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Olešník
Radost ze života,
pevné zdraví,
mnoho pracovních
i osobních úspěchů
v roce 2019
všem našim čtenářům
přeje
Jana Peterková

OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY
PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Policie ČR
158
Záchranná služba
155 a 112
Během čtyř let vyšla tato čísla Obecních novin Olešník…
Hasičský záchranný sbor
150
…a dnes držíte v ruce poslední číslo z roku 2018…
Policie - Hluboká nad Vlt.
974 226 730
Děkuji za přízeň. JP Poruchy elektr. proudu Č. Bud. 386 357 777
Pohotovost Týn n. Vlt.
385 722 222
Kontakt na Obecní úřad
Lékař - všeobecný MUDr. Markéta Kollrosová 385 340 258, Dříteň tel. 387 991 134
Olešník 15, 373 50 Olešník
Pošta Olešník
ordinační doba: Po - ord. Dříteň - 10:00 - 13:00 h / 16:00 - 18:00 h lichý týden
tel./fax: 387 985 605, mob.: 606 905 964
373 50 Olešník 15, tel.: 387 985 602
Út, Čt - ord. Olešník - 07:30 - 10:00 h
e-mail: info@olesnik.cz; starosta@olesnik.cz
Otevírací doba:
Úřední hodiny:
Po, Pá 11.45 – 15.15 h
St - ord. Dříteň - 07:30 - 10:30 h
Po, St - 15.15 - 17.00 h • V případě nutnosti je možné
Út, Čt 07.30 – 11.00 h
Pá - ord. Dříteň - 07:00 - 09:00 h
domluvit se starostou jiný termín.
St
13.00 – 16.30 h
Lékař - dětský MUDr. Rudolf Lázníček 606 217 321
Starosta obce - Ing. Milan Kotýnek st.
Změna ordinační doby: od 1. 1. 2018 není dočasně ve Dřítni, pouze v Týnu nad
OBECNÍ KNIHOVNA OLEŠNÍK oznamuje změnu výpůjční doby:
Vltavou. Ráno se vždy telefonicky objednejte na tel. 606 217 321.
každé pondělí od 15:30 do 17:30 h
Lékař – zubní MUDr. Petr Toman, Dříteň 387 991 193
každou první sobotu v měsíci od 13:00 do 14:00 h

MOTTO:
Omnia tempus habent...vše má svůj čas…
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OKÉNKO STAROSTY
Poslední příspěvek do Obecních novin Obce Olešník
Jak již to v životě chodí, jednou se něco začne a jindy se zase něco skončí.
Je tomu tak v životě lidském, v rodinách, zaměstnání, zábavě apod. Tak se
to povedlo i v mé časti života, kterou mohu pojmenovat „službou jiným –
zahubíš sám sebe“. Ale není to třeba brát tak doslova, je také mít na paměti
přísloví „Co Tě nezabije, to Tě posílí“.
Svůj pracovní život od 18 do 68 let jsem věnoval službě společnosti a občanům. Ne vždy jsem byl ztotožněn s tím, co jsem musel vykonávat, ale to je
služba. Snažil jsem se vždy držet zásad, které do mne byly vštěpeny v mém
dětství v rodném Valašsku, jak rodinou, tak i společností, kdy základem životního kréda bylo „Udržovat tradici, nebo navazovat na již zaniklou, což
bývá obtížné a zakládat novou je ještě obtížnější“, což potvrdila svými slovy

Mgr. Jarmila MACHOVÁ předsedkyně Českého svazu včelařů, z. s. účastnice prvního ročníku MEDOBRANÍ v Olešníku dne 16. 9. 2017, rád cituji:
Važte si své historie. Toho co jste zdědili po svých předcích, aby jste zase mohli
předat výsledky své práce svým potomkům.
Historie nejde koupit, ta buď je nebo není.
Můj dovětek: „Každý ve svém životě by měl něco dobrého vybudovat nebo vytvořit, aby to mohl pak předat svým potomkům“.
Zároveň nám přeji, aby pod novým vedením našich obcí, tyto vzkvétaly k radosti nás všech.
Dne 31. 10. 2018 - s pozdravem Dr. Pavlica

Volby, nové zastupitelstvo
Jméno

Funkce

Telefon

Kotýnek st. Milan, Ing.

Starosta

606 905 964

Kotýnek ml. Milan, Ing.

Místostarosta

725 536 664

Mádl František

Zastupitel

Zibura Vladimír, Mgr.

Zastupitel

Pártl Jan, Ing.

Zastupitel

Hucková Zdeňka, Mgr.

Zastupitel

Pavlica Jaroslav, JUDr.

Zastupitel

Liška Jiří

Zastupitel

Kuboušková Dana

Zastupitel

ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo obce Olešník
přeje krásné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok všem občanům našich obcí.
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Oslava 100. výročí založení Československé republiky 27. října 2018
Oslava výročí vzniku Československa, uspořádána SDH Olešník ve spolupráci s obcí, byla zahájena po 17. hodině před budovou obecního úřadu
místostarostou obce Ing. Milanem Kotýnkem a velitelem SDH Františkem
Mádlem. Po úvodu se připomněly historické události se vzpomínkou na
padlé vojáky z obce v 1. světové válce. Poté byli oceněni přítomní členové končícího obecního zastupitelstva pamětní medailí vydanou SH ČMS.
V čele následujícího společného průvodu kolem návsi k pomníku padlých
byla nesena státní vlajka spolu s obecním a sborovým praporem a věncem.

Po položení věnce k pomníku byla vzdána úcta za zvuku Československé
hymny. Oslava končila zasazením lípy svobody na návsi a odhalením pamětní desky za doprovodu národních písní. Doufám jen, že důvodem malé
účasti spoluobčanů bylo pouze nevlídné počasí a nikoliv lhostejnost k historii našeho státu.
V. Z.
Během dvou let přibyly na návsi v Olešníku dvě lípy.

Slavnostního sázení lípy v Nové Vsi
ke 100. výročí vzniku Československé republiky
Akce se účastnili obyvatelé Nové Vsi. Dvojčata Josef a Martin Bürgerů zahráli jako houslové duo českou a slovenskou státní hymnu a skladbu Ach synku,
synku. Slavnostní připomínková akce byla zahájena v 15:00 h, dne 28. 10. 2018. Po ukončení slavnostní ceremonie, pokračovala oslava tohoto významného
dne v místní kovárně.
Mgr. Proll Jan
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Budování nové tradice v Olešníku - Medobraní

Tradice je třeba udržovat, ctít a chránit. Je dobré nezapomínat na svůj původ a nezavrhovat moudrost našich předků. Naopak je potřeba vzhlížet k nim s pokorou a obdivem k vědomostem, které nasbírali, a využít tu jedinečnou možnost zadarmo z nich čerpat.
Medovina je jeden z nejstarších alkoholických nápojů na světě, který získává znovu na oblibě. Bez nadsázky se dá říct, že je její konzumace zdraví prospěšná,
samozřejmě v míře omezené.

Manželé Limovi nám ve škole ukázali, jak krteček ke kalhotám přišel. Tkaní lnu „od A až do Z“ s praktickou ukázkou prací. Děkujeme.

Výhledový plán činnosti České pohádkové akademie (ČPA)
1. Propagace pohádkových regionů a míst s vydáním mapy Pohádkové
regiony a místa ČR 2019.
2. Propagace věží a rozhleden.
3. Propagace Maroldova panorámatu, Výstaviště, Stromovky, Letné a turistických cílů Prahy 7. Spolupráce při výstavách, akcích, projektech, prodej
suvenýrů.
4. Každý poslední pracovní čtvrtek v měsíci:
10.00 - 17.00 h Každou celou hodinu komentované prohlídky Maroldova
panorámatu.
14.30 - 17.30 h Burza s Turistickým deníkem - turistických vizitek, fotonálepek osobností, známek, štítků na hole, odznaků, kalendáříků, pohlednic aj.
18.00 - 19.30 h Literární besedy v Maroldově panorámatu.

5. Organizování Zvonkových průvodů v adventu, Kulinářských zážitků s pohádkovou potravinou, Poznávání za úplňků, Měsíce věží a rozhleden aj.
6. Umístění Bludných kamenů ze Šumavy, Trocnova, Krkonoš, Žatce, Písku,
Tábora, Č. Budějovic aj.
7. Spolupráce s Výstavištěm, KČT, Sokolem, ČASPV, Českým svazem Korbalu aj.
Za Českou pohádkovou akademii zve
Mgr. Marcel Goetz
předseda spolku, tel. 602 443 189
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sotva jsme se rozkoukali po prázdninách, je tu říjen. Už se nám tolik nestýská po mamince a taťkovi, protože víme, že si pro nás vždy přijdou. Pozorujeme svět kolem nás, těšíme se na divadla a na akce s rodiči. První akcí
bude lampionový průvod, který se koná hned po podzimních prázdninách
31. 10. 2018 od 17,00 hodin a sejdeme se v Olešníku na návsi u obecního
úřadu. Potom k nám, jako každý rok, přijde v prosinci Mikuláš s Čertem
a Andělem, čeká nás vánoční dílna a vánoční nadílka a především vánoční
prázdniny.
Mezitím navštívíme místní hasičskou zbrojnici, při vycházkách si prohlédneme naši obec, budeme pozorovat, co umí podzim a také malovat, kreslit,
tancovat, zpívat, povídat si a hlavně si hrát.
Za děti z mateřské školy napsala Dana Kuboušková, vedoucí učitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nový školní rok v ZŠ.
Podzim je v plném proudu a my si užíváme barev okolo nás. Aby bylo ve škole také barevněji, podnikli jsme již od začátku školního roku nějaké projekty
pro zpestření – Podzim a Dopravní výchova. Zejména dopravní výchova je
důležitá ze své preventivní stránky.
Přijelo k nám také divadlo s pohádkou. Připravili jsme výzdobu stánku na
2. Medobraní dne 15. 9. 2018 a zazpívali jsme Červenou Karkulku na již
tradičním setkání se seniory dne 29. 9. 2018.
Nyní se zaměřujeme na výročí republiky a připravujeme také zapojení do
programu Šablony II, který by měl přinést finance na různé školní projekty.
Věříme, že se nám naše práce bude dařit a že budeme společně rozvíjet požadované kompetence všech žáků.
S přáním krásného podzimu Mgr. Zdeňka Hucková

Moje životní zkušenost. Ráda přicházím věcem na kloub. Ve škole se naučíte vzorečky a fakta, mnohdy vytržené z kontextu. Dávat si to pak všechno
dohromady je důležité. Ve škole se dovíme izolované informace, ale my přece žijeme ve světě, který je propojený, kde všechno souvisí se vším. Největším
paradoxem je to, že děti málokdo vede k tomu, aby rozvíjeli svůj vlastní potenciál a dokázali pochopit sami sebe.
JP

Jazyk a identita
Letos slavíme 100. výročí založení republiky, Československé republiky!
To mají možnost zažít jen někteří. My to zažíváme právě nyní v roce 2018
a nebude se to opakovat, i když se dějiny v jiném smyslu slova opakují.
Můžeme být pyšní na naše národní tradice, na to, že naši předci překonali
v době válek i po nich velké nesnáze a čelili příkořím a nespravedlnostem,
a že my žijeme nyní ve svobodném státě.
Jedním z prvků národního dědictví a národní identity je jazyk, řeč i nářečí.
Čeština je jazyk krásný, rozmanitý, ale také velmi složitý. Patří ke slovanské
větvi jazyků, ale prapůvodem patří do skupiny indoevropské jazykové rodiny,
do které patří i všechny ostatní nám známé jazyky Evropy i některé další.
To, že komunikujeme a chápeme souvislosti v jednom jazyce, je přirozené,
i přesto často dochází k mnoha nedorozuměním. O to složitější je naučit se
další cizí jazyk nebo jazyky.
I v době první republiky se ale lidé za hranicemi dorozuměli, protože měli co
nabídnout a umět německy, anglicky nebo francouzsky se prostě vyplatilo.
Navíc k tomu napomáhala i pozice němčiny na našem území, která se
uplatňovala snáz už jen proto, že německá menšina byla na území Čech,
Moravy a Slezska daleko větší než dnes.
Základní školství nabízí v dnešní době výuku dvou jazyků, na prvním místě
je angličtina, na druhém místě je většinou němčina, někdy i další cizí jazyk.
Angličtina se již relativně dlouhou dobu hřeje v Evropě na výsluní jako
tzv. Lingua franca, neboli jazyk jednací, jazyk přeshraniční komunikace
i administrativy, zkrátka jazyk, který je druhý nejdůležitější hned po rodném
jazyce. Nebylo tomu tak ale vždycky.
V době christianizace (5. – 9. stol. n. l.) to byla latina, kterou se komunikovalo
na území tehdejší Francké říše, jejíž součástí byly části dnešního Německa,
Francie, Nizozemí, Belgie a Švýcarska. A vlastně až do středověku byla latina
úředním jazykem, jeho písemnictví je však velmi ceněno dodnes. Po latině
to byla francouzština, která se stala pro Evropany druhým nejuznávanějším
jazykem. Dnes je to tedy angličtina, a nabízí se otázka, jaký jazyk ovládne
budoucnost. Podle prvenství žebříčku světových ekonomik se nabízí
i čínština, ale tak daleko snad radši ani nemyslet.
Pro nás Jihočechy je vedle angličtiny nejdůležitějším jazykem němčina
a dnešní německé hospodářství nabízí často možnost podílet se
v přeshraničních oblastech či v česko-německých organizacích na vzájemné
spolupráci. Naši němečtí sousedé se česky neučí, protože je to pro ně až příliš
složité, což oni sami většinou nepřiznají. Pro nás je naučit se jejich jazyk
o poznání jednodušší. Česká republika má navíc nejdelší geografickou
hranici právě s německy mluvícími regiony. O důvod víc, umět alespoň
základy němčiny.
Každý, kdo by se chtěl naučit jakýkoli cizí jazyk, si musí být vědom toho, že
neexistuje jedna jediná metoda, která platí na každého. Vlastně ano, existuje:
vyjet do země, kde se tímto jazykem mluví, a žít tam alespoň pár let. To
se pak cizí jazyk uchytí i tam, kde by se tomu člověk vehementně bránil.

Pro ostatní však existuje jedno pravidlo, které, když je dodrženo, posouvá
znalost jazyka velmi rychle na vyšší úroveň. Toto pravidlo zní „pravidelnost
neboli opakování matka moudrosti“. Při dnešních digitálních možnostech
je to hračka. Denně si chvilku poslechnout cizí radiovou, televizní nebo
internetovou stanici, nebo si přečíst na cizím portálu zprávy, je otázka pěti
minut. A o těchto pět minut denně právě jde (deset minut je ještě lepší).
Je fajn, umět se identifikovat nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině,
francouzštině atd. atd.
Jak a kam se se svými jazykovými znalostmi zařadit, uvádí následující
přehled, který jako dokument Rady Evropy již delší dobu existuje
pod názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky – podává
přehled úrovní podle jazykových schopností a dovedností (A1, A2, B1, B2,
C1, C2), a umožňuje tak vzájemné porovnání znalostí cizích jazyků v rámci
Evropské Unie:
A1– Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajících se jejich
osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou
konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit
pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze
studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na
pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující
základní osobní údaje.
A2 – Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem,
které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině
a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí
číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné
informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např.
v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Dokáže
komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou
výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou
společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.
B1 – Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu
často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci
a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu
základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních
abstraktních výrazů. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat
při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která
jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života.
Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu
a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně
zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý,
logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně
zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.
B2 – Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními
i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace.
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Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům
a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst
texty současné prózy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými
mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.Umí sestavit podrobnější,
srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit
stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých
možností.
C1 – Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších
textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy
v textu („číst mezi řádky“) a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule
a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně
používat pro společenské, studijní i pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře

kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle
používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující
vazby v textu.
C2 – Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo
čte. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž
rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže
vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle
je prezentovat a vést o nich polemiku. (A1-C2)
Autorka článku bydlí v Olešníku a učí jazyky na VŠ.
MM

100 let jinak
Návrat do minulosti by byl dost krušný. V porovnání s dalšími evropskými státy jsme však ztratili,
jak to ukazují studie. Ačkoliv HDP nezahrnuje
všechny aspekty života, zatím nejlépe dokáže do
jednoho čísla koncentrovat hospodářskou vyspělost země, a právě proto se ve světě používá pro
srovnání jednotlivých ekonomik.
Československo si v roce 1920, tedy dva roky po
svém vzniku, vedlo v porovnání s evropskými
zeměmi, jako je Maďarsko, Jugoslávie (tehdy pod
názvem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců),
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie a Německo, dobře. O třídu převyšovalo země Jugoslávie a bylo na tom lépe než Maďarsko. Dále poráželo například dnes velice vyzdvihované Finsko,
které patří mezi bohaté země Skandinávie.
Mladá republika výrazně ztrácela jen na Dánsko
a Belgii, které však válcovaly také všechny své
další soupeře. Lze pozorovat jisté zaostání sledovaných zemí, které se velkou měrou podílely na
válce - Francie, Německo, Rakousko a Maďarsko.
Tolik jen k tvrzením, že válka pomáhá ekonomickému růstu.
Jak moc se život Čechů a Evropanů zlepšil, znázorňují dobře čísla o očekávané délce života. Po-

čty odrážejí totiž hned několik faktorů, jako je
například kvalita zdravotní péče, kvalita bydlení,
pracovní podmínky, dětská úmrtnost i například
období války či míru. Můžeme za to děkovat především industrializaci, která v Evropě vytvořila
dostatek bohatství. Díky němu si evropské státy
mohly dovolit vyšší kvalitu a dostupnost zdravotní péče a další životu důležité služby. Dalším
pozitivním faktorem přispívajícím k prodloužení
života lidí je zvýšení průměrného denního kalorického příjmu na osobu. Zatímco v roce 1921
bylo vcelku běžné, že lidé strádali a neměli denně
teplé jídlo a maso třeba jen jednou týdně, dnes
Evropa naopak řeší problémy s obezitou.
Komplexnější pohled na růst kvality života poskytuje takzvaný index lidského vývoje (HDI).
Ten v sobě zahrnuje index počítající úroveň zdraví, vzdělání a životního standardu. Do indexu tak
vstupují například ukazatele očekávané doby dožití při narození, předpokládaná délka školní docházky, průměrná doba školní docházky, hrubý
národní důchod na hlavu očištěný o paritu kupní
síly atd.
Československo dva roky po svém vzniku drží
krok s rozvinutými zeměmi, jako je Rakousko,

Francie či Belgie. Poráží Finsko, Maďarsko a země
Jugoslávie.
Jedním z faktorů, které přispívají k lepší kvalitě
života, je i délka pracovní doby. Ta se za posledních sto let významně zkrátila. Zatímco na začátku 20. století pracovali Evropané přes 60 hodin
týdně, v roce 2000 to bylo zhruba o třetinu méně.
Stále se prodlužuje průměrná doba života, klesá
dětská úmrtnost, drtivá většina obyvatel Evropy
je dobře živená a ubytovaná, průměrný pracovní
týden klesl z 60 hodin týdně pod 40 hodin týdně,
zvýšila se dostupnost vzdělání, cestování je mnohem jednodušší.
Skutečnost, která by mohla obyvatele České
a Slovenské republiky táhnout k myšlenkám na
Československo a prezidenta Masaryka, je ta, že
ve srovnání s tehdejší Evropou jsme nebyli chudšími bratry našich sousedů na kontinentě. Na tuto
strunu hrají populisté ze všech koutů politického
spektra a snaží se přes emoce spoluobčanů vyvolat dojem, že se dnes mají vlastně špatně a že
dobré časy jsou za námi. Není tomu tak. Nic nevytváří staré dobré časy lépe než špatná paměť.
Zdroj internet, JP

Putování historií a objevování nového jinak
GENEALOGIE - řec. génos, lat. genus = rod, je pomocná věda historická,
která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného
rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých
osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý
zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.
- v bibli - rodokmen Ježíše (Matoušovo evangelium, sepsané 80.-90. letech
n.l. - od Ježíše po Abraháma)
- už římští císaři se snažili (většinou falzifikací) prokázat svůj původ od
řeckých hrdinů - genealogie byla tedy známa už v antice
- za dob španělské inkvizice se falšovaly rodokmeny židů, aby se vyhnuli
stíhání
- samozřejmě se dělaly rodokmeny panovníků a šlechty (u šlechty nejen
pro prokázání „vyššího“ původu, ale i kvůli sňatkům, kdy se hledala třeba
i jen kapka královské krve kvůli dědičnosti. Nakolik byly vazby skutečně
prokazatelné, je samozřejmě diskutabilní.)
Jsou různé možnosti, jak se dá udělat rodokmen. Jeden obsahuje jen jména
a data; případně strohá fakta - kde kdo bydlel, jaké měl povolání. Když
si někdo nechá udělat rodokmen od profesionála, má ho sice bez práce,
ale přijde o „příběhy“, které se za jednotlivými osobami ukrývají. Jsou
to drobnosti - nenápadná poznámka v matrice („doktorská kurva s devátou
podkovou“ - slečna byla služka u lékaře a měla devět nemanželských
dětí), údiv, když najdete pokračování rodu 200 km od místa, kde žili
staletí úplně všichni ostatní. Sedláci se nestěhovali, maximálně v rámci
panství/poddanství. Výjimku tvoří např. mlynáři, kati, šlechta a vojáci
- vojáci jsou však většinou nedohledatelní. Takové stěhování bylo
většinou důsledkem sňatku, když si třeba tovaryš našel na vandru nevěstu.

Měla jsem v hledáčku jednoho právníka, o kterém jsem našla zajímavou
zmínku v c.k. novinách - od kořenů svého rodu v Horažďovicích odešel 316
km do Králík. Loni jsem se tam byla podívat - to Vám prostě nedá; když už
jste blízko, chcete vidět, kdy bydlel a jestli ten dům stojí. Stála jsem na kopci
nad Králíky a hleděla na kopce okolo a přemýšlela, proč tam šel, jaký měl
důvod, byl tam sám, předaleko od rodu, rodiny i všeho, co znal, v době, kdy
tam nejezdila ani železnice. Protože se mi tenhle pán pak zase ztratil, zůstává
obrovské PROČ.
Při hledání ve starých spisech se člověk dozví, jak důležité byla pro lidi
v 18. století kráva nebo řešeto a kupa sena, když je zmíní ve svatební smlouvě
nebo v dědickém kšaftu. Máte i jiný pohled na počet padlých ve válce (jakákoli
obrovská množství padlých jsou uváděna). Já sama nemám z cca 25 000 lidí
v rodokmenu do první světové války padlého vůbec nikoho. Nepočítám-li,
samozřejmě, již výše zmíněné vojáky, které nejprve na doživotí, později na
určitou dobu brala na vojnu vrchnost z řad neženatých poddaných. V době
I. a II. světové války mám z 32 000 nalezených osob 12 padlých.
Také jinak ve skutečnosti vypadá „průměrný věk“ nebo „střední délka
života“. Děti do dvou let života se ani nezapisovaly do seznamů poddaných,
protože nebylo jisté, jestli přežijí.
U mě rodina mívala běžně 10-14 dětí (produktivní věk matky); z toho
celkem 6-8 do dvou let věku. Úmrtí mezi 2 a 50 rokem jsou poměrně vzácná
(s výjimkou epidemií), a běžně lidé umírali 60-90 let staří. Trochu mylné
jsou i představy o časných sňatcích: Naprostá většina chlapců se ženila po
svém 24 roku, tedy po dosažení plnoletosti. Dívky většinou také, ale přece
jen je u nich častější sňatek okolo 20. Protože mám rodokmen z největší
části starý, tj. do roku 1900, mluvím především o období 17.-19. stol., i když
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v druhé půli 19. stol. díky průmyslové revoluci a zrušení poddanství se
některé standarty poněkud změnily. Dívky chodily sloužit do velkých měst,
„nadbyteční“ synci pak do továren. Tam samozřejmě byli osamoceni, takže
tam nevládly tak pevně zaběhnuté zvyky jako doma na vesnici a neudržovaly
se tak tradice.
Občas člověk narazí na velmi zajímavá a legrační příjmení (třeba Třínohý,
Tříhlavý a Tříhubka, nebo Uchcanej, Držka, Těhotný, Pinquedy, Hudlivaněk,
Chodispal, Vidrkoth) To si pokaždé říkám, že by bylo hezké, mít to jméno
v rodokmenu. Pak se zamyslíte, proč, proboha, dal někdo mezi všemi Mariemi
a Františky svému dítěti křestní jméno Romana (v roce 1828 opravdu velmi
neobvyklé) nebo Elligie, Horn, Rožana či Erben. Samozřejmě se i příjmení
mění, zvlášť na panství Schwarzenbergů se dávala jména po chalupě (kde
jsi žil, tak ses jmenoval) a třeba příjmení Žižka se dá v matrikách najít
v 13-ti různých pravopisných verzích. Jednomu našemu předkovi takhle
kolem roku 1805 vypadlo díky faráři jedno písmenko z příjmení a podařilo
se nám ho najít až po dvaceti letech práce na druhé straně republiky. Je
zajímavé, že právě tento ztracený „prastrýček“, respektive jeho potomci,
se o genealogii také zajímají a měli už sestavený svůj vlastní rodokmen,
který začínal tam, kde ten náš končil - on nevěděl, odkud praděd přišel, my
nevěděli, kam odešel. Našla jsem ho vlastně díky inzerátu, který byl podle
všeho buď omyl, nebo falešný.
Je zajímavé sledovat linii vlny emigrantů, kterých konkrétně z jižních Čech
odešly tisíce do Ameriky po roce 1850. Američtí potomci se o své kořeny
zajímají aktivně a hodně se k nim hlásí - dobře se s nimi spolupracuje.
U nás není až takový problém najít záznamy v matrikách, pokud existují, ale
když se věnuji konkrétnímu příjmení, je těžké propojit žijící rodiny (matriky
po roce 1900 nejsou vždy přístupné, po roce 1930 už vůbec) a ne každý je
ochotný spolupracovat, sejít se, poskytnout fotky nebo data svých prarodičů.
Spoustu lidí to samozřejmě ani nezajímá.
Tohle všechno jsou důvody, proč člověk genealogii propadne. Někdo méně,
někdo víc. Je to jako sběratelství, i tady je možné ulovit kapitální kousek, když
se najde nové spojení nebo po dvanácti marných letech nějaká zaběhnutá
osoba. Samozřejmě mezi stovkami sedláků a podruhů je pokaždé milým
překvapením nějaká osobnost, spojení s šlechtou, spisovatel, emigrant, ale
třeba i vrah, o kterém se psalo v novinách.
Podnětem pro mě bylo, když mi babička vyprávěla příběh babičky svého
manžela (mojí praprababičky) která byla z hraběcího rodu a utekla z domu,

protože si chtěla vzít krejčího; rodina ji vydědila a hraběnka zemřela chudá,
nemocná a opuštěná v komoře. Jako předškolní dítě mě samozřejmě vidina
spojení s hraběcím rodem fascinovala a od 13-ti let jsem se o rodokmen
- tehdy bez internetu v rámci možností - vyprávění, vyptávání, sbírání starých
rodných listů) začala zajímat aktivně. S příchodem internetu a digitalizace
archivů už to jde samozřejmě snáz a rychleji. Nicméně právě u té hraběnky
jsem i po 30-ti letech stále na stejném místě, tedy u jednoho oddacího listu
a není moc naděje, že se kdy pohnu dál.
Díky digitalizaci dokumentů jsem se „nejdál“ dostala do roku 1409, tady
zatím nemám všechny osoby v posloupnosti, ale vím, že tehdy byl jeden
můj předek pekař v Praze a bydlel u Císařského mlýna. Jiné „nejdál“ je
asi Argentina, Aljaška a Austrálie, kde doposud žijí příbuzní, s kterými
mám společné předky. A ještě jedno „nejdál“ - od jedné mojí prababičky
mám přes 25 tisíc předků a příbuzných. A to máme každý 8 prababiček
a 8 pradědečků... Rodokmen téhle prababičky (pouze přímí příbuzní) má
dohromady délku přes 50 metrů.
Tohle asi ohromí venkovní pozorovatele, ale pro genealoga to není to hlavní.
Pro mě zatím největší objev bylo něco jiného. V první polovině 17. století žil
u Rábí rod ne úplně obvyklého jména, různě se ženili a vdávali až jeden vnuk
- Matěj - odešel na přelomu 17/18. století kamsi k Havlíčkovu Brodu, oženil
se a z toho sňatku pochází přímá větev mojí maminky. Tenhle Matěj je můj
přímý pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra- dědeček. Nějaký Matějův prastrýc měl
syna Adama, mlynáře, který koupil mlýn v Heřmani u Protivína a zhruba
ve stejné době, kdy se ženil Matěj, se v tom mlýně vdala Adamova dcera
za jistého Tomáše, který je se mnou spřízněn poměrně složitou cestou přes
mého tatínka. Takže rod z Rábí se kolem roku 1640 rozdělil, aby se jeho větve
spojily znovu po 327 letech sňatkem mého tatínka a maminky v roce 1967.
A to je přece krásné :-)
A ještě jedno „proč“. Před devíti lety jsem se seznámila po přestěhování
s jednou milou paní; nevídáme se často, ale tak nějak jsme si „sedly“. Asi
6 let jsem si dělaly legraci, že jsme příbuzné, když se máme tak rády, až jsme
si jednou sedly k počítači s hromadou starých papírů, a to naše příbuzenství
jsme našly v roce 1763, i když každá pocházíme stovky kilometrů od sebe.
Trvalo to necelou hodinu. Myslím, že rčení „krev není voda“ v sobě nese
jistou dávku pravdy.
K poslednímu bodu - utužení rodiny - se stavím spíš skepticky. Moje děti
ani moji rodiče o výsledky mé práce zájem příliš nejeví; snad jen pokud
cestou někam upozorním „hele, tohle byl náš mlýn, dům, statek“ nebo jim
povím nějakou zajímavost. Současníky spíš zajímá jejich vlastní, žijící rodina
a dávné předky berou jako zajímavost, ale málokdo je ochoten se o to zajímat
víc, než jen si prohlédnout vytištěný rodokmen. Je také těžké najít si na
internetu nějakou adresu žijícího člověka a říct mu: „hele, jsme příbuzní,
já se stavím na kafe“, protože samozřejmě ta příbuznost je relativní, když
jde o společného předka před 300 lety. Ale někdy se i takováto invence
vyplatí :-).
Je fakt, že mě ty nové vazby a emigranti příliš nezajímají, snažím se zpracovat
spíš 17.-19. století, kde člověk má na každém kroku něco úplně „nového“.
www.vikinga.mysteria.cz, B. Musílková
Autorka vám na mé požádání laskavě napsala o svém dlouholetém zájmu
a bádání.
Děkuji. JP

Jak vycestovat do zahraničí
Program ERASMUS, nyní ERASMUS+ (pro cesty do Evropy a přidružených
států), letos v České republice i na Jihočeské universitě slaví 20 let. Dnes už
mají studenti i zaměstnanci zcela jiné možnosti, než měli jejich předchůdci
v devadesátých letech. Stačí jen chtít vycestovat a dveře do světa jsou otevřené.
Proč vyjet do zahraničí. Zahraniční pobyt v průběhu studia je unikátní zkušenost, díky které je možné získat nadhled nad životem – seznámení se s lidmi z celého světa a získání zážitků, které nic nenahradí - a studiem v ČR.
Zdokonalení se v jazycích umožní konkurenční výhodu na trhu práce. Jaké
programy tedy existují. Kromě výše jmenovaného je to: CEEPUS – mobilitní
program pro region střední Evropy, AKTION – rakousko-česká stipendia
pro studenty a doktorandy určená pouze pro přípravu diplomové či disertační práce, AIA – možnost vycestovat na základě smluv ministerstva školství
s jednotlivými zeměmi, Freemover – je možné si vybrat libovolnou universitu a domluvit si studijní pobyt…

Přehled možností naleznete na:
www.jcu.cz/mezinarodni-spoluprace/zahraniční-pobyty.
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Soutěže mladých hasičů v 2. části sezony
V červenci mladí hasiči bojovali na dvojboji v Nových Homolích, kde mladší vyhráli jak požární
útok, tak štafetu požárních dvojic a obhájili loňské
vítězství z 13 družstev. Starší byli celkově 7. ze 14
družstev. O týden později byl dvojboj na Srubci.
I přes prázdniny jelo 19 mladých hasičů. Mladší
ve štafetě požárních dvojic získali 2. místo, a to
s 10 trestnými sekundami, v požárním útoku byli
4. a celkově pak 3. z 16 družstev. Starším se příliš
nedařilo. V obou disciplínách byli 13. a celkově
14. z 18. O prázdninách jsme již pouze sjížděli
Vltavu na raftech. Zato září bylo hektické. Zvládli
jsme 5 soutěží. 1. 9. dvojboj v Dolním Bukovsku.
Mladší zvítězili ve štafetě 4 x 60 metrů a v útoku byli 7. V celkovém umístění získali pohár za
3. místo ze 17. Starší byli 8. ve štafetě a 5. v útoku.
Celkově parádní 5. místo z 18. Hned následující
den v neděli byl dvojboj v Chrášťanech, kde se
kromě požárního útoku soutěžilo ve zkráceném
závodě požárnické všestrannosti, ve kterém starší získali 3. a mladší 2. místo. Útoky se příliš nepovedli. V celkovém pořadí byli mladší 3. z 11
a starší 7. ze 14. O týden později jsme uspořádalijiž 13. ročník dvojboje. Mladší si vybrali smůlu
v útoku, kde byli až 14. To ve štafetě požárních
dvojic zaběhli náš vůbec 2. nejlepší čas historie

(rekord zaběhli loni, také u nás) a suverénně tak
zvítězili, k čemuž by stačil i čas druhé hlídky! Celkové umístění 7. z 19 nám tak kapku pokazilo radost. Starším se podařily obě disciplíny. V útoku
byli 8. a ve štafetě 7. V celkovém umístění prvně
překonali mladší 6. příčkou z 18. Vrchol sezony
však přišel posledním dvojbojem v Ohrazeníčku,
kde jsme zažili skutečné žně. Mimo útoku ještě tři
z družstva soutěžili v běhu na 60 metrů s překážkami, kde všichni měli dva pokusy. Zvlášť se hodnotí chlapci i dívky a do celkového pořadí se počítají dva nejlepší časy. Mladší byli v běhu celkově
2., počítal se čas Marka Šíleného, který byl mezi
35 chlapci 6. a Natálky Růžičkové, která vyhrála
nad 21 soupeřkami. V útoku zaběhli náš historický rekord, 17,69 s, oceněný 3. místem. Celkově
získali 3. příčku z 19. družstev. Svůj den mělo
i družstvo starších. O více než 2 sekundy zlepšili
náš rekord v útoku na 16,46 s a byli 4. V šedesátkách všechna tři děvčata zaslouží pochvalu,
zvláště pak Vikča Váňová. Z 31 závodnic měla
6. čas a to bylo i celkové hodnocení z disciplíny. V celkovém pořadí starší napodobili mladší.
3. místo z 20 družstev byla senzace. Hodnotilo
se zde i celkové pořadí seriálu Českobudějovický dvojboj, do kterého prvně zasáhli i starší
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8. místem z 18 družstev. Mladší zazářili 2. místem
z 19. Hvězdou dne byla Natálka, která zde získala
kompletní sadu medailí. Poslední zářijovou sobotu jsme s družstvem starších prvně jeli na memoriál J. Maška do Neplachova v požárním útoku, kde
nám přidali do sbírky pohár za 3. místo z 9. Závěr
sezony patřil podzimní části obvodového kola
hry Plamen v Chrášťanech 6. 10. Na soutěž jsme
prvně postavili tři družstva. Starší A, v celoroční
sestavě, starší B složené výhradně z hasičů, kteří
přešli z mladších a družstvo mladších s několika
nováčky. Soutěžilo se ve třech štafetách. Starší A
jsou průběžně hodnoceni na 4. místě z 11 družstev, starší B 5. z 11 a mladší překvapivě vyhráli
z 6 družstev, kdy zvítězili ve dvou štafetách a ze
štafety 4 x 60 metrů přidali 2. místo. V celkovém
shrnutí byla letošní sezona velice úspěšná. Mladší
získali na každé z 11 soutěží pohárové umístění,
když ne za celkové pořadí, tak alespoň za štafetu
a zlepšili naše rekordy téměř ve všech disciplínách. K tomu vůbec prvně zvítězili v okresním
kole. Dařilo se i družstvu starších, které zlepšilo naše historické rekordy ve všech disciplínách
a začíná už být v rámci okresu konkurenceschopné.
http://sdh-olesnik.blog.cz/
V. Z.

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
OBEC OLEŠNÍK ŽIJE NEJEN FOTBALEM NEBO HASIČSKÝMI SOUTĚŽEMI, ALE TAKÉ KULTUROU!!!
Mnozí z Vás už jistě zaregistrovali, že téměř druhým rokem funguje v naší malé malebné střediskové obci spolek S. A. S. O., díky kterému
zde může skupina místních nadšenců pořádat sportovní a kulturní akce, jak pro děti, tak pro dospělé. Za letošní rok proběhlo pod naší
taktovkou již několik akcí.

Dětské velikonoční zábavné odpoledne se spoustou her pro nejmenší a pro dospělé Vejcefest , pořádaný již třetím rokem.
Letošní ročník proběhl s legendární kapelou
MARNÁ SNAHA.
Olešnické Vítání léta spojené se soutěží ve vaření kotlíkového guláše, na kterém se nás sešlo požehnaně, a to i díky tomu, že jsme při plánování
této akce mysleli i na nejmenší z naší obce, kterým
byl po celý den k dispozici obří nafukovací skákací kamion.

Country bál se konal
za velké podpory obce
v rámci medobraní, kde
zahrála skupina Frmoll,
všechny přítomné rozparádila taneční uskupení
Rozálie ze Strakonic a mechanický rodeo býk.
Drakiáda s opékáním buřtů, soutěží o nejlepšího
„poušťáka“ draků a s občerstvením pro děti i dospělé na Ovčíně - byla přeložena na10. 11. 2018.

OBEC CHLUMEC
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Všichni členové našeho spolku amatérských
sportovců Olešník moc děkují obci Olešník za
spolupráci a Všem za podporu a účast na výše
uvedených akcích.
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Provoz obecní kompostárny
Obecní kompostárna, nacházející se v lokalitě
starého hřiště v Olešníku, je tu pro místní obyvatele a má plnit funkci shromažďování a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Bio odpadu, který produkují zahrádky, skleníky, zahrady
a v neposlední řadě kuchyně každé domácnosti.
Nikoli pro plastové a jiné obaly, odpad z rekonstrukcí domů či pro ukládání nepotřebných věcí
ze stodol, dvorků a půd. Na to jsou zde popelnice,
či pravidelně přistavované kontejnery na komunální odpad.
Pokud si tuto filosofii vezme každý za svou a bude
se dle ní řídit, může očekávat zpětnou vazbu nejenom v podobě kompostu pro svou zahrádku, či
skleník, ale stejně tak upraveného okolí obce bez
černých skládek.

V minulých letech se nedařilo při provozu kompostárny tuto filosofii naplnit. Kompostárna
fungovala jako místo pro uložení čehokoliv a postupně vznikla v její lokalitě velká zátěž v podobě
letité kopice bio a komunálního odpadu. Tuto
zátěž se podařilo během tohoto léta zlikvidovat
a prostor kompostárny uvést do aktivního stavu.
Vznikly dostatečně velké sekce pro ukládání jednotlivého (zeleného a hnědého) bio odpadu. Materiál ze sekcí bude sloužit jako zásoba pro správné sestavení surovinové skladby kompostu, kde
zelený materiál (tráva, listí) zajistí potřebný dusík
a hnědý materiál (štěpka z větví) zajistí potřebný
uhlík pro proces tlení kompostu.
Materiál, který byl letos na kompostárnu uložen,
byl již postupně během ukládání promícháván,

větve byly štěpkovány a nyní je materiál připraven na další proces zpracování, tzv. „překopání“.
Překopáním dochází k důkladnému promíchání
jednotlivých částí kompostu, důležitému provzdušnění (dodání kyslíku) a zajištění tak optimálních podmínek pro proces tlení. Pro urychlení tlení bude překopávání opakováno. Výsledným
produktem by měl být kompost s vyváženým poměrem dusíku a uhlíku.
Věřím, že se díky zodpovědnému přístupu obyvatel podaří filosofii kompostárny zcela naplnit
a ukládaný bio odpad se tak stane dostupným
zdrojem kvalitního kompostu.

S úctou Jiří Mrázek, správce kompostárny

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCÍCH
Olešnické koupaliště napomáhá i mladým talentům!!!
V letošním létě se na mne obrátili s prosbou manželé BREJCHOVI, zda by mohli
jejich dva vnuci Matyáš a Tobiáš SMAŽIKU (synové jejich dcery Ireny), trénovat
v našem bazénu, neboť zde tráví prázdniny a věnují se profesionálně plavání,
i když Matyáš přechází na basketbal. Tobiáš zůstává u plavání, kterému věnuje
všechen svůj volný čas.
Samozřejmě jsem neměl nic proti tomu, ba naopak jsem měl radost z toho, že se
věnují aktivně sportu. Důkazem toho je snímek s diplomy a medailemi.
Já na to v podstatě zapomněl až dnešního dne tj. 1. listopadu 2018 při řešení všech
restů, před předáním funkce, jsem si vzpomněl a navštívil Brejchů znovu. Babička
mně sdělila, že zrovna v minulém týdnu přivezl opět medaile ze soutěží v Písku
a to: zlatou, stříbrnou a bronzovou, samozřejmě se rozumí každou z jiné disciplíny.
Blahopřeji TOBIÁŠI – Dr. Pavlica

Z rozhovoru po mailu s Davidem Lafatou (JP)
O konci kariéry jsem byl rozhodnut již před začátkem poslední sezony. Ten její průběh mě v mém rozhodnutí jen
utvrdil.
Nyní bych se chtěl vice věnovat rodině a svým koníčkům.
Zkouším se zapojit jako trenér mládeže v klubové akademii Dynama České Budějovice. Jsem sám zvědav, jestli mi
to půjde.
Jsem rád, že si můžu ještě zahrát za rodný Olešník.
Chtě bych mu pomoci nejen k dobrým výsledkům, ale i k tomu, aby se podařilo zkulturnit sportovní prostředí
v Olešníku. Neboť si myslím, že fotbal dělá obci velkou reklamu a zasloužil by si lepší prostředí, jak pro hráče, tak
hlavně pro místní fanoušky a mládež.
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Penzijní připojištění v kostce
Výnosy penzijního připojištění jsou nižší, zato jistější. Doplňkové penzijní spoření nabízí vyšší šanci na zhodnocení.
Pokud vám do důchodu zbývá více než 15 let, zvažte převod penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření.
Tzv. penzijko by nemělo představovat jedinou formu odkládání, využijte i jiné produkty, jako jsou spořicí účty nebo podílové fondy.
V případě úmrtí nepropadnou naspořené peníze státu, ale budou vyplaceny určené osobě či zahrnuty do dědického
řízení.
Jen penzijní spoření nabízí výplatu předdůchodů, kdy svoje peníze můžete vybírat minimálně pět let před odchodem do
penze. Pokud ale smlouvu úplně ukončíte před šedesátým rokem věku, budete muset státu vracet čerpané daňové výhody
bez ohledu na druh penzijního produktu.

Živitel rodiny nebo člověk, který se výrazně zadluží, například hypotékou
...by měl chránit svůj příjem před možnými zdravotními problémy, které mohou působit potíže se
splácením a ohrozit tak finanční rozpočet. Vhodné pro tyto případy je životní pojištění, živitel by
se měl chránit hlavně před velkými zdravotními
karamboly, které vedou k dlouhodobé pracovní neschopnosti, invaliditě nebo smrti. Obecně

má jít na pokrytí těchto rizik tři až osm procent příjmů, splátka hypotéky by měla být maximálně 45 procent čistých příjmů. V průběhu let
se ale výrazně mění i životní náklady, zejména
v souvislosti s dorůstáním dětí. Náklady na dítě
od kolébky po dospělost se pohybují mezi 1 až 3
milióny korun. A rostou s věkem dítěte. Zatímco

roční náklady na dítě ve věku do 5 let se pohybují
v desítkách tisíc, náklady na potomka od 15 let
výše představují ročně přes 160 tisíc korun. Lidé
často kalkulují se svým platem v jeho hrubé podobě, příliš nepočítají, že například při 60 tisících
hrubého a dvou dětech najdou nakonec na svém
kontě „jen“ 46 tisíc korun.

Cestujeme po naší zemi s použitím aplikací...
GEOCACHING je hra, ve které se spojují prvky sportu a turismu. Spočívá
v použití navigačního systému GPS, kde se pomocí souřadnic hledají skryté
objekty tzv.“cache“. Člověk, který se zabývá Geocachingem, se nazýva Geocacher česky geokačer, ale asi nejvíce Kačer. Po nalezení cache se geokačer
zapíše do logbooku (kniha je vždy součástí), poté cache opět uschová na původní místo, kde našel a zase zamaskuje pro další. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která nejsou tak turisticky
navštěvovaná, ačkoli jsou něčím zajímavá. Některé cache se ale umisťují i do
zajímavých a zároveň velmi frekventovaných míst. V některých případech je
zajímavým samotný úkol, který je s nalezením cache spojen.
Cache se dělí na více druhů, ale asi nejvýraznější je dělení na:
Tradiční cache (český výraz tradička, tradicionálka) – schránka je umístěna přímo na místě definovaném souřadnicemi zveřejněnými registrovaným
členům.
Multi cache (český výraz multina) – k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše
je potřeba nalézt nejprve skrýš první (či splnit úkol či vyluštit šifru) danou
zveřejněnými souřadnicemi.

Mystery cache (český výraz mysterka) – zveřejněné souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat, a to například prostudováním nějakých informací, vyluštěním
hádanky, šifry apod.
Významným důvodem pro to, aby se člověk začal geocachingem zabývat, je
jeho veliký význam pro trávení volného času. Kloubí v sobě různé rozvojové
prvky jako je např. seberealizace, odprostění se od všedních věcí nebo poznávání nových lidí s podobnými zájmy, činnostmi i v různém věku. Jedná
se o aktivitu spojenou s dobrodružstvím, jedná se o takzvané aktivy trávení
volného času a je to aktivita spojená s přemýšlením a ochranou přírody.
MU
Autor příspěvku je úspěšným studentem VŠ, který se pečlivě připravuje
na svoje povolání, na práci s lidmi, dětmi. S vnukem máme velmi dobrou
zkušenost. Podnětné stránky se jmenují zazitkovkou.cz a kontakt najdete na
mailové adrese: Michal@zazitkovkou.cz.

Cestování během roku 2018
Je podzim 2018, ale cestování nic nezastaví. A tak jako se mění roční období,
mění se s nimi i cestovní ruch. V prvních měsících roku lidé vyjížděli na
hory, do termálních lázní a vylétali do teplých krajin. Největší zájem měli
lyžaři o italské Dolomity a rakouské Alpy. Téměř se nám vytratila ze zájmu
našich klientů zimní Francie. Je také u uvedených horských velmocí nejvzdálenější. Zimní období je vhodné pro termální lázeňské pobyty a jako vždy,
byl velký zájem o německé lázně Bad Fussing a u vícedenních pobytů vedlo
a vede Maďarsko. Některé kapacity už jsou vyprodané i na příští rok. A tak se
nabízejí nové termální kapacity. Maďarsko si je může dovolit, kapacita jejich
termálů je veliká. Turisté se tak mohou rozhodnout, zda dají přednost nejmodernějším hotelům a většímu komfortu situovaným více v přírodě jako
např. termální komplex Egerszalog nebo starobylému Egeru s proslulými
lázněmi z roku 1936 nebo tak známému Bukfurdo. Ten, kdo miluje teplou
léčivou vodu s procedurami, ale i společenský život, kulturu i památky v jednom, rozjel se přímo do Budapešti. Konečně čeští turisté znovu objevili blahodárné účinky slovinských termálů, krásnou přírodu i památky. Slovinské
Moravské Toplicenebo Lenti přivítali mnoho českých turistů. Ani Slovenské
lázně nezůstaly bez zájmu a jednoznačně vedl Velký Meder. V tuzemsku byl
zájem o wellness pobyty a u nás na jihu to byly např. Lázně Kašperské hory,

které velmi příjemně překvapily kvalitou služeb a celkovou dobrou úrovní
stejně tak jako Wellnesshotel Frymburk nebo Wellness hotel Rezidence Nové
Hrady.
Ten, kdo si dopřál dovolenou ještě v zimě a brzy na jaře, to bylo na Kapverdách, Kanárských ostrovech, v Egyptě a v Karibiku. Několik našich klientů se
vydalo za poznáním do Číny, Japonska, na Madagaskar, ale někteří navštívili
i Patagonii.
Léto bylo ve znamení Evropy, suverénně vedlo Chorvatsko a Itálie a to už
jsou věční soupeři, protože i my už máme klienty rozdělené na chorvatské
typy a italské typy. U leteckých zájezdů opět vedlo Řecko, ale na paty mu
šlapalo jižní Španělsko. Zatímco zájem o Egypt a Tunisko šel opět nahoru,
tak překvapivě klesl zájem o Černou Horu, Albánii. Jen u Bulharska byl setrvalý stav. Neutuchající zájem od dubna až do konce tohoto roku je o poznávací zájezdy a to od jednodenních až po ty delší. Lidé prý více sportují,
ale u nás se zájem neprojevil o cyklistické zájezdy nebo o zájezdy s cvičební
tématikou. Jen naši milovníci bílého sportu aikido si jako každoročně dojeli
zatrénovat do Itálie.
Je podzim, turisté se nám vrátily ze Spojených arabských Emirátů, některé
máme v Egyptě, na Djerbě, ale také v lázních a už si užívají i wellness pro-
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gramy v Čechách. Přišly zajímavé nabídky do hor, ale tak jako každoročně, dokud se neobjeví sníh, zájem o lyžování se nedostavuje. Dokonce už se
objevily první katalogy na letní dovolenou 2019 a budou přibývat. Slevy za
včasný nákup už začínají lákat nové zákazníky, ale každý se stejně rozhodne
tak, jak je zvyklý a hlavně jak mu to vyhovuje. Jen bych chtěla upozornit na
to, pokud se rozhodnete pro silvestrovský pobyt, tak tady je potřeba si přeci
jenom pospíšit, je už dost vyprodáno.

Letošní sezóna prošla v klidu bez katastrof a klienti byli spokojeni i počasí
docela přálo. A to se také každý rok nestává. Přejeme vám všem krásné dny
a všechny dovolené ať jsou také krásné, ať už je budete trávit kdekoliv.
Bohemia Travel, Milena Petrovičová,
cestovní agentura a průvodcovské služby
Hradební 31, 370 01 České Budějovice

Blahopřejeme

Blahopřejeme
paní Janě Kolářové
k jejím kulatým
narozeninám!
KULTURA
Gene Deitch: Z lásky k Praze
Doporučuji knihu napsanou v roce 2018 v Praze.
Čtivě napsaná autobiografie o neuvěřitelných osudových zvratech významného amerického filmaře, který spoluvytvářel dějiny československého
animovaného filmu.
Málokdo ví, že seriál Tom a Jerry nebo některé díly Pepka námořníka
se vyráběly v Praze. Vtipný pohled autora na realitu komunistického
Československa se vyhýbá zavedeným klišé, aniž by ji přitom jakkoliv

přikrášloval. Zajímavé je bezpochyby i líčení historek s významnými
osobnostmi pražské Kampy a světa animovaného filmu Jiřím Trnkou, Jiřím
Brdečkou nebo Janem Werichem. Za pozornost bezesporu stojí i poprvé
uveřejněné Trnkovy návrhy postav k animovanému filmu Hobit, který měl
autor knihy točit v Praze v době, kdy bylo Tolkienovo dílo ještě neznámé.
Donesla jsem si z knihovny.
JP

Recept - Cupcakes s pařížskou šlehačkou
Na 12 ks cupcakes budete potřebovat:
• 100g másla
• 56g hořké čokolády (min. 60%)
• 42g kakaa
• 106g hladké mouky
• 1/2 lžičky jedlé sody
• 3/4 lžičky prášku do pečiva

•
•
•
•
•

špetku soli
2 velká vejce, pokojové teploty
100g krupicového cukru
55g třtinového cukru
120ml mléka, pokojové teploty

Ingredience na krém:
• 2 smetany min. 33%
• 160g čokolády min. 60%
• 2 lžíce kakaa

Postup šlehačka:
• Den předem si připravíme pařížskou šlehačku. Smetanu nalijeme do hrnce a přidáme nalámanou čokoládu
s kakaem. Přivedeme pomalu k varu a vaříme cca 1 minutu. Smetanu necháme vychladnout a poté necháme
přes noc v lednici.
Postup cupcakes:
• Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Připravíme si formu na muffiny a vyložíme ji košíčky. Máslo a čokoládu
dáme do mísy a společně rozpustíme v mikrovlnné troubě nebo ve vodní lázni. Necháme směs, aby vychladla.
V menší misce smícháme mouku, kakao, jedlou sodu, prášek do pečiva a sůl. Ve větší míse vyšleháme vejce
společně s oběma cukry do pěny. Vmícháme rozpuštěnou čokoládu s máslem. Nakonec střídavě přimícháme
moučnou směs a mléko.Mouku na třikrát, mléko na dvakrát. Vše prošleháme a rozdělte do připravených
košíčků.
Dáme péct do vyhřáté trouby asi na 15-18 minut, dokud nejsoucupcakes pečené. Upečené cupcaky necháme
chvíli vychladnout a poté přendáme na mřížku. Nyní je čas na zdobení. Smetanu vyndáme z lednice a na
nejvyšší stupeň ji vyšleháme. Krém je hotový, když drží tvar. Připravíme si zdobící sáčky a ozdobíme cupcaky.
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JAK UBRAT SŮL? Máte dojem, ze se vás nezdravé přesolování týká? Snažte
se omezit potraviny, které samy o sobě obsahují dost soli, jako jsou uzeniny,
sýry, krekry, slané oříšky nebo pečivo. Vyhýbejte se i instantním bujonům

a pokrmům. Namísto kupovaných kořenících směsí (bývá v nich veliký podíl
soli) používejte čerstvé či sušené bylinky, jako je petrželka, pažitka, libeček,
bazalka apod. Skvělou chuť dodá i česnek či cibule.

REPORTÁŽE, POZVÁNKY

v pátek 30. listopadu 2018 v 17:00 hod.
na návsi v Olešníku
Předvánoční atmosféru
zahájí vystoupení trubačů,
s dětmi si zazpíváme vánoční koledy.

OBEC OLEŠNÍK
Vás srdečne zve na SILVESTROVSKÝ POCHOD

OLEŠNICKÁ STOPA
start 31. prosince 2018 v 10:00 hodin
z návsi v Olešníku, Chlumci a Nové Vsi
Cíl cesty: CHLUMEC

- náves

Pro příchozí je připraveno občerstvení, pro malé výletníky i drobný dáreček.
Přijd´te se společně v poslední den roku provětrat!!!

S SEBOU DOBROU NÁLADU!
- 13 -
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SDHOLEŠNÍK
VássrdeēnĢzvena

Konajícíse11.1.2019vsáleOlešnickéhospody
Zaēátekve20.00hodinVstupné:100Kē

Kposlechuatancihraje„Pozor,vizita!“

Obec Olešník ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Olešník
Vás srdečně zvou na tradiční

OBECNÍ SVÍČKOVÝ PLES
v pátek 22.2.2019 od 20:00 hod v sále OLEŠNICKÉ HOSPODY
k poslechu a tanci hraje TALISMAN
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OKÉNKO REDAKCE
Zatímco chudé kouty světa trápí infekce, vyspělé státy zažívají v posledních letech epidemii psychických chorob. Podle odborníků budou právě duševní nemoci největším problémem 21. století. Problémy
s psychikou velmi znepříjemňují kvalitu života, stejně jako fyzická
újma. Příčin těchto nemocí je spousta. Odborníci hovoří nejčastěji
o chudobě, nezaměstnanosti, bolestné životní události nebo užívání
drog. Protože právě deprese přispívá k počtu sebevražd, řadí se tím
mezi smrtelné nemoci. Úplně nejrozšířenější je v jihovýchodní Asii,
Číně a Indii. Evropanů trpících depresí je asi 12 procent, přímo v Česku
se toto číslo pohybuje kolem 5 procent. Jde tak o zhruba půl milionu
Čechů.

Souchotiny nebo také oubytě – myslíte, že problém s touto nemocí
je dávnou minulostí? Pak jste na omylu. Tuberkulóza zůstává velkým problémem i dnes. Je nejčastější smrtící infekční chorobou na
světě. Ročně zabije až dva miliony lidí. Naštěstí pro nás Česko patří
mezi země s nejnižším výskytem TBC vůbec a v posledních letech
číslo navíc stále klesá. V ohrožení jsou naopak asijské a africké státy, hojně se nemoc ale vyskytuje i v Austrálii, Oceánii a některých
státech Ameriky. Zpočátku je podobná obyčejné chřipce: provází ji
nechutenství, teplota, únava a noční pocení. Co ji ale prozradí, je
krev při kašlání.

Daňové přiznání musí v lednu roku 2019 podat nejen ti, kteří v roce 2018 nově nabyli nemovitost. Povinnost se
týká například i lidí, kteří loni prodali některou ze svých nemovitostí a stále mají ve vlastnictví další nemovitosti.
Nové daňové přiznání se podává například i u přístaveb k rodinnému domu či k chalupě. Pozor by si měli dát také
majitelé pozemků – při změně výměry třeba jen o metr čtvereční je třeba podat nové daňové přiznání. Naopak
daňové přiznání se nepodává v případech, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení
místního koeficientu. Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte
více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemovitosti ve více
krajích, podáváte více přiznání. Jedno za každý kraj.
www.mesec.cz/clanky/dan-z-nemovitych-veci-2019-priznani-se-podava-uz-v-lednu

Raně barokní zámek Lány z roku 1652 vznikl přestavbou původního renesančního zámku
z roku 1592. Od roku 1918 je majetkem státu
a před rokem 1921 byl upraven na letní sídlo prezidentů republiky. Tomuto účelu slouží i dnes.
Zámek tvoří dominantu rozsáhlého parku, který
vznikl teprve v polovině 19. století. Jako součást
parku byl zřízen rybník, později také skleníky.
Zámecký park navazuje na Lánskou oboru.

Nově jsou paliva povinně rozdělena do tří skupin - benzinová nesou označení v kruhu, naftová
ve čtverci a plynná v kosočtverci. Písmena uvnitř
symbolů značí typ biosložky, čísla pak jejich podíl.
Benzín značí písmeno „E” jako ethanol, naftu pak
písmeno „B”.

Růže z Ekvádoru se pěstují se v Andách ve výšce
kolem 2800 metrů, kde
rostou pomalu, a mají
proto nezvykle velké
květy. Díky celoročnímu
vyrovnanému klimatu
se jim v zemi na rovníku
velmi dobře daří.

Po zavedení od září 2018 75procentních slev se senioři nad 65 let a cestující od 15 do
18 let budou ve vlacích i linkových autobusech prokazovat platným dokladem totožnosti
s fotografií. Tedy občankou, cestovním pasem nebo řidičákem. Cestující od 18 do 26 let
budou předkládat studentský průkaz, který vydávají dopravci. Dopravcům bude časové
jízdné stát kompenzovat. Nabízí se otázka, kdo konkrétně za slevu platí. Dopravci na ni
„škodní” nebudou. Stejně jako dosud u žákovského jízdného jim kompenzuje plnou výši
slevy Ministerstvo dopravy. Peníze tak jdou ze státního rozpočtu neboli od daňových poplatníků. Tedy od těch, kdo slevy sami využijí, těch, co budou jezdit za plné jízdné, i těch,
kteří hromadnou dopravu nevyužívají vůbec.
Senioři díky novým státním slevám neušetří u Českých drah na dlouhodobých jízdenkách
vůbec nic. Pokud tedy nyní přijde na pokladnu drah člověk starší 65 let, bude muset zaplatit plnou cenu, nebo využít některou z komerčních slev (zároveň ale s novým slevovým
systémem končí i seniorské In Karty). Automaticky 75% slevu, tak jako u jednorázové
jízdenky, nedostane. Další, na co je třeba si dát pozor, je omezení slev pouze na dálkovou
a příměstskou autobusovou a železniční dopravu. Neplatí tedy automaticky na městskou
hromadnou dopravu (tramvaj, městský autobus, trolejbus, metro). Jinak než České dráhy
má slevy koncipované konkurenční železniční a autobusový dopravce RegioJet. Ten poskytuje 75% slevu nikoli z tarifních, ale vždy z reálných cen. Výsledná cena po slevě tedy
činí čtvrtinu konkrétní ceny zobrazené v rezervačním systému.

O víně od sommeliéra: Jsme malá země, ale v případě kvality našich bílých a šumivých vín dokážeme určitě konkurovat takovým
zemím, jako je třeba Itálie nebo Francie. Právě pro výrobu těchto
vín totiž máme skvělé podmínky. Nicméně klimatické změny, které
se letos v létě projevovaly vysokými teplotami a suchem, nahrávají
i výrobě červeného vína. Pak ve velmi dobrých ročnících mohou
naši nejlepší vinaři konkurovat i červenými víny. Samozřejmě nikdy
nedokážeme udělat taková plná červená vína jako na jihu Francie
a Itálie. Na druhou stranu ta naše vína mají zase jiné kouzlo, jako
je silně ovocná chuť nebo příjemná kyselina. Letošní Svatomartinské je vynikající, vzhledem k průběhu roku začali vinaři sklízet už
o čtyři týdny dříve, měli tedy čas se mu náležitě věnovat. A podle
toho, jak chutná, můžeme se těšit na opravdu skvělá vína. Sucho a
vysoké teploty letošního léta přinesly velmi dobrou kvalitu hroznů.
Autentická vína jsou v současnosti módní a vyhledávanou záležitostí. I u nás máme kvalitní autentické, čisté víno, když je vyrobené
správným způsobem.

Kromě nových přileb policie v současnosti investuje také do dalších
ochranných pomůcek, které mohou v nebezpečných situacích pomoci zachránit život. V registru smluv byla zveřejněna nová informace
o nákupu nosičů balistických panelů. Jde o vesty, v kterých jsou kapsy,
do nichž se následně vkládají neprůstřelné pláty, jež mají chránit před
kulkami. Rozdíl proti neprůstřelné vestě je v tom, že nosič balistických
panelů chrání hlavně životně důležité orgány, a nikoliv horní část těla
jako celek. Je také lehčí a při rychlých a náročných akcích se v něm lépe
pohybuje.

Zásilky z Unie. Když nakupujete zboží v EU, placení cla ani DPH se vás netýká. Ale záleží na tom, odkud k vám zboží bude putovat. Můžete třeba
nakupovat na evropském e-shopu, když však ten zboží posílá z Číny (má tam sklady, přeprodává zboží), bude se vás při překročení limitů DPH či clo
týkat. Zásilky ze zemí EU. Pokud je hodnota zásilky do 22 eur, neplatíte nic, nad 22 eur platíte DPH 21%. Nad 150 eur platíte DPH i clo. Celní sazba
není jednotná, záleží na typu zboží (včetně například textilního materiálu) a zemí dovozu.
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JAK ŠEL ČAS...
Poděkování...
V návaznosti na články o dění v mateřské a základní škole v Olešníku a na Kapverdách v minulém čísle ON
Olešník došlo k dobročinné sbírce, při které mnozí z vás donesli školní potřeby a hračky pro místní kapverdské
děti. Na Kapverdy poputuje i nové tričko s kapličkou v dětské velikosti, které potěší malého Kapverďana z některé z potřebných rodin.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo přispěli a na této záslužné akci se podíleli. Velký dík patří paní Janě
Peterkové, která vše zorganizovala a poslala mi balík – 11kg - s věcmi pro děti.
Na konci listopadu odvezu letadlem dárky na Boa Vistu, kde je předám dětem ve školce a škole ve vesnicích
Rabil a Povacao Velha. Dětské úsměvy a radost jsou tou nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. K místním dětem
mám velmi blízko, obzvlášť teď, když se vracím na Boa Vistu už jako novopečená maminka dvouměsíčního
česko-kapverdského chlapečka Lea.
Fotografie dětí i další dění na ostrově Boa Vista můžete sledovat na Facebooku na stránce Milujeme Kapverdy.
Ještě jednou děkuji, Dagmar Delgado Fortes

Darované potřebné věcí a hračky pro děti na Kapverdách...

Děkujeme. JP

VŠÍMÁLEK

Obecní knihovna
Olešník
je digitalizovaná.
Program v počítači ohlídá,
jak dlouho a jakou knihu máte.

Čtenářům se omlouvám za pozdější vydání. Toto číslo novin se připravovalo průběžně během uplynulých dvou měsíců,
a to z důvodů voleb a změn v zastupitelstvu na OÚ Olešník.
Děkuji za pochopení a přeji vše dobré. JP
Periodický tisk územního samosprávného celku obcí Olešník, Chlumec, Nová Ves - čtvrtletník.
Vydává - obec Olešník, 373 50 Olešník 15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: info@olesnik.cz; starosta@olesnik.cz
Zodpovídá - Jana Peterková, e-mail: peterkovajana55@gmail.com a starosta obce Ing. Milan Kotýnek, st. • 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.
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