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Olešník

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ PRO OBČANY A VČELAŘSKÉ ORGANIZACE
Vážení čtenáři,
Obec Olešník ve spolupráci s Pohádkovým královstvím Jižních Čech a Včelařskou základní organizací Dříteň, Zliv a Purkarec Vás Srdečně zvou
na 1. ročník MEDOBRANÍ, který navazuje na 150. výročí vzniku Včelařského spolku DZIERZON v Obci Volešník, které jsme oslavili jak v obci
Zahájí tak i v obci Olešník.
Termín: sobota 16. září 2017 od 14.00 hod. Olešník
Věřím, že po seznámení s programem oslavy se v hojném počtu zúčastníte této historické akce a sami nějakou aktivitou přispějete ke zdárnému
průběhu.
Starosta
Vážení Olešníci,
od narození objevujeme rodinu, slunce, vodu, trávu, les, okolí, pohádky... vše, co nás obklopuje. Nacházíme přátele i vzájemnou důvěru, vytváříme
spolky a společnost.
Jižní Čechy pohádkové vznikají od roku 1995. Vytvořili jsme Pohádkové infokanceláře na více než 200 místech a letos se k nám plně přidává i
Olešník výraznou akcí a vstupem svého zástupce do Pohádkového kabinetu České pohádkové akademie. Jmenování provádí vždy jen Pohádkový
král, tedy Jejich Veličenstvo Václav V. Vydra zvaný, který se bude 1. ročníku Medobraní 16. 9. 2017 účastnit. Přijede se svým průvodem na
neokovaném koni ve dvě hodiny po poledni na Vaši krásnou náves.
Děkujeme Vaší obci za připojení k nám a jsme rádi, že se poznáváme a začínáme spolupracovat.
Přejeme Vám, aby Vaše včelka Jaruška s námi dlouho létala pro radost dětí i dospělých s fantazií.
Na setkávání se těší
Mgr. Marcel Goetz
Pohádkový kancléř
Organizátorům jde o založení místní tradice. Budou proto velmi rádi, když návštěvníci uvidí a ocení jejich úsilí
vymyslet pro všechny pestrý program, který by mohl zaujmout. Děkujeme.			
JP

Foto obrazů od M. Konráda
s námětem návsi.
V Olešníku odpočívám
na koupališti pod olšemi
a medem a strdím
se živím..
Olešník náves v květu

Na návsi - 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

Stavění májky v Olešníku
MOTTO:
Historie nejde koupit, ta buď je, nebo není.
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Medobraní v Olešníku

LÉTO V OBCI

dne 16. 9. 2017

Založení tradice Medobraní v obci Olešník ve spolupráci s Jihočeským Pohádkovým královstvím a včelařskými organizacemi.

Letní plovárna Olešník zahájila sezónu 2017 v pátek 16. 6. 2017.

29. 7. 2017 – Setkání rodáků – Chlumec

14. 7. 2017 - Tradiční zájezd pro seniory do Lednice

5. 8. 2017 – Memoriál Pepy Bláhy – tenisový turnaj Nová Ves

15. 7. 2017 – Memoriál Miloslava Ježka – fotbalový turnaj Olešník

5. 8. 2017 – Triatlon Velickej Čtvrtníček 2017 ve Velici, partneři
závodu - partnerské obce Dříteň a Olešník, 1. etapa plavání v bazénu
Olešník na trati 18 x 50 m.

22. 7. 2017 – Tenisový turnaj – Olešník

POZVÁNKA A PROGRAM pro obyvatele a hosty:
SRAZ návštěvníků sladké pohádkové rodinné akce
pro účastníky pohádkového průvodu
bude PŘED DOMEM čp. 2 (Pavlicovi) na návsi v Olešníku
od 13.45 – 14.00 hod., velké doporučení pro účastníky
průvodu – pohádkové kostýmy jsou vítané, bude soutěž
o nejvíce vydařený kostým, mávátka dostanete

ZAČÁTEK VE 14.00 hod. na návsi
před OÚ Olešník, slavnostní zahájení.
Slavnostní průvod za doprovodu bubnu a historicky
oděných osob s Pohádkovým králem
Václavem V. Vydrou zvaným, který pojede
na koni se svým doprovodem

Přivítání krále a hostů starostou obce
Po jmenování nových pohádkových ministrů jejich
Veličenstvem Václavem V. „pro Valašské království a pro
rovnováhu“, proběhnou proslovy ministrů a slavnostní
křest od pana krále logovtipu „včelky Jarušky“
a turistické vizitky pro Obec Olešník
Telefonické gratulace od prezidenta a dalších osobností ČR

Zasazení pamětního stromu (lípa) s Václavem V. a starostou obce,
doprovázeni budou hudbou a také bubny, šermíři. Král a porota
(kancléř, ministři, hosté) vyhodnotí nejlepší foto Úlu.
Svoji fotku ÚLU doneste na OÚ Olešník do 15. 9. 2017.
Možno také provést po ochutnávce vyhodnocení nejchutnějšího medu
a medoviny, doneste svoje kresby k tématu včel, medobraní a můžete
dostat cenu, budou vyhlášeny i nejnápaditější převleky…

Zdobení perníčků – soutěž bude probíhat během oficiálního programu, předem přihlášení soutěžící dostanou
napečený perníček a ostatní je na nich – jak vyzdobí, čím... doneste své vyzkoušené a ukažte svoji dovednost.
Přihlásit do této soutěže se můžete dne 15. 9. 2017 na OÚ.
Od 16.00 hod. bude hrát hudba Netolička, proběhnou soutěžní klání
- v petangue dvoučlenných družstev o „Medový pohár Václava V.“, lukostřelba
kulturní vystoupení

Prodejní stánky (pod stany naproti podiu)
Jihočeské pohádkové království (prodej pro děti, rodiny, návštěvníky,
obyvatele upomínkové předměty, turistická pamětní známka,
absolventské vizitky, pohlednic, map),
Pohádkové potraviny – nové možnosti, ochutnávky a nákup

Vyhlášení výsledků, vyhodnocení
soutěží - úl, med, medovina, včetně
dětských kreseb a převleků, zdobených
perníčků
Rozloučení s králem Václavem V.,
slavnostní průvod, opět na koni

Sraz rodáků Chlumec.
Zařizovali jsme všechno, od občerstvení až
po tombolu, takže jsme měli dost fofr. S plesem velká spokojenost. V jednu chvíli jsme
napočítali 95 lidí. Hrála kapela K-Club, měli jsme tradiční hasičský ples, netradičně v létě.
Na příští rok plánujeme už třetí, opět na poslední sobotu v červenci. H. Mach, Chlumec
Prvního července se již tradičně členové spolku
SasO, doplněných i nečleny spolku, převážně z obce
Olešník zúčastnili již 12. ročníku závodů dračích lodí
v Purkarci. Loď tvaru otevřené kanoe o délce
12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi
ocasem s posádkou max. 20 pádlujících v sedě
- 10 napravo, 10 nalevo + bubeník, sedící na špičce
a údery do bubnu udávající rytmus pádlování
+ kormidelník, stojící na zádi a určující směr.

Večerní program bude při hudbě country

Stánek OÚ prodej výrobků z medu, triček s olešnickým motivem obrazu
kaple od akademického malíře, 1. Medobraní a s včelkou na rukávu
a nabídky přímo od včelařů další produkty a pochoutky.

v Hospodě „Kovbojobraní“ na Medobraní
– oblečte se ve stylu westernu, country.
Pohoštění od místních myslivců - guláš
z divočiny uvaří kuchař v Selském štítu.

Doprovodné programy:
Ráj pro děti u na pozemku za OÚ (dvůr) - malý kolotoč, střelnice,
skákací hrad, možnost projížďky na koni.
Prohlídka hasičské techniky, olešnické hasičárny s výkladem o činnosti.

Parkování u bazénu.

Historie závodů dračích lodí začala před více než
2.200 lety v Číně. Od této doby existují historické
zmínky o závodění na těchto lodích. Jejich moderní
éra se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první
festival dračích lodí v Hong Kongu. Odtud se sport
rychle rozšířil do celého světa. V současné době
se této disciplíně aktivně věnuje přes 50 miliónů
sportovců z více než 50 zemí světa.

Prodejní tematická výstava obrazů akademického malíře pana Miroslava Konráda.
Život v Olešníku na plátně optimistického malíře.
Vstup volný, změna programu vyhrazena!

Srdečně vás zve obec Olešník s pořadateli!
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Historie úlů – z knihy Sborník včelaření v Jižních Čechách, 2017
„Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.“
Albert Einstein
V každém úlu žije jedno včelstvo, které čítá asi 10 – 60 tisíc včel. Z toho má
1 matku – královnu a cca 200 až 800 trubců – zbytek jsou včely dělnice.
Každá včela v úlu má svoji úlohu.
Včelí královna – matka – klade vajíčka. Trubci zahřívají plod a když je
potřeba, tak na „svatebním proletu“ oplodní matku a potom zahynou.
Dělnice podle svého stáří postupně plní funkce krmiček, donašeček potravy,
uklízeček…
Matka se dožívá až 5 let, trubec pouze 4 měsíce. Přes jaro a léto žije včela
dělnice cca 2 měsíce, přes zimu cca 6 měsíců. To je velmi krátká doba, proto
musí matka zaklást v době nejvyšší plodnosti až 2500 vajíček za den! Včela
se pak líhne 21 dní a „dospívá“ dalších 20 dní.
Chov včel v České republice je historicky velmi rozšířený. Podle posledních
informací je na území ČR chováno více než 650 000 včelstev. Včelařství

navíc zažívá v posledních letech určitou renesanci a včelařů přibývá i mezi
mladými lidmi. První poučkou zemědělce, bez ohledu na paragrafy tedy
musí být, že při ochraně rostlin je do 5 kilometrů od každého pozemku
nějaký úl. Na velké většině území státu to tak skutečně bude.
Na nákup úlů lze získat dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném
znění.

OSLAVENCI

Stanislav Peterka
90 let
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VŠÍMÁLEK
V současné době nás dost často velmi trápí během dne i v noci podivný, urputný „zápach“ v obci i kolem. Tzn. že to není problém
jen naší obce, ale kdo to má vydržet... Pokud se s názorem ztotožňujete a máte co říci, napište své poznatky, reakce na OÚ, popř.
i na redakci novin. 											
Děkujeme

Periodický tisk územního samosprávného celku obcí Olešník, Chlumec, Nová Ves - Mimořádné číslo.
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 300 ks.
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