobu.
Doba zadržení ŘP se počítá do doby uložení výkonu trestu, protože po dobu
zadržení řidič stejně nesmí jezdit. Pozor je také dobré dát na to, že policista
nemá pravomoc zadržet řidičský průkaz např. po uplynutí několika dnů (pokud se např. bezprostředně po dopravní nehodě jeví, že byla zaviněna řidičem A, avšak z výpovědí svědků po několika dnech vyplyne, že byla zaviněna
řidičem B, již policista není oprávněn tomuto řidiči zadržet řidičský průkaz).
Je také potřeba pamatovat na to, že spáchání dopravního přestupku Řízení
po zadržení řidičského průkazu na místě je jeden z nejzávažnějších přestupků a je zákonem ohodnocen sedmi trestnými body v rámci bodového
systému (bodového hodnocení řidičů).
Zdroj internet, JP
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Dnešní téma novin - Řešíte nedůležité...
Základem je uvědomit si, co vás vyčerpává. Žroutem času a životní energie jsou často takzvané musy. Pokud je to váš případ, je třeba udělat revizi a zjistit, co je opravdu logické a žádoucí. Musím
vše zvládnout, nahraďte větami: Toto chci stihnout a toto už nemusím a nechci. Toto vypouštím, protože to už nepotřebuji. Ztrácíte se v úkolech. Velkým pomocníkem jsou seznamy. Je jedno, jestli
v diáři, speciálním bločku nebo v nějaké mobilní aplikaci. Jakmile před sebou uvidíte jasně vypsané úkoly, bude pro vás jednodušší pustit se do jejich plnění. Snažíte se dělat více věcí najednou. V dnešní době je sice často skloňováno slovo multitasking,
jenže pomalu ale jistě se ozývají odborné studie, že opravdu efektivní je práce, když se plně soustředíte jen na jednu věc – moderně
a odborně singletasking. Když se tedy do něčeho dáte, ať už jde
o pracovní či soukromé záležitosti, nepřepínejte na jinou činnost. Opakujete si stále dokola, že nestíháte. Naopak si opakujte, že čas je váš
přítel a nesledujte hodiny každou vteřinu.
Zdroj internet, JP

10 rad, které mi dala maminka o dětech
1. Když mají strach, obejmi je
2. Když brečí, dej jim pusu
3. Když mluví, poslouchej
4. Když se ptají, odpovídej
5. Nech je zkoumat, špína se vypere
6. Když budeš říkat „děkuji“ a „prosím“, budou to říkat také
7. Užívej si každý okamžik, tak rychle to utíká
8. Pořádku nauč hrou
9. Buď jim příkladem
10. Dodržuj své sliby

Pamatujte na to, že slova mají neskutečnou sílu. A cokoliv, co nám někdo
řekne, ovlivní naše následující kroky. Neřešte tedy ostatní a nenechte si
podlomit své pozitivní naladění. Pravá láska se neobejde bez zklamání,

neshod a sebezapření. Pravá láska se za peníze nedá koupit. Musíme mít
stále na paměti, že svoboda je nejvyšší hodnotou a jestliže vám láska nedává
svobodu, není to láska.

Něco o vašich penězích
Možná si někdy řeknete – ukládám si peníze
správným způsobem? Nemizí mi část mých úspor
v „černé díře‘‘? Třeba to jde i lépe a já o tom nic
nevím nebo pramálo. To jsou otázky, které občas
padnou. Možná je to tím, že finanční trh se vyvíjí kupředu, objevuje se spousta novinek a člověk
nemá čas sedět po večerech u počítače, hledat,
studovat a vybírat ten správný nástroj zrovna
pro něj. Lidé si začínají stále častěji uvědomovat, že se peníze těžce vydělávají a tak hledají

možnosti, jak si co nejdříve vytvořit tzv. peněžní polštář, do kterého by mohli v případě potřeby sáhnout a nemuseli věc řešit drahými úvěry
a půjčkami, kde se úroky a poplatky pohybují
výše, než je etické… Jedna z mnoha věcí, která
se možná dlouhodobě nebude opakovat, je šance ukládat penízky dětem bez toho, aby člověk
platil poplatek, který je jinak samozřejmostí. Je
to akce, která je časově omezena a skončí 31. 3.
2017. Další důležitou novinkou je možnost ušet-

řit na dani více, než tomu bylo doposud a musím
říct, že to nejsou malé peníze, co za ta léta ušetří.
Finanční prostředky se vždy hodí. Je to jen střípek toho, o čem by člověk měl být informován,
aby mohl vytěžit maximum. Věřím, že i takovéto
drobnosti nám pomohou v životě splnit i velký cíl
a já vám přeji dobré rozhodnutí...
Ladislava Roubíková
e-mail: janenka.r@centrum.cz

Co bylo dříve vejce nebo slepice
Ptáci se vyvinuli z jedné skupiny dinosaurů. Dokonce
existuje názor, že ptáci jsou jen okřídlenými dinosaury,
kterým jsme my lidé dali jen „špatné“ jméno. Nicméně
nemůžeme přeskočit fakt, že dinosauři tady byli mnohem dříve než ptáci. A protože existují nálezy dinosauřích hnízd s vajíčky a vyvinutými embryi, posouváme se
v otázce existence vajec dále do minulosti. Takže pokud
se i dinosauři líhli z vajec, a fosilní nálezy to jasně dokazují, tak vejce jako útvar bezpochyby existovala dříve,
než nastoupili ptáci a mnohem dříve, než k nebi vzlétly

slepice. Takže odpověď je jasná. Vejce kladené na souši
(čímž vylučujeme „neskořápkatá“ vejce obojživelníků)
existovala řádově o desítky milionů let dříve než slepice, respektive kur bankivský z něhož lidé vyšlechtili kura
domácího. Vejce na souši kladly i želvy, o kterých se ne
nadarmo mluví jako o žijících fosiliích. Takže celý vtip
je v nepochopení otázky. Nikdo se totiž neptá, zdali byla
dříve slepice nebo slepičí vejce. Jen vejce.
Zdroj internet, JP

Přejeme příjemné svátky jara a mnoho štěstí a zdraví.
Buďte stále aktivní a pamatujte si, že nečinnost je určitá forma sebevraždy.
Život je od slova žít a je jedno, v jakém věku. Věk je jen číslo.
Redakce
Odklízení sněhu
Přesný popis toho, jak odklízet sníh, aby tato činnost neohrožovala
právo vlastníka sousedního pozemku, nenajdete, ale přesto řešení
existuje. Najdete jej v ustanovení občanského zákoníku zákon č. 89/2012
Sb., který se celkem podrobně věnuje i problematice tzv. sousedských
práv. V ustanovení § 1012 se píše, že „vlastník má sice právo se svým
vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby
z toho vyloučit,” ale na druhou stranu se „vlastníku zakazuje nad
míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož

i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat
nebo poškodit.” Proto se musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky
(zákonem označené jako imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují
obvyklé užívání pozemku. „Výslovně je zakázáno přímo přivádět imise
(za které je možné považovat mechanicky sousedem nahrnutý sníh) na
pozemek jiného vlastníka.”
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OKÉNKO REDAKCE
Člověk, který je dlouhodobě nezaměstnaný, dostane po půl roce bez práce od státu od 1. 2.
2017 jen 2.200 korun na měsíc místo dosavadních 3.410 korun. Tedy pouze částku existenčního, nikoliv životního minima. Pro to, aby dosáhl na státní pomoc alespoň v dosavadní
výši, bude muset odpracovat 20 hodin takzvané veřejné služby za měsíc. Pokud k nim přidá
dalších deset, může si oproti dosavadnímu stavu polepšit a získá 4.000 korun. Novinka se
ale nevztahuje na všechny dlouhodobě nezaměstnané. Nebude se to týkat invalidů druhého
a třetího stupně, rodičů na rodičovské dovolené nebo třeba osob pečujících o postiženého
příbuzného. Povinnost zajistit si veřejnou službu přitom nebudou mít úřady práce, ale přímo
žadatelé o dávku. Žádný seznam prací, které v rámci veřejné služby jde nebo nejde dělat, neexistuje. Mezi veřejné práce, které si lidé můžou vybrat, nepatří zdaleka jen úklidy chodníků
nebo sněhu. Jejich síly můžou využívat kromě obcí i neziskové organizace nebo charita. Lze
třeba vozit starým lidem obědy, pomáhat jim v domácnosti s nákupem, drobnými opravami.
Nezaměstnaní můžou uklízet ve školách, dělat úřednické práce pro městské úřady.
V roce 1890 oděv ženy skládal až z 22 součástí a svlékání trvalo asi dvacet minut, ve 20. letech
dívka oblékala sotva šest kousků šatů a v létě jen tři.
Ústa jsou jako okno do těla. Kousání nehtů je poměrně rozšířený zlozvyk,
který je patrný jak mezi dětmi, tak i dospělými. A zubař ho dokáže rozpoznat,
aniž by se musel dívat pacientovi na ruce. Mezi hlavní příznaky patří malé
oděrky, větší opotřebení zubů, nebo dokonce jejich praskání, které je způsobeno opakovaným kontaktem s nehty. Na některé zdravotní komplikace může již
na počátku kontroly poukázat i špatný dech pacienta. Podle jeho specifického
typu pak může lékař poukázat přesněji na možné potíže. Například „ovocný”
dech by mohl značit možný výskyt diabetu, „rybí” zápach by pak mohl být
příčinou špatné funkce ledvin nebo jater. Příčinou velmi silného zápachu z úst
může ale také být zánět průdušek nebo reflux (zpětný tok žaludečních šťáv do
jícnu). I když to možná zní nepravděpodobně, mnohých lidí se na možnou
poruchu příjmu potravy zeptá jako první právě zubař. Je to tím, že například
bulimie vykazuje specifický a odlišný vzorec opotřebení zubů, což může právě
zubař snadno identifikovat. Dlouhodobější nedostatek vitamínů a minerálních
látek může způsobovat mnoho specifických problémů, jako jsou například
pálení jazyka, odlupování tkáně, infekce či krvácivost dásní. Zubař dokonce
může poukázat i na problémy s pitím. Alkoholici jsou totiž mnohem náchylnější na výskyt zubních kazů a také vysušování úst.
Češi si na rozdíl od průměrného Evropana víc chrání svůj majetek než své
zdraví a život. Na životní pojištění lidé v Česku dávají o třetinu méně než na
neživotní pojištění, zatímco v Evropě je to přesně naopak.

Přehrada Orlík je nejhlubší (až 74 metrů) a nejobjemnější
(720 tisíc metrů krychlových) ze všech vodních děl v České
republice. Jezero, které vytvořila, je dlouhé 68 kilometrů.
Jen dvě stě padesát pracovních dnů, zato hned šest prodloužených víkendů, i to přinese rok 2017. Zákaz prodeje během
sedmi svátků - na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května,
28. září, 28. října, 25. a 26. prosince budou mít otevřeno pouze
obchody s rozlohou menší než 200 metrů čtverečních, lékárny,
prodejny na benzinkách, letištích, nádražích a v nemocnicích.
Něco pro pověrčivé: pátek třináctého bude napřesrok dvakrát,
v lednu a říjnu. A pro milovníky astronomických úkazů: z Česka budou vidět dvě zatmění Měsíce. V noci z 10. na 11. února
polostínové zatmění a 7. srpna překryje stín čtvrtinu kotouče.
Za zatměním Slunce musíte do světa. Z Jižní Ameriky bude
26. února vidět prstencové zatmění. Atraktivní podívanou slibuje hlavně úplné zatmění Slunce, které se odehraje 21. srpna nad Spojenými státy. Letní čas začne v neděli 26. března
ve 2:00 (hodinky posuňte o hodinu vpřed) a skončí v neděli
29. října ve 3:00 (hodinky posuňte o hodinu zpět). Jarní prázdniny: 6. 3. – 12. 3. 2017 Benešov, Beroun, Rokycany, České
Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov.

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění, k nimž dojde od 1. ledna 2017,
se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez
zdanitelných příjmů (OBZP), zaměstnavatelů i státu. Kdy nově platit Platby ve výši nového minima
musí být odvedeny poprvé už za leden 2017. OSVČ a OBZP mají jako datum splatnosti vždy osmého
následujícího měsíce. Pojistné za zaměstnance se platí za kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20.
dne následujícího měsíce. Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo
k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny. VZP v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
převádí své účty k ČNB. Dosavadní účty budou zrušeny. To pro plátce znamená nutnost změnit číslo
účtu příjemce při svých platbách. Nová čísla účtů VZP už jsou zveřejněna na www.vzp.cz/cisla-uctu.
O hygieně v koupelně. Ačkoliv si všichni myslíme, že právě záchodové prkénko je to, co je nejvíce
nehygienické a nechutné, není tomu tak. Ačkoliv se nejedná o nejčistější místo na planetě zemi, ani
pohlavní nemoc z něj dostat nemůžete – jak se někteří mylně domnívají. Taková klávesnice či počítačová myš rozhodně obsahuje více bakterií, nebo třeba klika od samotného WC, kam sáhne denně
„upatlanýma“ rukama tolik lidí. Věděli jste, že ačkoliv by se umývání rukou po toaletě mělo považovat
za samozřejmost, většina lidí to stejně nedělá? A ti, co to dělají, tak z velké většiny odbytě. Určitě je
zapotřebí mýdlo. Mýdlo však nefunguje na principu antibakteriálního gelu. Pouze nám pomůže, že
bakterie nám s rukou snadno sklouznou, nikoliv je zabíjí. Aby mytí rukou bylo skutečně kvalitní, je
třeba důkladně ruce napěnit (mimo tekoucí vodu) a poté oplachovat aspoň 15 sekund. Rozhodně
byste neměli nechávat záchod - tohle malé místečko stále zavřené. V malém prostředí, kde je navíc teplo, se množí škodlivé látky a bakterie. Také vlhkost by mohla být problémem! Zabraňte růstu plísní
tím, že záchod pravidelně proženete průvanem. Případně zapínejte ventilátor pro odvětrávání. Ačkoliv
si většina z nás po pracném úklidu koupelny myslí, že se právě nachází v naprosto sterilním prostředí.
Není tomu tak. Neuklízejte pouze viditelné části koupelny, ale zaměřte se i na první pohled neviditelné zašlé špíny a kouty plné nečistot. Rozhodně nezapomínejte ani na odtoky vany a žlaby. Myslete
na své zdraví! V ručnících se množí různé mikroorganismy, které by vám v intimních partiích mohly
způsobit potíže. Ručníky a osušky by se proto měly prát po každém 5. použití, abyste je udrželi čisté.
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Novela zákoníku práce. Pokud vám zaměstnavatel neurčí čerpání dovolené, jež zbyla z roku
2016, ani do 30. června 2017, pak si můžete termín jejího čerpání určit sami, i když jinak je to
v kompetenci zaměstnavatele. Můžete požádat
o převedení volna, co je nad 4 týdny minimální
výměry dovolené. Převod dovolené k čerpání
u nového zaměstnavatele přichází v úvahu jen
tehdy, jde-li o změnu zaměstnání v průběhu kalendářního roku, nikoliv tedy na konci jednoho
a na počátku následujícího roku. Pracovní poměry tak na sebe nebudou muset bezprostředně navazovat, ale podmínka, že musí jít o změnu zaměstnání v průběhu kalendářního roku,
v § 221 odst. 1 zákoníku práce zůstane.

Zákaz kouření od května 2017 bude plošný a týká se všech typů restauračních
podniků. Vynechá ovšem zahrádky, kde
zůstane kouření povolené. Zákon restauratérům nakonec nedovolí zřídit si
v podniku kuřárnu. A stejný zákaz bude
platit také pro divadla, kina, koncertní
a výstavní síně nebo sportovní haly. Výjimku v tomto ohledu dostala obchodní
centra a letiště, kde za určitých podmínek
kuřárny vzniknout můžou. A podobná
pravidla budou mít i zoologické zahrady.
Ani tam si kuřáci už nezapálí jinde než na
určeném místě. Přísnější je naopak zákon
k nemocnicím i jiným zdravotním zařízením. V nich místa ke kouření vzniknout
nemůžou vůbec. Výjimku dostala uzavřená psychiatrická oddělení. Stejně tak
se nebude tolerovat kouření na dětských
hřištích, školách i na všech nástupištích
a stanicích veřejné dopravy. Omezení se
také prvně dotknou elektronických cigaret. Umělé cigarety sice půjde kouřit v
hospodách a restauracích, ale v nemocnicích, školách nebo obchodních centech
si z nich už nepotáhnou. Nebo jenom na
vymezených místech.

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 2/2017

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

JAK ŠEL ČAS...
„Z návštěvy u ak. malíře Miroslava Konráda, Bazén v Olešníku s námi“

VŠÍMÁLEK

V měsíci lednu se tyto „dárky“ objevily ve dvoře Obecního úřadu. (Že bychom si je přinesli ze silvestrovského pochodu?)

Soutěž o volňáska na plavečák na rok 2017!!!
VÝHERCE SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA O VOLŇÁSKA JE:
dle své odpovědi: č. 1 - Chlumec, č. 2 - Nová Ves, 3 - Olešník - Eliška Hájíčková. Blahopřejeme.
S pozdravem, starosta obce Olešník
Obecní noviny obce Olešník - čtvrtletník
Vydává - obec Olešník, 373 50 Olešník 15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz, zodpovídá - Jana Peterková,
e-mail: peterkovajana55@gmail.com, telefon: 777 604 759, JUDr. Jaroslav Pavlica. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí. Názory
přispěvovatelů se nemusí nutně shodovat s názory redakce. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Tisk – Tiskárna Josef Posekaný,
Lannova 8, České Budějovice, tel.: 387 312 242, www.posekany.cz. Počet výtisků 350 ks. Uzávěrka příštího čísla bude konec května 2017.
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