Obecní noviny
obce

Neprodejné číslo: 3 / 2018

Olešník
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Okolí Olešníka
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

OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY
PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Policie ČR
158
Záchranná služba
155 a 112
Hasičský záchranný sbor
150
Policie - Hluboká nad Vlt.
974 226 730
Poruchy elektr. proudu Č. Bud. 386 357 777
Pohotovost Týn n. Vlt.
385 722 222
Lékař - všeobecný MUDr. Markéta Kollrosová 385 340 258, Dříteň tel. 387 991 134
ordinační doba: Po - ord. Dříteň - 10:00 - 13:00 h / 16:00 - 18:00 h lichý týden
Út, Čt - ord. Olešník - 07:30 - 10:00 h
St - ord. Dříteň - 07:30 - 10:30 h
Pá - ord. Dříteň - 07:00 - 09:00 h
Lékař - dětský MUDr. Rudolf Lázníček 606 217 321
Změna ordinační doby: od 1. 1. 2018 není dočasně ve Dřítni, pouze v Týnu nad
Vltavou. Ráno se vždy telefonicky objednejte na tel. 606 217 321.
Lékař – zubní MUDr. Petr Toman, Dříteň 387 991 193

TÉMA DALŠÍHO ČÍSLA:
Uzavření cestování s trikem a triko s kapličkou může pomoci ve světě dětem.
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OKÉNKO STAROSTY
Temelín - I zde by mohlo být jaderné úložiště, 13. 6. 2018
Mladá fronta DNES — Antonín Pelíšek, převzato, upraveno zkrácením.
Kde bude stát hlubinné úložiště radioaktivního odpadu?
Vytipované lokality pro průzkum: Magdaléna (Tábor, Písek) 24 kilometrů
čtverečních, Janoch (jižně od Temelína) 23 kilometrů čtverečních, Čihadlo
(Jindřichův Hradec) 26,1 kilometru čtverečního, Březový potok (Klatovy)
23,1 kilometru čtverečního, Kraví hora (Žďár n. Sáz., Brno) 17 kilometrů
čtverečních, Čertovka (Plzeň) 29,1 kilometru čtverečního, Horka (Třebíč,
Žďár n. Sázavou) 28,3 kilometru čtverečního, Hrádek (Vysočina) 25,2 kilometrů čtverečního, Na Skalním (Dukovany) 25,7 kilometrů čtverečního.
Jako velký favorit se v posledních dnech objevila lokalita kolem Jaderné
elektrárny Temelín na jihu Čech.
Proč? Lokalita je tam už částečně prozkoumána z doby, než se elektrárna
začala stavět, a navíc zde není takový odpor obyvatel jako jinde. Vytipované
území o rozloze zhruba 23 kilometrů čtverečních se rozkládá jihovýchodně
od Temelína a zahrnuje katastry obcí Temelín, Olešník, Dříteň a Hluboká
nad Vltavou. Zájem o lokalitu nazvanou podle místního kopce Janoch potvrdila Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Ta spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Průzkumné geologické práce včetně hlubinných
vrtů musí teď povolit ministerstvo životního prostředí. Starostové okolních
obcí se nyní mají sejít a poslat ministerstvu stanovisko k průzkumu. Lokality
přímo u jaderných elektráren přitom už dříve z výběru stát vyloučil, protože by bylo pro místní obce další zatížení jadernou energetikou rizikově
i morálně neúnosné. Po hlasitých protestech skoro padesáti obcí a spolků
zapojených do Platformy proti úložišti se k této myšlence úředníci a politici
vrací. Úložiště u elektrárny by bylo praktické z hlediska dopravy. Veřejnou
prezentaci k lokalitě Janoch uspořádali 23. dubna v Temelíně, kde mohli lidé
diskutovat s odborníky. Podle starosty Temelína Josefa Váci zde bylo několik desítek účastníků. „Je předčasné se k záměru vyjadřovat. Zatím nezačal
ani geologický průzkum,“ připomněl. Podobně mluví i starosta Dřítně Josef
Kudrle. Podle něj by měl lokalitu nejdřív zmonitorovat geologický průzkum,
až potom se k tomu vyjádří obyvatelé a samospráva. Začátkem června se
Kudrle zúčastnil schůzky mezirezortní skupiny ministerstva průmyslu jako
zástupce obcí v lokalitě. „Jako starostové dotčených obcí se máme sejít a poslat
ministerstvu v nejbližší době stanovisko k průzkumu,“ řekl Kudrle.

Nespokojený je s přístupem státu pouze starosta Olešníku Jaroslav Pavlica. Obec totiž omezuje další částečně radioaktivní zátěž z odkališť po úpravně uranové rudy, která už dvacet let likviduje státní podnik Diamo. „Máme
tu znečištěných čtyřicet hektarů. Žádné kompenzace od státu nedostáváme.
Nevěřím účinnosti protestů od obcí. Spíše mám strach o spodní vody,“ míní
Pavlica.
Mezi další jihočeské vytipované lokality pro úložiště patří Magdaléna, která spadá pod táborský a písecký okres a Čihadlo na Jindřichohradecku. Ve
výběru je ještě dalších šest míst včetně Dukovan. Dotčené obce požadují při
výběru lokalit rovnocenné postavení se státem. Pokud totiž budou souhlasit
s průzkumem, je to jen krůček od konečného výběru, který za jejich názorem udělá tečku. Po něm už účastníky řízení nebudou. Další institucí, která
posuzuje žádosti o průzkum, je ministerstvo životního prostředí. Na jeho
rozvahu se spoléhají například ochránci přírody.
Lokalitu Janoch tvoří z poloviny chráněné území, a z jedné třetiny dokonce zvláště chráněné. Kromě zastupitelů obcí přitom hodně lidí o záměru stavby úložiště u Temelína nic neví. Vláda stále nepředložila verzi
zákona, jež má postavení dotčených obcí řešit.
„Slyším to poprvé. Elektrárna už nám zlikvidovala polovinu naší obce přehradou a teď tohle. Projednáme to na osadním výboru,“ uvedl Jan Pöschl
z purkareckého spolku vorařů Vltavan.
Ačkoliv se poprvé objevily mezi lokalitami pro úložiště Temelín a Dukovany
už loni, aktivní v jednání se SÚRAO jsou jenom obce u Dukovan. Informace
o prezentaci záměru nebo její zápis z ní na stránkách obce Temelín chybí.
„Na všech ostatních osmi lokalitách vybraných pro úložiště se obce vůči postupu SÚRAO brání. Vědí, že teď mají nadlouho poslední možnost, kdy je
zákon připouští jako účastníky řízení. Až vybere poslední dvě lokality, zůstanou jen v pozici diváků,“ varuje Edvard Sequens ze spolku Calla. Podle
něj jde o strategii vlády, která stále nepředložila verzi zákona, jež má postavení dotčených obcí řešit. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo předložit
jeho návrh do konce června, což se zřejmě nestane. V průběhu druhé poloviny letošního roku proto SÚRAO vyhodnotí výsledky průzkumů z jednotlivých devíti lokalit a na jejich základě doporučí vládě čtyři z nich do další fáze
výběru. Konečné místo musí schválit vláda v roce 2025.

APEL NA OBYVATELE - opsané ze SMS, kterou dostal pan starosta.
Vážený pane starosto, myslíte si, že hluk ze hřiště je v pořádku. Vy proti hřišti nebydlíte a nemusíte uspávat malé děti. Příště, až
budete povolovat akci, zkuste se také zamyslet nad tímto aspektem. Podle plakátu, který je na stránkách obce, má tato akce
končit v 17.00 hod. Noční klid začíná ve 22.00 hod. Je 01.56 hod. následujícího dne a kravál je tam dost velký. A to nemluvím
o neohlášeném ohňostroji. Přijde mi to jako bezohledné chování. Od tlf. č. +420 773 083 007.
Snažme se být k sobě ohleduplní!....... starosta obce.

DIAMO, státní podnik
DIAMO, státní podnik (nahradil do 1. května 1992 existující Československý uranový průmysl, státní podnik) je státní podnik, sídlící ve Stráži pod
Ralskem. Název podniku DIAMO, s. p. je odvozen z názvu sloučeniny diuranát amonný, která je podnikem produkována jako uranový koncentrát.
Podnik byl založen 1. července 1988, kdy na něj přešel majetek Výrobně-hospodářské jednotky Československý uranový průmysl, jehož právním
pokračovatelem se stal. Byl to dříve koncern Příbram, včetně všech jeho
koncernových podniků a koncernových účelových organizací. Po roce 2001
dochází k postupné transformaci od těžební činnosti k činnosti ozdravné
s cílem významně se podílet na řešení následků útlumu hornictví v České
republice. Kromě řešení následků po těžbě uranové rudy se v roce 2001 stal
státní podnik DIAMO nástupnickou organizací státního podniku Rudné
doly Příbram, který spravoval všechna rudná ložiska v České republice a jehož součástí byly i Jihomoravské lignitové doly a Rosické uhelné doly.
Činnosti společnosti v našem okolí. Sanační práce, odstraňování následků
po hornické činnosti – po těžbě a úpravě rud uranu, barevných kovů a uhlí.
Technická a biologická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci
vlastní těžební činnosti. Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny
MAPE Mydlovary je prováděna sanace kalových polí K I - 4, K III, K IV/D.

Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D s. p. DIAMO
pomáhají získané prostředky z Operačního programu Životní prostředí ČR,
spolufinancovaného z EU.
Prezentace aktuálního stavu prací a nástinu vývoje proběhla dne 26. 6. 2018
od 15.00 hod. v Olešnické hospodě.
JP
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Seznámení s aktuálním stavem prací při rekultivaci odkališť v Mydlovarech
DIAMO, s. p. pozvalo občany okolních obcí z okolí odkališť Mydlovary
na seznámení se s aktuálním stavem prací.
Prezentace aktuálního stavu prací a nástinu vývoje proběhla dne 26. 6. 2018
od 15.00 hod. v Olešnické hospodě za přítomnosti:
Ing. Tomáše Rychtaříka - ředitele s. p. DIAMO
Ing. Antonína Maršálka - náměstka ředitele s. p. pro ekologii a sanační práce
Ing. Zbyňka Skály
- ředitele o. z. Správa uranových ložisek s. p. DIAMO
Ing. Ladislava Hešnaura- náměstka ředitele o. z. Správa uranových ložisek
pro techniku a výrobu s. p. DIAMO
Mgr. Milana Horňáka - ze společnosti SaNo CB s.r.o.
Doc. Dr. Ing. Martina Kubala
- vedoucího Ústavu ochrany prostředí Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemickotechnologické Praha
Bc. Josefa Vacka, DiS. - vedoucího Provozu rekultivací a likvidačních
prací o. z.
Správa uranových ložisek Příbram s. p. DIAMO a cca 40 občanů včetně starostů obcí.
Celá prezentace byla rozdělena do dvou částí:
• V části první představil Bc. Vacek zúčastněným časový předpoklad provedení sanace definitivního dokončení rekultivací na všech odkalištích včetně navazujících činností.
• V části druhé představili své výsledky měření zápachu z odkaliště K IV/R:
v obcích – Mgr. Horňák v odkališti K IV/R – Doc. Dr. Ing. Kubal.

Po těchto prezentacích následovala diskuse a zúčastnění odpovídali na otázky z řad občanů.
Oblastí, na které bylo dotazováno bylo mnoho a je možno jmenovat například:
➢ Výskyt dalších plynů, další postup při výskytu sirovodíku.
➢ Realizace odvodnění srážkových vod z odkaliště K III, princip provedení.
➢ Rozsah a využitelnost odpadů do sanační vrstvy.
➢ Termíny realizací odkališť, konečné tvary odkališť.
➢ Odškodnění nemocných dětí.
➢ Pomoc obcím.
➢ Řešení sanace odkaliště K IV/R a posledního nesanovaného odkaliště
K IV/C1Z.
➢ Využitelnost dalších vodních nádrží.
➢ Využitelnost materiálů z odkaliště Triangl (dříve popílkoviště E.ON, dnes
v majetku OK Projektu České Budějovice).
Závěrem bylo dohodnuto:
- pokračování v již započatých měřeních,
- pokračování ve vzájemných setkáváních a informovanosti obyvatel přilehlých obcí.
Ředitel s. p. přislíbil projednání pomoci okolním obcím a ředitel o. z. Ing.
Skála přislíbil zaslání dopisu na Krajský úřad ve věci využitelnosti výrobků
z odpadů pro s. p. DIAMO z lokality Triagl pouze do roku 2024, kdy tento
rok je dohodnut jako cílový ve všech realizačních smlouvách pro provádění
výplňových vrstev rekultivovaných odkališť.
Josef Vacek

Nový informační systém pro obyvatele v okolí Temelína
Nový informační systém spouští Jaderná elektrárna Temelín pro obyvatele ve
svém okolí. Registrovaní uživatelé dostanou prostřednictvím sms zprávy nebo
krátkého mailu od elektrárny informaci
například o zkouškách sirén nebo plánovaných cvičeních. Nový informační kanál
doplňuje sirény a další prvky havarijního
vyrozumění. Určen je i pro informování
okolí v případě velmi nepravděpodobné
mimořádné události.
Ing. Marek Sviták
tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ
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Jihočeské pohádkové království se rozšiřuje…
Plán akcí ČPA 2018/2019. Autorská čtení, literární besedy, pohádkové potraviny, poznávání za úplňků, ukázky - historické a sportovní, kurzy, spolupráce se školami, výuka
historie v panoramatu, propojení turistických cílů - Praha 7 a okolí, Turistický deník
a Pohádkový pas - slevy a používání kouzelného slovíčka, Týden pramenů, studánek
a kašen, Měsíc věží
a rozhleden, vrcholové fotografie
s vlajkou ČR 28.
10., Noc věží a rozhleden, Zvonkové

průvody, Pohádkové poledne 31. 12., Kulinářské zážitky, vláček na Výstavišti
a ve Stromovce, půjčovna koloběžek....
Mgr. Marcel Goetz, přeseda ČPA z.s.

Křest Turistického deníku

David Lafata – čestný občan Olešníka
David Lafata je se 198 góly historicky nejlepším
střelcem české nejvyšší soutěže. Do Sparty přišel
v lednu 2013 z Jablonce. V rudém dresu nastřílel 83 ligových gólů a v sezoně 2013/14 pomohl
týmu k mistrovskému titulu, který vyšperkoval
oceněním Fotbalista roku 2014 a získáním Zlatého míče ČR v roce 2015. Lafata odmítl nabídku majitele Sparty Daniela Křetínského pokračovat na Letné a zavrhl i možnost působit pod
trenérem Petrem Radou v Jablonci. Už nechtěl
dojíždět. „Zahraji si za Olešník, kde už mi chys-

tají modrobílý dres s číslem 21
a budu pracovat v jihočeské
fotbalové akademii a na českobudějovickém gymnáziu,
které jsem před léty vystudoval. Zůstanu u fotbalu a už se
na to těším. Hlavně ale budu
s rodinou, které to za ty roky
dlužím,“ řekl médiím Lafata,
který si za národní tým v letech 2006 až 2016 připsal 41
startů a vstřelil devět gólů.
Nejlepší kanonýr v historii
samostatné české fotbalové
ligy David Lafata pozval na
rozlučku fotbalisty Sparty
a Jablonce do Olešníka, kteří
se v exhibičním zápase rozešli
s nerozhodným výsledkem 6:6.
Stihl toho během zápasu
opravdu dost. Celkem čtyři góly vstřelil, tři jako
brankář dostal. Vystřídal hned čtyři dresy – jablonecký, rudý, sparťanský brankářský a nakonec
modro-bílý Olešníku, za který začne hrát Jihočeský přebor poté, co ukončil kariéru ve Spartě.
David Lafata se také o přestávce stal čestným občanem rodné obce, vybral peníze na charitativní
účely – a po zápase jako správný myslivec složil
míčem papírovou maketu divočáka.
Čestné občanství je institut správního práva.
V ČR lze udělit čestné občanství obce, a to fyzickým osobám, které se zasloužily o jejich rozvoj.
O udělení nebo odnětí čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo v samostatné působnosti.
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Musel si sám uspořádat rozlučkový zápas, aby si
splnil jeden velký sen. Světe div se, nejlepší kanonýr v historii české fotbalové ligy odešel do výslužby s brankářskými rukavicemi na rukou!
převzato JP
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Letošní rok je pro naši mateřskou školku a základní školu rokem velkých výročí, 40 a 60 let fungování.

Ve světě jsou úrovně škol jiné a i v dnešní uspěchané době na různých úrovních. Pro možné srovnání a zamyšlení, jsem domluvila příspěvek od paní,
která pochází z Čech a provdala se na Kapverdy. Na ostrov Boa Vista přišla
pracovně jako průvodkyně.
JP
Jak to vypadá v mateřské škole na ostrově
Boa Vista? Už vás někdy napadlo, jaký je
rozdíl mezi mateřskou
školou u nás v Čechách
a na Kapverdách? Vlastně není zas tak zásadní.
Děti jsou na celém světě
stejné – všechny si chtějí
hrát, bavit se, rozvíjet se
a užívat si čas strávený ve
školce se svými kamarády
a paní učitelkou. V obou
zemích, na první pohled
tak odlišných, se ve skutečnosti hrají ve školce
stejné nebo podobné hry
a děti milují to samé –
zpívání s paní učitelkou,
klouzání na klouzačce
a hry s míčem. Díky
dnešnímu globalizovanému světu mají také stejné
hrdiny – holčičky by daly
cokoli za možnost hrát si
s panenkami – princeznami z filmu Frozen (Ledové království), kluci zase rádi předstírají, že se z nich
stal Spiderman. Tyto i jiné, většinou disneyovské postavičky pak často figurují jako hlavní téma dětských narozeninových oslav, na které si místní velmi
potrpí a rodina na ně často šetří několik měsíců – především, když děti slaví
první a šestý rok života.
Děti jsou tedy v podstatě stejné, jiné jsou jen jejich životní podmínky a možnosti, které jim školka může nabídnout. Na ostrově Boa Vista jsou nejvyšší

životní náklady z celých Kapverdských ostrovů, které ostře kontrastují s místními platy. Většina obyvatel, která má to štěstí, že získala práci v hotelu, se
může těšit na výplatní pásku s 200 nebo maximálně
250 eury. Zároveň je tu stále zvykem, že mají rodiny
mnoho dětí, čtyři nebo pět dětí není žadná výjimka.
Rodiče se tedy musí pěkně otáčet, aby vše poplatili
a poskytli dětem alespoň trochu slušné podmínky
k životu.
Školkovné v jednotlivých školkách se velmi liší –
například v maličké vesničce Povacao Velha činí 11
euro měsíčně. V této částce je již započtená dopolední svačinka a oběd, protože konkrétně tato jednotřídka je otevřená jen dopoledne do 12. hod.
Jesličky a školky v hlavním městě Sal Rei někdy požadují až 50 euro měsíčně (tedy jednu čtvrtinu platu maminky), na oplátku poskytují celodenní péči
a stravování a hlavně přijmou děti, či spíše miminka,
už od dvou měsíců věku. Mnoho maminek nemá ani
jinou možnost než zvolit jesličky, protože na Kapverdách neexistuje mateřská ani rodičovská dovolená
jako u nás a zaměstnavatel zpravidla povolí mamince
zůstat doma jen do dvou měsíců věku nemluvněte.
Vraťme se ale k naší jednotřídce ve vesničce Povacao
Velha. Její poloha na trase na nejkrásnější pláž Kapverd Santa Mónicu přece jen školce alespoň trochu
usnadňuje její provoz. S klienty tuto školku, kam chodí děti od několika měsíců věku až po předškoláky,
navštěvujeme již několik let během výletů.
Vzájemná spolupráce je prospěšná pro všechny strany – klienti si udělají velmi reálnou představu o místním životě, případně jejich děti porovnají, jak
vypadá školka u nich doma a jak tady v Africe. Díky tomu už jsme jejich prostřednictvím kolikrát zažili krásné uvědomění – jednak kontrastu úrovně vybavení našich školek versus té kapverdské a na druhé straně i rychlé navázání
nového přátelství mezi dětmi, které nám dospělým velmi snadno ukázaly, že
rozdíly v kultuře, barvě pleti nebo jazyce pro ně absolutně nic neznamenají
a na rozdíl od nás dospělých se zaměřují na to, co nás spojuje, ne odděluje.
Už kvůli klientům a jejich dětem to má smysl, na druhé straně se samozřejmě
také snažíme v mezích možností pomoci školce jako takové – například klienti mohou přispět drobným finančním darem do jejich růžové pokladničky.
Jsem velmi hrdá na to, že z těchto příspěvků v loňském roce dala školka dohromady dostatečnou částku na vymalování celé školky a renovaci kuchyně,
ve které paní učitelka chystá jídla svým malým svěřencům. Dříve musela odbíhat do kuchyně základní školy ve vedlejší budově, teď to již není potřeba,
což jim situaci zase o něco usnadnilo.
Klienti cestovní kanceláře mohou pomoci – školce se vždy hodí hračky, míče,
švihadla či kreslící potřeby.
Na Boa Vistě jsou možnosti nákupu omezené na čínské obchody nebo objednání z internetu z Číny. O ohromném množství obchodů s dětským zbožím všech cenových kategorií jako u nás se zde rodičům ani nesní, nemluvě
o tom, že zboží od místního Číňana často není ani příliš kvalitní ani cenově
dostupné.
Milujeme Kapverdy, Facebook
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Základní škola
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZŠ OLEŠNÍK
Kalendářní rok se nám překlopil do své poloviny a to znamená, že končí
školní rok. Děti jsou natěšené na prázdniny, není divu, jaro bylo dlouhé
a horké, tvářilo se spíš jako léto. Na všech už je znát únava a zároveň i očekávání, co přinesou prázdniny.
Stejně jako v předchozích školních rocích, tak i letos jsme se hodně učili, ale také jsme prožili mnoho zábavných projektových dní, kdy se učíme
a dětem to ani nepřipadá. V červnu jsme měli možnost se zúčastnit projektu
v Českých Budějovicích Dobrodružství s technikou, na který nám zajistila
dopravu zdarma MAS ze Lhenic.

mimo jiné vidět a vyzkoušet, jak jsou propojeny rybníky. Na závěr jsme
navštívili Akvárium a tam jsme si prohlédli sladkovodní ryby. Počasí nám
přálo, děti si mohly koupit zmrzlinu, či jiné drobné dárky. Celkově se vydařil výlet a i celý školní rok. Byl klidný a příjemný. Tím chci poděkovat za
vzájemnou spolupráci svým kolegyním napříč celou organizací – ZŠ, MŠ,
ŠD i ŠJ. Chci poděkovat žákům za jejich dobrou náladu a přístup, rodičům,
babičkám a …za skvělou spolupráci a také mám velkou radost z úspěšné
a kvalitní spolupráce s naším zřizovatelem Obcí Olešník. Škola je živý organismus a ten může dobře fungovat pouze tehdy, když spolupracují všechny
součásti. A to se nám dobře daří.
V červnu také naše organizace slavila velké výročí. Základní škola 60 let
a Mateřská škola 40 let trvání. Při té příležitosti žáci naší školy nacvičili vystoupení Červená Karkulka. Jednalo se o pásmo básniček, pohádek a dvou
muzikálů na téma Červená Karkulka. Po té proběhlo odpoledne otevřených
dveří v ZŠ i v MŠ, kde si mohli obyvatelé zavzpomínat na svá školní léta
a prohlédnout si současné vybavení prostor a výstavu dětských prací. Bylo
připraveno malé občerstvení v podobě výborných koláčů. Na závěr slavnostního dne bylo uspořádáno představení uměleckého souboru ze Strakonic.
Představení se jmenovalo Vodnická pohádka, vystupovaly v něm překrásné
loutky a bylo velmi zdařilé.
V posledním školním týdnu jsme ještě uspořádali školní výlet. Jeli jsme do
Třeboně, kde jsme navštívili několik zajímavých výstav. Naše putování začalo v Muzeu marcipánu, kde je expozice výrobků z marcipánu a dílnička.
V dílničce si děti vyráběly drobné výrobky z marcipánu. Následovala návštěva domu přírody v zámeckém areálu. Paní průvodkyně velice poutavě
vyprávěla o přírodě Jižních Čech a shlédli jsme také dokumentární film.
Potom jsme navštívili Dům Štěpánka Netolického, kde jsme měli možnost

Přeji všem krásné prázdniny, příjemnou dovolenou a těším se na další setkávání a také na nové prvňáčky. V září opět na shledanou.
Mgr. Zdeňka Hucková

Dříve si vědci mysleli, že neexistuje příliš mnoho věcí, které by mohly nějak
zásadně ovlivnit vývoj a fungování lidského mozku. Nyní je ale už všeobecně
známo, že nejen to, co jíme a děláme, a to v jakémkoli věku, může velmi výrazně ovlivnit stav, v jakém se bude náš mozek nacházet například za padesát
let. A to nejen z hlediska učení, ale také například ve spojení s dosaženým
IQ. Nejzajímavější z hlediska vývoje mozku je právě období dospívání. Laic-

ky to znamená, že právě v tomto období dokáže mozek vstřebat téměř vše,
s čím se setká od pozitivních vztahů teenagera s kamarády či učiteli po různá
zdravotní rizika a stres. Odborníci proto nabádají rodiče, aby dávali na své
děti pozor a pomohli jim vyhnout se rizikům v období dospívání, která by
mohla mít na jejich vývoj negativní dopad.
JP

KAPVERDY
A jak to vypadá na Kapverdách se školní docházkou? Tady už jsou rozdíly
vice patrné, především v délce školní docházky a vybavení škol, i když i tady
jde vývoj nezadržitelně dopředu a situace se každým rokem lehce zlepšuje.
Na rozdíl od jejich prarodičů, mezi kterými se ještě najdou lidé bez dokončeného základního vzdělání, současná generace malých Kapverďanů do školy
chodit musí. Zákonná povinná školní docházka v délce šest let se týká všech
a většina dětí vstoupí poprvé do školy v šesti letech, podobně jako u nás. Je
zdarma, nicméně rodiče musí dětem koupit uniformy, knihy, sešity a veškeré
další školní potřeby, což je především pro větší rodiny citelný zásah do rozpoču. Není výjimkou, že se děti v rodině musí o školní potřeby dělit nebo
uniformu, ze které vyrostly, předají mladšímu sourozenci.
Prvňáčci se, kromě matematiky, prvouky a tělocviku, zaměřují především
na čtení a psaní v oficiálním jazyce země, tedy portugalštině. Pro mnoho
z nich je to první moment, kdy se začnou učit spisovnou portugalštinu, pro-
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dělit na ranní a odpolední skupiny, přičemž ti
kteří dojíždí ze vzdálenějších mist většinou dostanou možnost studovat ráno. Ti, co to mají
do školy blízko, si často musí počkat na odpolední turnus a jejich školní den pak končí až
kolem 18. hod.
A co základní školy na Boa Vistě potřebují?
Jednoduché a u nás snadno dostupné věci –
křídy a pomůcky pro učitele, psací a kreslící
potřeby, sešity, fixy, lepidla, nůžky… Děti samotné zase potěší veškeré sportovní potřeby,
oblíbená jsou především švihadla a míče.
Pokud budete vybírat z bankomatu, můžete se
těšit na krásně barevné bankovky místní měny
zvané kapverdské escudo (CVE). Oficiální
kurz je 110.265 CVE = 1 EUR. Místní obchodníci si ale snaží si zjednodušit počty a budou
přepočítávat 1 ku 100 nebo 110.
Milujeme Kapverdy, Facebook
tože doma se mluví zásadně kreolsky. Jedná se o dialekt, který vznikal po
mnoho staletí míšením afrických jazyků s portugalštinou. Dodnes se čeká
na uzákonění té jediné pravé verze psané kreolštiny, protože každý ostrov (je
jich celkem 10) má svoje specifická slovíčka a výslovnost. Naopak portugalština je oficiálním jazykem, ve kterém probíhá veškerá úřední komunikace
a stejně tak se používá v televizi a tištěných médiích. Jeho znalost je tedy pro
Kapverďany velmi důležitá.
V páté a šesté třídě potom přibude francouzština a angličtina, která se dětem
a mladým lidem bude na tomto turisticky zaměřeném ostrově v budoucnu
velmi hodit.
Horší je to už s pokračováním vzdělání – ti šťastnější budou po zakončení základní školní docházky pokračovat na placeném šestiletém gymnáziu
v hlavním městě Sal Rei. Pro některé z nich to bude znamenat denní dojíždění nebo dokonce přestěhování se k příbuzným v tomto téměř desetitisícovém městě. Ti ostatní se musí spokojit s vychozenými šesti třídami nebo
pokračovat ve vzdělání na jiném ostrově, protože Boa Vista jednoduše vice
možností nenabízí.
Vybavení škol není nijak zásadně odlišné od toho našeho, jen citelně chybí
finance. Třídy často působí velmi skromně, učitelé stále používají klasické
černé tabule a křídy a na moderní typy pomůcek nejsou prostředky. Naopak,
díky nedostatku učitelů a vhodných prostor se děti ve většině škol musí roz-
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
1. polovina soutěžní sezony SDH Olešník
Letošní soutěžní sezonu zahájilo šest našich děvčat na Zlivské stovce 22. 4.,
tedy soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami. Sice bez většího úspěchu,
ale s nabytými zkušenostmi. Další soutěží byl náš oblíbený Sv. Florián 28. 4.
v Českých Budějovicích, kde muži A v královské kategorii s PS 12 obsadili
3. místo a s PS 8 vyhráli. Muži B, soutěžící pouze s PS 8 byli 4. 5. května 2018
se uskutečnila 1. Velká cena okresu, a to v Mydlovarech. Ženy B, i přes hodně
slušný čas, 22,22 s získaly až 5. místo z 12 družstev. Mužům se nedařilo, 15.
místo ze 16. Ve stejný den bojovali mladí hasiči na jarní části obvodového
kola hry Plamen ve Strážkovicích, které se zúčastnilo celkem 55 družstev z 3
obvodů. Starší celkově obsadili 7. místo ze 13 družstev. Mladší jen potvrdili
svou formu, kdy v podzimní části vyhráli všechny tři štafety. V jarní vyhráli
útok a v závodu požárnické všestrannosti byli 2. Vyhráli tak obvodové kolo
o 8 bodů a postoupili na okresní kolo. 12. května 2018 jsme uspořádali
soutěž našeho obvodu dospělých. Účastníci se utkali v požárním útoku
a nepovinně i ve štafetě 4 x 100 metrů. Náš sbor reprezentovala 4 družstva, která získala 7 pohárů z 15, úspěšnější soutěž již těžko zažijeme,
navíc naše ženy B postoupily na okresní kolo. 19. května 2018 jsme přijali
pozvání na soutěž k 95. výročí založení SDH Velice. Na podobné „pohárovky“ se obvykle připravujeme formou, kdo přijde, běží. U mužů tomu nebylo
jinak, i přesto 2. místo ze 4. Ženy zde neměly konkurentky.
Celodenní okresní soutěž hry Plamen proběhla ve Zlivi 26. 5. 2018. Naše
družstvo mladších hasičů se zde utkalo s 12 družstvy v pěti disciplínách.
První byla štafeta 400 m CTIF pro 9 závodníků. I přes zisk 10 trestných
sekund nám přinesla překvapivé 2. místo. Následovala naše oblíbená štafeta požárních dvojic. Rychlejší hlídka zase smolných 10 trestných, počítal se
tak čas pomalejší, který opět překvapil 2. místem. Třetí byl ZPV, kde naše
družstvo připravila o 3. místo neprávem udělená trestná minuta. Smůlu prolomila předposlední štafeta 4 x 60 metrů 1. místem za náš nový rekordní
čas. Na požárním útoku se podepsala značná únava z náročného programu
a počasí. 6. místo a tedy naše nejhorší umístění. Se součtem pořadí 15 tak
naše družstvo mladších o pět bodů zvítězilo v okresní soutěži, což je náš
největší úspěch na postupových soutěžích za minimálně 40 let.

Následující den jsme vyrazili s mladými hasiči na dvojboj do Týna nad Vltavou. Smůlu zde prolomili i starší, kteří v požárním útoku, tak i ve štafetě 400
metrů CTIF zaběhli naše historické rekordy a v silné konkurenci 23 družstev
obsadili parádní celkové 5. místo. Svůj rekord ve štafetě si výrazně zlepšili
i mladší, kteří ji vyhráli téměř o 9 sekund, zvítězili i v útoku a celkovým
vítězstvím ze 17 družstev se nám postarali o víkend snů.
Okresní soutěž v požárním sportu na stadionu SKP v Č. Budějovicích naše
ženy absolvovaly 9. 6. Kvůli jiným povinnostem stěží sestavily 7 členné družstvo. Soutěžily v běhu na 100 metrů s překážkami, kde získaly 5. místo, za
štafetu 4 x 100 metrů 6. místo a o senzaci se postaraly 4. místem v požárním
útoku, který jim zajistil celkové 3. místo z 10 družstev.
Ve Zlivi se nenudili ani 16. června. Od rána zde probíhal dvojboj mladých
hasičů a odpoledne Velká cena dospělých. Z dvojboje jsme odjížděli trochu
s rozporuplnými pocity. Mladším ani starším se nepovedl útok a zároveň
zlepšili naše rekordy ve štafetě 4 x 60 metrů. Starší prvně pokořili 50 sekund
a získali 7. místo a družstvo mladších štafetu vyhrálo. V celkovém pořadí
pak starší obsadili 13. místo z 23 a mladší 8. z 25 družstev. Ihned po dvojboji
začala Velká cena. Ženy B uspěly 3. místem z 8 družstev. Muži mají problém
se stálou sestavou družstva, což se promítlo do výsledku - 9. místo z 16.
Seriál Velkých cen okresu pokračoval 30. 6. v Nových Homolích. Muži 7.
z 12 družstev a ženy B 5. z 8, výsledky neuspokojivé. 5. července na VC v Žabovřeskách musela, kvůli dovoleným, obě družstva sáhnout po zálohách.
Za ženy B startovalo 5 žen z A a muži byli dokonce nuceni sáhnout po důchodci. Ženy přesto uspěly 3. příčkou z 6 a muži brali 7. z 12 družstev. Poslední soutěží před uzávěrkou čísla byla Velká cena v Českých Budějovicích
7. 7. Muži opět v naprosto jiném složení družstva, ženy B téměř kompletní.
Děvčatům se zadařilo. 2. místo z 8 družstev jim upevnilo 2. příčku v průběžném hodnocení celého seriálu VC okresu. Muži zvládli nástřikové terče
v našem rekordním čase a získali slušné 6. místo z 15 družstev. Jsme teprve
v polovině sezony a doufáme tedy v další úspěchy, jen muži by k nim potřebovali trochu omladit členskou základnu.
http://sdh-olesnik.blog.cz/
V. Z.
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OLEŠNÍK
Vás srdeĀnď zvou na 13. roĀník
soutďže MLADÝCH HASIÿĩ

konající se 8.

9. 2018 od 13.00 h

na místním „novém“ fotbalovém hĜišti

Jarní a letní tradice v Nové Vsi
Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních
slavností rozšířených po většině Evropy. A veselí
vypuklo i u nás v Nové Vsi. Nejčastěji bývá májka
stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých

oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic
nebo nejčastěji letního slunovratu.
Česká máje má formu celého stromu, zbaveného
– s výjimkou horní části – větví a kůry. V některých případech se holý kmen nechává stát více let
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a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze
dvou či tří na sebe napojených kmenů k dosažení
větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s májkou
z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo
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krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený
věnec. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího
nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic,
kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol.
Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká
ostuda. V některých obcích se máj hlídá dokonce
3 dny a 3 noci. Během této doby je povoleno máj
podříznout a sebrat věnec, který si následně ti,
kteří májku podřízli vystaví na své májce. Někdy
se také staví malé máje před domy jako vyjádření
úcty nebo vyznání lásky dívce.

Nová Ves se ponořila do historie
Za vším stála tzv. ,,Dohoda tří Gentlemans“. Ti se 9. 8. 2013 u stolu č. 2
a 3 v Kovárně, v dědině Nová Ves zavázali k důežitým úkolům. Pan Petr
Marek se zavázal, že nejpozději do 9. 8. 2020 zrealizuje projekt Praga ALFA
6 a vůz přistaví v plné kráse před kovárnu v Nové Vsi, k dobové jízdě. Další
zůčastněný, Pan Milan Brom, se zavázal, že zajistí padnoucí obleky (Fraky)
pro Gentlemany. Do třetice pan Martin Stehlík se zavázal, že zajistí a zaplatí,
a to v plné výši oběd v nejlepší a nejdražší restauraci v Hluboké nad Vltavou.
A slibu neušli ani bratři Burgerové, ti měli zahrát za honorář ve výši oběda
Smetanovu Vltavu v úpravě pro dvoje housel.

Samozřejmě byl připraven i trest, pokud některý z pánů nedodrží dohodu, ale ten nebyl potřeba. Jak pánové stvrdili svým podpisem, tak se i stalo.
Všichni, jako správní gentlemani dodrželi své úkoly a závazky a Nová Ves se
tak ponořila do daleké historie. Nejen, že se vzpomínalo na samotnou historii v Nové Vsi, a to třeba vzpomínkou na padlé vojíny u pomníků, ale k vidění tu byly opravdu i dobové kostýmy a volnočasové aktivity, jako třeba hraní
golfu. Lidé se tu sešli při úžasné příležitosti, děti byly zavedeny do spárů historie a doufáme, že příští rok, se bude akce opakovat a to v ještě lepším stylu.
Autorka článků je Mgr. Kateřina Faktorová

9. 6. 2018 SASO na starém hřišti v Olešníku v akci.
Soutěžení ve vaření guláše a parádní zážitek pro děti na nafukovacích kolech.

Dračí lodě v Purkarci.
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Pohádková cesta pro děti
29. 4. 2018 jsme pořádaly již 3. ročník Pohádkové cesty pro děti. Počasí nám tentokrát přálo,
dětí přišlo hodně, za což jsme rádi a myslím, že si
to užily. Chtěla bych proto moc poděkovat míst-

ním hasičům za zázemí v hasičárně a velkou pomoc při přípravě stanovišť i účast. A samozřejmě
i všem ostatním, kteří pomáhali. Jsem ráda, že je
v Olešníku tolik šikovných lidí, na které je spoleh-

nutí a kteří nám pomáhají nezištně a ve svém volném čase. Ještě jednou všem moc děkuji a těším se
zase příští rok na viděnou.
Marie Lišková

Tradiční výlet seniorů do Kutné Hory
Výlet seniorů dne 4. 7. 2018.
Kutná Hora bývala stříbrnou pokladnicí českého
království ve druhé polovině 12. století. Původní
havířská osada se rychle přeměnila na královské
město, které svým bohatství konkurovalo Praze.
Od roku 1961 je městskou památkovou rezervací
a od roku 1965 je Kutná Hora jediným městem
se statutem UNESCO ve Středočeském kraji. Od
začátku se poměřovaly Katedrála Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci a bývalý
cisterciácký klášter s chrámem sv. Barbory v Kutné Hoře.

Prošli jsme chrám
sv. Barbory se zajímavým výkladem,
prohlédli si expozici Tylova domu,
Kut n o h or s k é h o
podzemí. Ve hřbitovní kapli s barokně přestavěnou
výzdobou tvořenou
výhradně z lidských
kostí. V roce 1511
je srovnal poloslepý
mnich do pyramid.
Unikátem je mohutný lustr, schwarzenbergský erb. Prý je
tam 40 tisíc lidí, asi žil mnich hodně dlouho. Několikrát jsme obešli kostel Matky Boží Na Náměti.
Výletu se zúčastnilo celkem 33 lidí z našich obcí.
Na obědě jsme byli v restauraci Havířská bouda
ve výšce 324 m.n.m.. Někteří po řízku vystoupali
na rozhlednu 144 schodů, 33 metrů a z vyhlídkové terasy se mohli podívat do širokého okolí
Kutné Hory. Počasí nám přálo a vrátili se všichni
v dobrém naladění. Děkujeme obci a paní Mgr.
Huckové, že nám bylo umožněno poznat další zajímavosti z naší krásné vlasti. Výborný výběr.

Od července 2018:
Úřady budou vydávat už jenom elektronické občanky (s elektronickým
čipem jako platební karta). A půjde se s nimi přihlásit do elektronického
portálu veřejné správy a začít tak řešit některé služby státu on-line. Mezi 37
funkcemi, které má od startu elektronická občanka nabízet, je například výpis z Rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, potvrzení bezdlužnosti nebo informace o stavu a průběhu žádosti o dávku nemocenského pojištění. Do poloviny roku 2020 budou muset všechny úřady, které poskytují
nějaké on-line služby, umožňovat přihlášení občanským průkazem. Aby šlo
s občankou on-line komunikovat s úřady, bude třeba si koupit čtečku karet.
Její cena na trhu začíná na částce kolem dvou set korun. Po vložení občanky
do čtečky se zobrazí žádost o vyplnění PIN kódu. Poté je občan v prostředí portálu a může ho využívat. Základní výpisy jsou bezplatné, další služby
budou za stejný poplatek jako na úřadech. Nově bude také možné získat občanský průkaz zrychleně během 24 hodin. Ty se budou vydávat jen na Mini-

sterstvu vnitra v Praze, a to za poplatek 1000 korun u občanů ve věku nad 15
let a za 500 korun u občanů do patnácti let. Výrazně rozšíří právo na bezplatnou právní pomoc pro lidi, kteří nemají dostatek finančních prostředků na
placeného advokáta. Začne fungovat prvních pět center duševního zdraví.
V platnost vstoupila také novela o podnikání v cestovním ruchu. Cestovní
kanceláře budou muset odvádět do nově zavedeného garančního fondu část
svých tržeb.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ve Francii se snižuje rychlost mimo obec na 80 km/hod. Rakousko se pak
od začátku května přidalo k většině evropských zemí, ve kterých platí zákaz
kouření v osobních vozech, pokud je v něm osoba mladší 18 let. Za porušení
zákazu hrozí pokuta ve výši 100 eur (2500 korun). Bavorská pohraniční policie se nově více soustředí na přeshraniční kriminalitu - u hranic s Českou
republikou, odkud do Německa směřuje velké množství metamfetaminu.
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Wellness penzion SELSKÝ ŠTÍT
Je tomu už více než rok, co jsme otevřeli brány Selského
štítu s nabídkou příjemného prostředí na posezení, využití
areálu k uspořádání narozeninových oslav, srazů, firemních akcí, svatebních hostin i obřadů. Mnoho z Vás nás
navštívilo při víkendových či pátečních akcích, kde jste
si mohli pochutnat například na vepřových hodech, tataráčku, dozlatova vypečeném pstroužku, svatomartinském

menu nebo Burgrech atd. V rámci relaxace jste v zimní
sezoně uplatnili naše poukazy na Wellness a Fitness, či pobytové balíčky, které jsou stále k dispozici.
V nadcházejících měsících určitě sledujte naše stránky či
facebook, kde naleznete veškeré aktuality. Eva Ciegelbauerová.
Na Vaší návštěvu se těší tým Selského štítu.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCÍCH
DOPO Jiří Mrázek
Vážení obyvatelé obce Olešník a přilehlých částí Chlumec a Nová Ves,
dovoluji si Vám touto cestou představit firmu
DOPO, která se bude v příštím období starat
o údržbu Vaší obce. Jmenuji se Jiří Mrázek,
pocházím a bydlím v obci Dříteň, část Velice,
jsem ženatý, máme dvě dcery.
V minulých letech jsem se střídavě staral o zimní údržbu Vaší obce, stejně tak jsem zajišťoval po minulé tři roky letní údržbu v části Nová Ves. Od
července tohoto roku jsem převzal letní údržbu v Olešníku a Chlumci. Také
budu zajišťovat provoz a správu kompostárny v Olešníku u starého hřiště.
Rád bych dosavadní spokojenost obyvatel Nové Vsi přenesl i do Olešníka
a Chlumce, neb Vaše spokojenost a odpovídající vzhled obce je primární cíl
právě vznikající firmy DOPO. Ta nese své motto již ve svém názvu DOPO —
důležitá osobní pomoc občanům.
Proto bych rád nezůstal pouze u údržby obce a správy kompostárny, ale nabídl i Vám přímo občanům pomocnou ruku při správě Vašich nemovitostí.
Pomocnou ruku mohu nabídnout díky technice, na které jsem celý koncept

firmy postavil. Jedná se o univerzální nosič nářadí Avant 635. Díky tomuto
stroji lze zajistit mnoho činností, které doposud bylo nutno pro různá omezení zajistit pouze namáhavou ruční prací. Pro snížení Vašich nákladů při
využití stroje budu usilovat o spolupráci se zástupci Obce k prosazení a realizaci dotovaných projektů „Obec svým občanům“ jako je jarní úklid obce,
nárok na dotovanou službu stroje na č.p. v obci, svoz objemného odpadu ať
již pravidelný, či po domluvě aj.
Veškeré své činnosti se snažím zajistit s ohledem na Váš majetek. I přes to
může nastat situace, kdy dojde k možnému neúmyslnému poškození. Pro
tyto chvíle jsem adekvátně pojištěn a po domluvě lze tyto situace řešit. Dovoluji si Vás proto tímto vyzvat, pokud dojde v rámci mých činností k újmě
na Vašem majetku a já si této situace nevšimnu, bez ostychu mne oslovte.
Stanulou situaci budeme řešit k Vaší spokojenosti.
Závěrem si Vás dovolím požádat o toleranci, zřejmě potřebnou pro období
mého seznámení s chodem Vaší Obce a nalezení optimálních postupů při
řešení jednotlivých činností.
Přeji Vám krásné dny
S úctou Jiří Mrázek

Městskému úřadu Hluboká nad Vltavou, jako příslušnému pověřenému
obecnímu úřadu, se pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech
5. a 6. října 2018 podávají kandidátní listiny nejpozději do úterý 31. Července 2018 do 16.00 hod. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny

zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu. Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta je 32 obyvatel a pro sdružení nezávislých kandidátů nejméně 56 obyvatel pro volby do
zastupitelstva obce Olešník.
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Medobraní
v Olešníku
2.
dne 15. 9. 2018

Tradice Medobraní v obci Olešník ve spolupráci s Jihočeským Pohádkovým královstvím,
s Turistickým deníkem a včelařskými organizacemi.

POZVÁNKA A PROGRAM pro obyvatele a hosty:
DOPOLEDNE od 09.00 hod. v klubovně Olešnické hospody
– směnný prodej dětského oblečení, hraček, knih...

ZAHÁJENÍ od 13.00 hod.
ministrem Valašského království a hosté

PROGRAM:
• Vyprávění režiséra Zdeňka Trošky •
• Vystoupení Valašského souboru ZAKOPČAN z Hutiska – Solance •
• Nanuková šou pro děti •
• Česká kapela •
• Keltoviny – miniškolička práskání bičem pod vedením ministra obrany •
• Petanq a soutěž dvoučlenných družstev
„O medový pohár starosty Olešníka“ pod záštitou kancléře •
• Prodej medu, medoviny… •
• Prodej všech pohádkových vizitek Šumavy
a jižních Čech pohádkových - stánek od 14.00 hod. •
Večer: • Country zábava, předtančení, tanec a „skákající bejk“
Vstup volný, změna programu vyhrazena!
Parkování u bazénu.

Srdeènì vás zve obec Olešník s poøadateli!
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Cestování - Kapverdy
A zde zařadím i dnešní téma novin, které je: Nikdy se nepřestat usmívat. Nemá smysl se na svět
zlobit a to bez ohledu na to, jak dokáže život být
někdy i krutý. A jsem přesvědčena, že tento příspěvek - o cestování má k tomuto tématu, co říci.
Je to i o tom, jak se k životu postavíme.
JP
Boa Vista – tam, kde místní žijí v duchu hesla „no stress“. Vítejte na Kapverdách – v zemi, kde najdete jedny
z nejkrásnějších pláží světa, rozmanitou přírodu a fascinující kulturní
bohatství, ve kterém se odráží dvě
kultury – africká a portugalská. Místní obyvatelé
i v dnešní jinde tak hektické době žijí v duchu hesla „no stress“ a jejich přátelskou povahu, upřímné
úsměvy a hlavně klidný, neuspěchaný životní styl
si zamiluje snad každý, kdo sem zavítá. A proto
přijměte pozvání na ostrovy zeleného mysu neboli Cabo Verde, přímo na ostrov Boa Vista.
Po necelých sedmi hodinách letu z České republiky konečně přistáváte v tomto ráji uprostřed
Atlantiku. První dojem z výšky při kroužení nad
ostrovem může být trochu rozpačitý – vidíte
převážně divokou krajinu s minimem vegetace,
několik nízkých kopců sopečného původu a konečně jednu z místních největších atrakcí – duny.
Boa Vistě se přezdívá „ostrov dun“ a tady si jich
návštěvníci užijí opravdu do sytosti, ať už při jejich přejezdu na džípech v rámci výletů, dobrodružství na čtyřkolkách, při dlouhých procházkách po nádherné pláži Praia de Chaves nebo při

jejich sjíždění na prknech neboli sand-boardingu,
který je tu rok od roku populárnější. Mezi nejoblíbenější atrakce Boa Visty jednoznačně patří
vrak lodi Cabo Santa Maria. Tato nákladní loď se
zde potopila v roce 1968. Dnes už z ní zbývá pouze třetina, ale atmosféra místa je stále magická
a návštěva divoké pláže na pobřeží Boa Esperanca
je opravdu nezapomenutelným zážitkem.
Mým oblíbeným místem, které jednoznačně
všem doporučuji, je panenská 18 km dlouhá pláž
Santa Mónica na jihozápadě ostrova. Její krásu je
potřeba poznat na vlastní oči dokud ještě nová
výstavba hotelu není dokončená a pláž je tedy
stále nedotčená bez jakýchkoli rušivých vlivů. Ne
náhodou byla vyhodnocena jako jedna z nejkrásnějších pláží světa vůbec.
Výhodou malého počtu hotelů a pozvolného
rozvoje Boa Visty je, že je to místo, kde si každý
opravdu naplno odpočine. Ať už vás lákají dlouhé procházky po nekonečných písečných plážích,
skákání ve vlnách Atlantiku, populární vodní
sporty nebo poznávání místní kultury, nikde na
vás nečekají dlouhé fronty a pocit, že je tak zvaně
„hlava na hlavě“. Na ostrově je prostě místa dost
pro všechny. Však je také Boa Vista s rozlohou
620 km2 třetím největším ostrovem Kapverd a zároveň s pouhými 15 tis. obyvateli ostrovem nejřidčeji osídleným.
Pro mne osobně jsou největším pokladem Boa
Visty i Kapverd obecně místní obyvatelé. Vždy
usměvaví, dobře naladění, pohostinní a neuveřitelně muzikální. Téměř každý tady umí hrát na

nějaký nástroj a místní tance děti ovládají snad už
od chvíle, co se postaví na nohy. Heslem ostrovů
je „no stress“ a na Boa Vistě to opravdu platí –
navzdory nelehkým životním podmínkám jsou
tu lidé stále pozitivní, nespěchají, nestresují se
a naopak si užívají života a nadevše si cení svých
rodin. Klienti si odsud rádi vozí náramky s tímto
heslem, aby si připomínali kapverdskou pohodu
i v naší hektické a uspěchané zemi.
A jak jsem se tu ocitla já, Dagmar? Už odmalička
mě lákalo cestování a poznávání dalekých krajů,
takže není divu, že jsem vystudovala cestovní
ruch a rozhodla se pro kariéru delegátky. Vyzkoušela jsem si exotiku v Karibiku i klasické dovolenkové destinace jako Turecko a Řecko. Vždy mne
ale trápila zima v Čechách a předlouhé čekání na
letní sezónu. Toužila jsem po destinaci, kde léto
nikdy nekončí a kde můžu zůstat dlouhodobě.
Tento sen se mi splnil právě v podobě Kapverd
a Boa Vista mi dala mnohem víc poznání, uvědomění, krásných zážitků i životních lekcí než bych
kdy sama čekala. Na ostrově působím celoročně
už od roku 2015 a Boa Vista se stala mým druhým domovem. Kromě spousty místních přátel
jsem si na Kapverdách našla i životního partnera,
se kterým jsme si před třemi měsíci řekli ano na
pohádkově krásné pláži Estoril. Jako obyvatelce
Boa Visty a budoucí mamince mi velmi záleží
na pomoci dětem v místních školkách a školách,
kterým se spolu s klienty snažím usnadnit jejich
situaci.
Milujeme Kapverdy na Facebooku

Jak na bydlení a život
Živitel rodiny nebo člověk, který se výrazně zadluží, například hypotékou,
by měl chránit svůj příjem před možnými zdravotními problémy, které mohou způsobit 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.

KULTURA
Není ryba jako ryba
Pečlivě si vybírejte, kterou si pustíte na talíř. Sedm problematických ryb,
s nimiž se setkáte nejčastěji v tuzemsku.
• Žraloci - Obecně je lepší vyhnout se konzumaci velkých dravých ryb,
protože obsahují vysoký podíl rtuti. Hladina rtuti v jejich těle se vytváří procesem biokumulace. Jednoduše řečeno: žralok, který za svůj život
požije velké množství menších vodních živočichů, v sobě kumuluje rtuť
každého z nich.
• Mečoun obecný - Zde platí víceméně to samé jako u žraloka. Velkou roli
hraje i stáří ryby – a toho se při koupi pravděpodobně nedopátráte.
• Makrela královská - Rtuť do sebe ryby dostávají i z některých rostlin. Makrela královská je velkou strávnicí řas, v nichž se rtuť vyskytuje.

• Tuňáci - Spíše než s tuňáky z konzervy bývá problém s tuňákovými steaky.
Do konzervy totiž přijdou tuňáci pruhovaní, kteří jsou z hlediska rtuti
v pořádku. Zato steak je často z tuňáka křídlatého nebo atlantského a ti
naopak obsahují rtuti příliš.
• Úhoř mořský - Má v těle více tuku, tudíž snáze absorbuje odpadní a toxické látky z vody a také mívá vysoký podíl rtuti.
• Pangas spodnooký (pangasius) - U pangasia není problém s rtutí, zato se
vším dalším. Tyto ryby nejčastěji pocházejí z asijské řeky Mekong, která
patří mezi nejznečištěnější toky na planetě. Levné filety z pangasia tak
mohou obsahovat celou řadu ne příliš prospěšných látek.
• Sumec velký - Pozor si dávejte hlavně na sumce dovezené z asijských zemí.
Za účelem rychlého růstu jsou často dopováni hormony a antibiotiky.
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Recept - Red Velvet cupcakes
Ingredience na těsto (cca 12 kusů):
Ingredience na krém:
• Red
125g
hladké
mouky
• 250g mascarpone
• 1 velké vejce (pokojové teploty)
Velvet
cupcakes
• ¼ lžičky prášku do pečiva
• 2 lžíce moučkového cukru
• ½ lžičky vanilkového extraktu
• ¼ lžičky soli
• ½ lžičky vanilkového extraktu
• 120 ml podmáslí
• lžíce kakaa
• 200ml smetany ke šlehání
• červené potravinářské barvivo (1,5 lžičky)
• 60g másla (změklé)
• ½ lžičky bílého vinného octa (lze nahradit klasickým)
• 150g cukru krupice
• ½ lžičky sody
Postup:
• Nejprve si předehřejeme troubu na 170 °C, připravíme si formu na muffiny a vyložíme ji košíčky. Do větší mísy smícháme mouku, prášek do pečiva, sůl
a kakao. V druhé míse vyšleháme změklé máslo spolu s cukrem. Poté přidáme vejce a vanilkový extrakt a vše dobře zašleháme.
• Do hrnku si odměříme podmáslí a přidáme potravinové barvivo. Velmi dobře rozmícháme.
• Do mísy s vyšlehaným máslem přidáme polovinu mouky s kakaem a ručním šlehačem na nízké otáčky
zašleháme, pak přidáme podmáslí a opět promícháme. Nakonec přidáme druhou polovinu moučné směsi
a vše dobře prošleháme.
• V malém hrnečku si smícháme jedlou sodu a ocet (bacha směs vypění) a pomocí stěrky rychle vmícháme do
těsta. Těsto rozdělíme rovnoměrně do košíčků a pečeme cca 18 minut ve vyhřáté troubě. Zda jsou cupcakes
upečené, můžete zkontrolovat klasicky pomocí špejle.
• Nakonec si připravíme krém – mascarpone vyšleháme společně s cukrem a vanilkovým extraktem, poté
přilijeme smetanu a pomocí šlehače pomalu vyšleháme na tuhý krém. Nakonec cupcakes ozdobíme dle své
vlastní fantazie.
MK

REPORTÁŽE, POZVÁNKY
TRIATLON – VELICKEJ ČTVRTNÍČEK 2018
... aneb setkání lidí dobré vůle
Sobota 5. 8. v 8:30 hod., Velice (náves před hospodou)
POŘADATELÉ: P. Milota/P. Dohnal
PARTNEŘI ZÁVODU: partnerské obce Dříteň a Olešník
DÉLKA TRATÍ: 0,9 km/plavání – 40 km/kolo – 10 km/běh
PŘIHLÁŠKY: emailem (nejpozději do 21. 7.) poté na místě registrace až do
naplnění kapacit (v případě, že počet přihlášených převýší možné startovní
kapacity závodu, mají přednostní místa vyhrazeni účastníci z minulého ročníku + obyvatelé partnerských obcí Dříteň a Olešník)
KONTAKT: e-mail pro registraci: velicevpohybu@email.cz
STARTOVNÉ: dobrovolné - na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce
KATEGORIE: 18+ nebo na udělení výjímky od pořadatelů

Častým každoročním natíráním bazénu se vytvořila nerovnoměrná vrstva.
Odborná firma letos udělala pečlivě vyhlazovací práci až na beton, který je
nyní hladký. Příští rok se rozhodne, jak a co dále - dle peněz, možností. Děkujeme za obětavou práci při letošní záchraně sezóny na bazénu panu správci Janu Růžičkovi. OÚ Olešník.

Pozvánka na Posvíceneckou

zábavu v Olešníku

dne 20. 10. 2018 v rámci Oranžového roku 2018.

ČASOVÝ HARMONOGRAM A PROPOZICE:
8:30 - 9:00 registrace - Velice, náves před hospodou. Poté seznámení s trasou
a přesun do Olešníka na úvodní start.
1. etapa - Plavání - start v 9:30 (trať 18x50m bazén Olešník), doporučená
výbava – plavecké brýle.
- depo pro kola je v areálu plovárny Doporučená výbava - plavecké brýle.
2. etapa - Kolo (okruh 4x10 km po silnici v trase Olešník - Nákří - Dříteň Libiv - Velice - Olešník - etapa končí na velické návsi, kde bude depo na kola
Mírně zvlněný terén, kvalita povrchu výborná. Cyklistická trať nebude uzavřena výhradně pro závod, každý účastník/ce závodu je povinen dodržovat
pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Cyklistická přilba je povinná. Jsou povoleny všechny typy horských a trekingových kol splňující
bezpečnostní kritéria (silniční kola tzv.silničky nejsou povoleny).
3. etapa - Běh (okruh 2x5 km na trase Velice - Libív - Dříteň - Libív - Velice)
- etapa a celkový cíl končí na velické návsi
Mírně zvlněný terén, povrch převážně asfalt s polními přeběhy.
Vyhlášení výsledků, udílení cen a následná zábava bude zajištěna ve Velici
v hospodě na návsi. Všichni lidé dobré vůle z řad účastníků, pořadatelů,
diváků a náhodných kolemjdoucích jsou vítáni!
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OKÉNKO REDAKCE
Čeští řidiči si budou muset zřejmě už od letošního podzimu
zvyknout na změnu ve vytváření takzvané záchranářské uličky
pro projíždějící sanitky a hasiče. Vyplývá to z pozměňovacího
návrhu k vládní novele silničního zákona, která prošla Sněmovnou. Navrhovaná změna se týká komunikací se třemi a více
pruhy. Dosud se podle pravidel vytvářela ulička tak, že vozy ve
středním a levém pruhu uhýbaly před přijíždějícím vozidlem se
zapnutým majáčkem a houkačkou doleva, v tom nejpomalejším
doprava. Nově budou muset doprava uhýbat vozidla ve středním
i pravém krajním pruhu a v tom nejrychlejším doleva. Ulička se
tak vytvoří ve středním pruhu. Vjet do ní budou smět pouze vozidla s právem přednostní jízdy. Řidiče, kteří to poruší, bude čekat bloková pokuta až 2500 korun. Pokud novelu podpoří i Senát
a podepíše ji prezident Miloš Zeman, spustí ministerstvo dopravy velkou kampaň, v níž bude motoristům novinku vysvětlovat.

Jak poznat svou spřízněnou duši?
• Dělá z vás lepšího člověka. • Sdílíte stejné hodnoty.
• Posunuje vás kupředu.
• Milujete ji/jeho.
• Splňuje všechno to, co od partnera potřebujete a očekáváte.
• Jste napojeni na stejnou vlnu, můžete se spolu bavit o čemkoli.
• Rádi spolu trávíte čas.
Etickou výchovu zavedlo ministerstvo školství jako volitelný
předmět už v roce 2010, dnes se učí na 500 školách ze 4500 ZŠ
v Česku. Téměř polovina by tuto výchovu zavedla, ale vyškolení
učitelů i potřebné pomůcky jsou pro ně příliš drahé.
Jedním z tajemství dlouhodobých vztahů je právě schopnost
se dobře pohádat. Partneři žijící v dlouhodobém spokojeném
vztahu se hádají téměř dvakrát častěji než jejich nespokojení
vrstevníci. Je to tím, že řešení konfliktu neodkládají. Pohádají
se včas a nečekají na stav neovladatelné zuřivosti.
Dnešní děti nedokážou běžet bez zastavení tak dlouho, jak to dokázali jejich rodiče. Pouhých patnáct
minut pohybu denně stačí k významnému posílení
kondice a předcházení obezitě. Běhající děti sice mají
o patnáct minut denně méně na učení, na jejich školním prospěchu se to ale projeví pozitivně. Cvičení
totiž zvyšuje soustředění a zlepšuje pozornost během
výuky.
Nové výdaje nejen pro školy. Ve školách se musí zpracovávat o studentech poměrně hodně údajů počínaje
třeba rodnými čísly, přes základní zdravotní data (třeba alergie) až po známky. Nadto často školy využívají
i fotografií svých žáků a studentů. Teď budou muset být
ostražitější a zároveň budou víc pod drobnohledem.
Musí nakoupit nový nábytek. Dokumenty, které dosud
měli normálně na policích, teď totiž musí být zamčeny.
Ačkoliv Vídeňská úmluva o silničním provozu z roku
1968 říká, že povinnou výbavu vozu určuje země, ve
které je automobil registrován, doporučujeme si před
cestou zjistit, co za hranicemi vyžadují a zařídit se
podle toho. Je to určitě jednodušší, než se pak na místě dohadovat s policisty, kteří na to mohou mít „svůj
názor“. Možná budete překvapeni, v kolika zemích po
vás mohou chtít hasičák.
Úskalí Facebooku, Instagramu a dalších sítí je, že o nás
mohou vyzradit víc, než tušíme. Nejde jen o to, že tu sdílíme fotky z dovolené a články, které nás baví. Ale podle
toho, co tu na sebe pravidelně prozrazujeme, se dá vycítit
naše duševní naladění, slabosti nebo mindráky.

Komáři všech možných druhů budou letos mimořádně
hladoví. A to určitě nejsou
dobré zprávy, jelikož letošek
by proto zákonitě měl být
i tím nejhorším rokem vůbec
pro výskyt nemocí přenášených komáry. Jednou ze skutečně masivních hrozeb je virus Zika, západonilský virus
a máme tu i horečku Dengue.
To vše jsou velmi nepříjemné
nemoci, ba často se smrtelným koncem. Ale problém
leckde po světě je, že někteří bodaví živočichové jsou
natolik malí, že se dostanou
i skrze sítě proti hmyzu
(u těch s příliš velkými oky).

Příznaky, které mohou ohlašovat mozkovou mrtvici, tedy stav, kdy se vinou ucpání
tepny krevní sraženinou nebo po krvácení
mozku nedostává kyslík. Zásadní je vědět,
že nedostatek kyslíku už po pěti minutách
zabíjí mozkové buňky, takže se rozhodně
vyplatí chvátat s okamžitou pomocí! A to
i tehdy, když příznaky vymizí. Je totiž běžné, že po takovém „ohlášení“ dříve či později dorazí nová příhoda a už v plné síle!
• Slabost až ochrnutí • Poruchy citlivosti
poloviny těla • Neschopnost vyjádřit myšlenku • Neschopnost se zasmát • Poruchy
vidění • Závrať a dezorientace • Bolest hlavy • Epileptický záchvat

Při zatmění vstupuje Měsíc do umbry, tím pádem do stínu, a jeho barva se
změní na tmavě rudou. To nastává, když jsou Slunce, Měsíc a Země dokonale uspořádané v jedné přímce. 27. července bude Měsíc v odzemí (apogeu)
ve vzdálenosti 406 228 kilometrů. Průměrná (střední) vzdálenost Měsíce od
Země se udává 384 400 km. Opozice Marsu se Sluncem nebude taková jako
v roce 2003, přesto se Mars 31. července přiblíží k Zemi na téměř rekordních 57,5 miliónu kilometrů. Jeho dobrá viditelnost bude trvat od poloviny
července do konce první půlky srpna.
Nejhorší pro city rodičů je slyšet „Nenávidím tě“ nebo ”Nikdy mě nic nenecháš
dělat“, děti je však používají spíše jako slovní zbraň proti autoritě, než že by to
myslely skutečně vážně. Totéž platí u jakéhokoli odsekávání, jež mají děti také
v oblibě. Ve většině případů jen zkoušejí hranici, kam až mohou zajít.

Kreativita je jednou z nejdůležitějších vlastností,
kterou můžete rozvíjet u dětí od útlého dětství. Zahrnuje v sobě mix zvídavosti, představivosti, disciplíny, spolupráce a vytrvalosti. V dětech ji lze přitom
podporovat již od prvního roku života, například
tím, že je necháte rozhodovat se a nést zodpovědnost za případné chyby. Důležitou složkou kreativity
je vytrvalost, kterou lze také záhy trénovat. Kreativita je zdrojem pokroku ve všech oblastech lidského
konání. Proto jsou dnes tvořiví lidé velmi žádaní na
trhu práce. Kreativita je pokládána za jednu z nejcennějších vlastností osobnosti. Vysoce nadané
a tvořivé dítě se ale často potýká s problémy při začlenění do kolektivu vrstevníků. Se stejně starými
dětmi si ne vždy rozumí, bývá přecitlivělé. Může
působit jako neukázněné, má neustále potřebu
sdělovat své myšlenky, často se obrací na učitelku,
hodně se vyptává, nestačí mu jednoduchá odpověď.
Obtížně snáší autoritativní komunikaci, chce si na
vše přijít samo, dělá věci svým osobitým způsobem.
Máma je dáma. Cílem výchovy je přece
samostatnost! Abych uměl čelit životu!
Mozek je šťastný, jenom když se snaží
a usiluje! Fakt jsme to zapomněli? Mámy:
vaší největší předností je nekonečná otevřená náruč. Obětavost. Ale zároveň to
může být taky vaše největší slabina. Nebezpečí. Umíte se chránit? A mohly byste
už konečně začít? Protože jeden z největších úkolů ženy je přece rodinu naučit, co
si k ní mohou dovolit a co už ne.
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Ruce bychom si měli
umýt vždy, když přijdeme domů, obzvláště pak
po cestě hromadnými
dopravními prostředky,
před přípravou jídla i po
ní, před samotným jídlem,
po kontaktu se zvířetem či
jeho exkrementy, po vynesení odpadků, smrkání
a kašlání a samozřejmě
před a po ošetření rány.
Dalším stupněm hygieny
rukou je jejich dezinfekce za použití speciálního
dezinfekčního prostředku,
který si poradí i s odolnými bakteriemi, může být
také dobrým řešením na
cestách s omezeným přístupem k vodě.

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 2/2018
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JAK ŠEL ČAS...

Na výletě seniorů

Výlet na oceánu kolem ostrova

Na 2. ročník Medobraní dne 15. 9. 2018
v Olešníku je připravované pro organizátory
a účastníky nové triko a zase s kapličkou,
od stejného akademického malíře pana
Miroslava Konráda.

Triko bylo při cestování čilé – putovalo po ČR, se starosty po Belgii, ve Vimperku bylo s Pohádkovým královstvím,
doma u pana malíře a i v našich obcích. Nejdále se naše kaplička dostala na Kubu (ON Olešník č. 1/2018).
Rádi blahopřejeme panu cestovateli a děkujeme za milou propagaci naší malebné obce.
Naše nové číslo Obecních novin bylo věnované i vzpomínkové
akci kulatých výročí školy a školky. Přišlo dost účastníků
a proto bych ráda pomohla školce a škole na Kapverdách.
Co základní školy na Boa Vistě potřebují? Jednoduché
a u nás snadno dostupné věci – křídy a pomůcky pro učitele,
psací a kreslící potřeby, sešity, fixy, lepidla, nůžky… Děti
samotné zase potěší veškeré sportovní potřeby, oblíbená
jsou především švihadla a míče.
Pokud chcete drobnostmi pomoci, doneste do školy ve dnech
4. 9. – 15. 9. 2018. Mám domluveno, že letadlem dopraví na
místo. Děkuji za snahu, solidaritu a přeji báječné léto, hezké
pocity a hodně zdraví i štěstí.
JP

VŠÍMÁLEK

Pohled od Jílků ke koupališti. Bohužel i stromy stárnou. S pozdravem, starosta obce Olešník

Účastníci položení věnce k pomníku
v Olešníku u příležitosti Státního svátku
- Den vítězství.

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: ou_olesnik@raz-dva.cz
Zodpovídá - Jana Peterková, e-mail: peterkovajana55@gmail.com a starosta obce JUDr. Jaroslav Pavlica, tel. 606 905 964. 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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