Obecní noviny
obec

Neprodejné

1/2019

Olešník

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Obecní úřad OLEŠNÍK
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel./fax: 387 985 605
e-mail: info@olesnik.cz
Úřední hodiny
Po, St: 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00 h
Pá: 7.30 - 12.30 h
Starosta obce - Ing. Milan Kotýnek
mobil: 606 905 964
e-mail: starosta@olesnik.cz
Úřední hodiny: Po, St: 15.15 - 17.00 h
Po dohodě lze domluvit jiný termín.
Obecní knihovna OLEŠNÍK
Výpůjční doba:
každé pondělí
15.30 - 17.30 h
první sobota v měsíci 13.00 - 14.00 h
e-mail: knihovna@olesnik.cz
Česká pošta OLEŠNÍK
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel.: 387 982 602
Otevírací doba:
Po, Pá: 11.45 - 15.15 h
Út, Čt: 7.30 - 11.00 h
St:
13.00 - 16.30 h
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ÚVODEM

PLÁNOVANÉ INVESTICE V OBCI

Po listopadových volbách se výrazně změnilo zastupitelstvo obce a zrovna tak i má nové vedení redakce obecních novin. Důvěra
starosty obce i ostatních členů zastupitelstva byla svěřena mně. Obsahovou stránku novin bych rád zaměřil výhradně na dění
v obci, činnost spolků, kulturní a i jiné společenské vyžití a zajímavosti z obce. Prostor zde jistě nalezne i prezentace místních
či s obcí spolupracujících podnikatelů. Potěšen budu z každého podnětu, věcné připomínky i příspěvku. Budu se snažit obstát
a nezklamat. Těším se na plodnou spolupráci.
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
POČET OBYVATEL V OBCI OLEŠNÍK k 31. 12. 2018
Celkem: 797, z toho 640 dospělých, průměrný věk: 40,5 let.
Část obce – Chlumec: 126

Část obce – Nová Ves: 39

Část obce – Olešník: 632

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V pátek 7. prosince 2018
starosta obce Ing. Milan
Kotýnek, spolu s žáky základní školy, přivítal na
obecním úřadě 9 nových
občánků narozených v naší
obci od listopadu 2017 do
října 2018. Pěti děvčátkům
a čtyřem chlapcům přejeme hodně zdraví a ať se jim
s námi dobře žije.
V. Z.

V pondělí 11. 2. 2019 byla
úspěšně ukončena výběrová řízení
na dvě nejrozsáhlejší stavební akce
v obci v tomto roce. Následující
den pak byly výsledky projednány

a schváleny zastupitelstvem obce.
Výběrové řízení pro udržovací
práce a rekonstrukci venkovního
rekreačního bazénu v Olešníku,
s realizací do června 2019, vyhrála

firma C PLASTIK spol. s.r.o. Obnovu chodníků v Olešníku směrem na Ovčín provede v termínu
do září 2019 firma BEKERA. Na
realizaci obnovy chodníku bylo

zažádáno o grant z programu Jihočeského kraje pro obnovu venkova.

NOVINKY EMAILEM
Obec Olešník spustila možnost
informování občanů emailem.
Níže je návod, jak se zaregistrovat k odebírání novinek emailem. Zprávy podávané emailem
informují o plánovaných akcích,
událostech apod. Tyto informace
nebudou suplovat úřední desku.
V prvním kroku je nutné zadat
email a opsat ověřovací kód (viz
obr. 1). V dalším kroku je nutný
souhlas se zpracováním osobních
údajů (viz obr. 2).
V posledním kroku obdržíte
email, kde pouze stačí dokončit
registraci.
Pokud budete danou službu
chtít zrušit, stačí napsat požadavek na zrušení odběru novinek na
e-mail info@olesnik.cz.
Ing. Milan Kotýnek

Obr. 1

Obr. 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
1

1

PLÁNOVANÉ AKCE
3. 3. od 14.00 h – Dětský karneval (Olešnická hospoda)
16. 4. od 15.00 h – Velikonoční dílna (Olešnická hospoda)
30. 5. od 15.00 h – Den dětí (zahrada MŠ)

CO SE DĚJE V ZŠ OLEŠNÍK
ORANŽOVÝ ROK
3. 3.

Dětský karneval

Olešník - Olešnická hospoda

16. 4.

Velikonoční dílna

Olešník - Olešnická hospoda

28. 4.

Pohádková cesta

Olešník

25. 5.

Dětský den

Chlumec

30. 5.

Dětský den

ZŠ a MŠ Olešník

22. 6.

Oslava založení obce Olešník - 610 let

Olešník - náves

13. 7.

Memoriál Miloslava Ježka

Olešník - fotbalové hřiště

13. 7.

Tenisový turnaj

Olešník - tenisové hřiště

27. 7.

Setkání rodáků

Chlumec - náves

10. 8.

Memoriál Pepy Bláhy

Nová Ves - tenisové hřiště

7. 9.

Olešnický dvojboj MH SDH Olešník

Olešník - fotbalové hřiště

Posvícenská zábava

Olešník - Olešnická hospoda

19. 10.
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Nedávno jsme zahájili II. pololetí a po jarních prázdninách
jsme již v plném tempu. Tradičně
zařazujeme projektové dny a naši
výuku obohacují i externí zábavné pořady. V poslední době nás
navštívil cirkus s malým cirkusovým divadélkem. S Místní akční
skupinou – MAS jsme připravili
projekt Šablony II, který bude od

března probíhat po dobu dvou
let. Ještě v současnosti plánujeme
účast v projektu neziskové organizace Attavena, který by mohl
přinést do naší školy částečné
obnovení výpočetní techniky. Samozřejmě chystáme i další akce.
V nejbližší době 3. 3. 2019 to bude
tradiční Dětský karneval, který
bude v rámci Oranžového roku.

V dubnu nás čeká Velikonoční dílna. Klasickou výuku prokládáme
speciálními dny, které mají za úkol
prohloubit spolupráci mezi dětmi
a zlepšit klima školy. Nyní také
pracujeme na dlouhodobém projektu o indiánech, který vyvrcholí
závěrečnou školní akademií. Tento projekt se prolíná napříč všemi
vyučovacími předměty a klade

důraz na skupinovou spolupráci.
V dubnu nás také čeká zápis do ZŠ
pro nový školní rok, takže se moc
těšíme na nové prvňáčky.
Jaro vždy přináší mnoho nové
energie, a proto věříme, že ho
v naší škole strávíme příjemně.
Za ZŠ Olešník
Mgr. Zdeňka Hucková

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE II. POLOLETÍ
Tak jsme zase o rok starší. Vánoční dárky jsou dávno zařazené mezi ostatní hračky. Radosti
bylo moc. Zimy i sněhu jsme si
také užili dost a začínáme se těšit
na jaro. Ještě nás čeká karneval
a také cirkusový pořad. A pak už
– HURÁ JARO! Těšíme se na probouzející se přírodu, protože i na

zahradě toho máme dost k vidění,
např. stromy, ploštičky vyhřívající
se na sluníčku, mravence, ale hlavně koloběžky, motorky, traktory
a průlezky. Také nás čekají pohádky, přírodovědné pořady se
živými zvířátky, Velikonoční dílna, Velikonoce. 6. května 2019 od
14,00 do 17,00 hodin proběhne

v kanceláři mateřské školy zápis
dětí do mateřské školy. Ke konci května oslavíme Svátek maminek a rozloučíme se s našimi
předškoláky. 30. 5. 2019 se opět
sejdeme na školkové zahradě i se
školáky na oslavě Mezinárodního dne dětí, budou na nás čekat
mladí hasiči se svou ukázkou,
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různé hry a také opékání buřtíků.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomáhají
a přeji vám všem štěstí, zdraví
a pohodu v roce 2019.
Za mateřskou školu napsala
Dana Kuboušková, ved. učitelka
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Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor
dobrovolných
hasičů
a obec
Olešník

SPOLKY V OBCI

SDH OLEŠNÍK

dovanou pohádku o Mrazíkovi.
Po jednotlivých zprávách a dalších
příspěvcích byli oceněni aktivní
hasiči a následovala volná zábava
s lidovou muzikou. 31. prosince
v podvečer několik členů SDH
1901
- 2016
Téměř všichni
mladí
hasiči vyje- připravilo obecní ohňostroj u kouli 28. listopadu do Hopsária v Čes- paliště, prvně ozvláštněný hudebkých Budějovicích, což jim bylo ním doprovodem. 11. ledna SDH
odměnou za výbornou sportovní zahájil plesovou sezonu v Olešníreprezentaci SDH a obce. Všichni ku, kde nechyběla kulturní vložka
si akci užívali, až byl problém svo- členů SDH. V dubnu se provede
lat 27 dětí k odjezdu v dohodnutý sběr železného šrotu. Mladí hasiči
čas. Výroční valná hromada byla v zimních měsících také nezaháleuspořádána tradičně 26. prosince, jí. Několik členů bude plnit jeden
pro zvyšující se počet přítomných z odznaků odbornosti, v březnu
14:00
hod. na sále Oleš- je naplánována beseda o požární
hasičů
již podruhé
nické hospody. Na úvod předvedli ochraně a prevenci a soustavně
Slavnostní
zahájení
a nástup
návsi
se na
všichni
připravují na jarní část
mladí
hasiči, mimo
jiné, i zparoobvodového kola hry Plamen, jeŽehnání nového praporu SDH
Olešník
jíž součástí
je i závod požárnické
všestrannosti. Z podzimní části
Položení věnce k pomníku družstvo
padlýchmladších přivezlo 1. místo, starších A - 4. a B - 5. místo.
Žehnání hasičské zbrojnice
4. května tak jarní část v Chrášťanech rozhodne o postupu na
19:00 hod.
okresní soutěž. V plánu je i účast
většině soutěží ČeskobudějoTaneční zábava v Olešnickénahospodě
vického dvojboje. Mužům začne
sezona už v dubnu soutěží Sv. Floriána v Českých Budějovicích. Pro
Celou oslavu i zábavu budedospělá
doprovázet
družstvadechová
je stěžejníkapela
účast
v seriálu Velká cena okresu.
V. Z.

http://sdh-olesnik.blog.cz/

a obec OLEŠNÍK

Vás srdečně zvou na
1901 - 2016

Vás srdečně zvou na

oznamují,
v sobotu
konající se že
11. se
června
2016 6. 4. 2019 od 9.00 hod. provede

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, PNEUMATIK
14:00 hod.
a NEBEZPEČNÉHO ELEKTROODPADU
Slavnostní zahájení a nástup na návsi
Žehnání nového praporu SDH Olešník
(jako lednice, počítače, autobaterie apod.)
Položení věnce k pomníku padlých
Program:

konající se 11. června 2016

Žehnání hasičské zbrojnice

Program:

19:00 hod.
Taneční zábava v Olešnické hospodě

JEDNOTKA SDH OBCE OLEŠNÍK

Po schválení
dendrologa a na
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová
kapela ŠUMAVANKA

žádost starosty obce porazili členové jednotky
17. listopadu 2018
www.sdh-olesnik.blog.cz
dva uschlé smrky na návsi. Dřevo
bylo odvezeno do Chlumce, kde
poslouží k vytápění klubovny.
Motorovou pilu zahřála jednotka
i 26. listopadu, jelikož předchozí
noc kdosi nařízl vzrostlý a zdravý
dub v sousedství ČOV a solární
elektrárny a hrozilo jeho zřícení
na elektrárnu nebo na vozovku
mezi Olešníkem a Nákřím. Technickému zásahu asistovala i policie ČR. Otázka zní, komu dub
překážel natolik, že si dovolil
ohrozit životy kolemjedoucích?
(Ze zprávy o zásahu velitele
JSDHO F. Mádla)
V. Z.

ŠUMAVANKA

www.sdh-olesnik.blog.cz

SDH CHLUMEC
10. Olešnická stopa poprvé v Chlumci
Již tradiční Olešnická stopa
měla 31. prosince 2018 svůj cíl
tentokrát v Chlumci na návsi.
Poprvé jsme si vyzkoušeli naplno
sami organizovat takhle velkou
akci. My, tedy SDH Chlumec, ale
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musíme podotknout, že organizace se účastnili i nečlenové sboru
a jsme tomu velmi rádi, protože
podle všech odhadů, nikdo z nás
nepočítal, bylo v Chlumci téměř
200 „stopařů“ a organizace byla
vcelku náročná. Vařili
jsme svařák a čaj, v klubovně se čepovalo pivo
a ostatní nápoje. Na půjčené polní kuchyni jsme
ohřívali skvělou bramboračku od Vlaďky ze školky
a vynikající guláš, uvařený
Vaškem Machem. V přenosné udírně se douzovala výtečná krkovička a kdo
měl chuť, mohl si na ohni
opéct buřtíka. Rád bych
touto cestou poděkoval
SDH Purkarec za zapůjčení polní kuchyně i se

skvělou výpomocí u ní a stejně tak
kuchařce a kuchaři. Bramboračka
i guláš byly opravdu famózní.
Věřím, že všichni účastníci byli
spokojeni a podle toho, v kolik hodin odcházeli poslední účastníci,
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tomu snad tak bylo. Jsme rádi, že
účast byla stejně hojná jako v minulých letech a snad jsme Chlumec předvedli v tom nejlepším
světle.
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FK OLEŠNÍK
Přípravu na jarní část KP jsme
začali v posledním lednovém týdnu. V únoru byl do tréninkového
procesu zařazen spinning. Další
nabírání fyzické kondice probíhá
v domácích podmínkách. Herní

praxi budeme pilovat na hlubocké
umělce a v přípravných zápasech.
Postupně se utkáme s Planou
u ČB - 16. 2. v 11.00, 23. 2. v 11:00
s Pískem (hřiště Písek), 2. 3.
v 13:00 s Prachaticemi (hřiště Pra-

FK OLEŠNÍK MUŽI „A“ JARO 2019
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
16. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Sobota 16. 3. 2019 15:00
Sobota 23. 3. 2019 15:00
Sobota 30. 3. 2019 15:00
Sobota 6. 4. 2019 16:30
Neděle 14. 4. 2019 16:30
Sobota 20. 4. 2019 17:00
Sobota 27. 4. 2019 17:00
Sobota 4. 5. 2019 17:00
Středa 8. 5. 2019 17:00
Sobota 11. 5. 2019 10:00
Sobota 18. 5. 2019 17:00
Neděle 26. 5. 2019 17:00
Sobota 1. 6. 2019 17:00
Sobota 8. 6. 2019 17:00
Sobota 15. 6. 2019 17:00

Olešník - Jankov
Č. Krumlov - Olešník
Roudné - Olešník Pozn: ev. UMT
Olešník - Čimelice
Milevsko - Olešník Pozn: ev. UMT
Olešník - Osek
Olešník - Rudolfov
Olešník - Třeboň
Katovice - Olešník
Protivín - Olešník
Olešník - Želeč
Hluboká nad Vlt. - Olešník Pozn: ev. UMT
Olešník - Dražice
Blatná - Olešník
Olešník - Lom u Tábora

Jarní akce SDH Chlumec
Během jara a na začátku léta
plánujeme v Chlumci každoroční
brigádu na úklid hřišť a jejich přípravu na sezonu. Samozřejmostí
je stavba májky, na začátku května
sběr železného šrotu a v sobotu
25. května již tradiční dětský den,

který zřejmě letos změníme na
„puťák někam s úkoly“. Podrobnosti zatím neprozradím, překvapení má své kouzlo. Koncem července uspořádáme v Chlumci již
čtvrtý „Tradiční hasičský ples,
netradičně v létě“. (Pozn. redakce:

upřesnění naleznete v příštím čísle
novin.)
Přeji všem čtenářům krásné jarní dny.
Za SDH Chlumec Honza Mach
– místostarosta sboru

Starosta, zastupitelstvo a spokojení spoluobčané obce tímto děkují
SDH Chlumec za pěkně připravenou akci na závěr minulého roku,
z které všichni odcházeli plni dojmů
a s plnými žaludky.

S.A.S.O.
Spolek SASO vás všechny srdečně vítá v roce 2019. Děkujeme
za spolupráci, podporu a především za účast na všech námi pořádaných akcích. V letošním roce
samozřejmě nehodláme zahálet
a připravujeme pro vás několik
kulturních akcí a sportovních aktivit pro děti i dospělé.
VELIKONOČNÍ TANEČNÍ
ZÁBAVU uspořádáme 20. 4. 2019,
v červnu spojíme dětský den
s mistrovstvím ve vaření kotlíkového guláše a v červenci nás čeká
reprezentace obce na závodech
dračích lodí v Purkarci. Tenisový
turnaj DŘEVÁKCUP spolupořádáme s místními tenisovými nadšenci v srpnu a v říjnu provětráme
draky na DRAKIÁDĚ. Děkujeme
obci za podporu v loňském roce
a těšíme se na spolupráci v roce
letošním.
Karel Procházka
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chatice), 9. 3. s Týnem (hřiště - čas
bude upřesněn). Poslední přípravné utkání před zahájením sezóny. První soutěžní zápas hrajeme
doma derby s Jankovem.
Josef Pícha
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KULTURA

RŮZNÉ

VÁNOČNÍ KONCERT NA OBECNÍM ÚŘADĚ

KNIHOVNA

Navodit vánoční atmosféru nám byla 15.
prosince vokální skupina Libora Petřvalského
„AÚÚÚNA“. K poslechu byly vánoční písně
z různých koutů světa,
zpívané mnohdy archaickými jazyky. Své
hudební nadání předvedla i místní mladá
a nadějná houslistka
Magdalénka Kloudová. I přes nepříliš hojnou účast posluchačů,
sklidil koncert velký
úspěch a obdiv k umění souboru.
V. Z.

V loňském roce jsem dokončila vkládání knih do počítačového
programu Clavius, který řeší automatizaci knihovního systému.
Naše knihovna spadá do varianty
zjednodušené, používající jednodušší webové rozhraní dostupných modulů systému Clavius.
Z těchto modulů využívám katalogizaci monografií, tisk čárového
kódu, výpůjční protokol a připravuji internetový katalog. Pak budou všechny knihy dostupné na
webových stránkách obce Olešník. Katalogizace zahrnuje způsob
nabytí, dodavatele, přírůstkové
číslo svazku, počet stran, vydání,

vydavatele, stručný obsah knihy
a do jaké signatury kniha patří.
U nově zakoupených knih program sám nastaví přírůstkové
číslo. Čárové kódy pro svazky
(přírůstková čísla) tisknu na samolepící etikety, které pak snímám čtečkou čárových kódů.
Výpůjční protokol obsahuje seznam všech čtenářů evidovaných
v naší knihovně. Půjčování probíhá v souladu s výpůjčním řádem
naší knihovny. Problém nastává
v okamžiku, kdy čtenář překročí stanovenou absenční výpůjční
dobu 4 týdny. Program mě automaticky upozorní na překročení.

Pokud půjčenou knihu nežádá
jiný čtenář, je možné výpůjční
dobu prodloužit. Ale zažila jsem
případ, že když jsou knihy déle
jak tři měsíce u čtenáře a ten chce
půjčit další knihy, program na
další půjčování nereaguje. Nejjednodušší je uvedené knihy vrátit,
a pokud je zájem, novým půjčením prodloužit dobu. Půjčuji knihy v naší knihovně už 25 let a vždy
byl problém s včasným vracením
knih. Stal se i případ, že jsem si
pro knihy došla k čtenáři domů.
Ale to je jen výjimečné řešení.
S využíváním programu Clavius
jsem velmi spokojená. Pořád na-

cházím nové způsoby, které mi pomáhají při práci s knihami. Velmi
mi usnadňuje sestavování ročního
výkazu o knihovně. Nyní je prvořadé připravit instalaci katalogu
knih knihovny. Čtenáři se už ptají, kdy bude katalog na webových
stránkách obce. Pracuje se na tom,
včas dám vědět.
Malou informaci na závěr CLAVIUS je název rozlehlého
kráteru, nacházejícího se v jižním
sektoru přivrácené strany měsíce. Je to třetí největší kráter na
přivrácené polokouli o celkovém
průměru 225 km.
Růžena Popelová, knihovna

DĚNÍ V NOVÉ VSI - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OLEŠNÍKU
O pravěkém osídlení ve starší
době železné (halštatu) v okolí Olešníku vypovídaly mohyly,

které se nacházely jihovýchodně
od obce. První písemná zpráva
o vsi však pochází až z roku 1409

a najdeme ji v rožmberské popravčí knize, kdy jistý Přibík ze Žabovřesk se svými společníky přiznali

na mučidlech, mimo jiné, že: „Ve
Volešníku Střechovi ukradli dva
koně a ty prodali v Týně“.

OSLAVA 610. VÝROČÍ JE PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVÁNA NA 22. 6. 2019
Jako její součást bychom rádi,
připravili i expozici historických
fotografií z obce, proto tímto vyzývám spoluobčany o poskytnutí fo-

tografií z rodinných archívů. Čím
starší, tím lepší. Fotografie můžete
zanést přímo na obecní úřad p. J.
Mádlové, případně zaslat oskeno-

vané na e-mail redakce (noviny@
olesnik.cz). Z důvodu historické
cennosti, a abychom předešli poškození, vystavíme pouze kopie.

Poskytnuté fotografie tedy v pořádku vrátíme.
V. Z.

Věděli jste, že se v Čechách vcelku běžně
vyskytuje bylina Olešník kmínolistý?
Olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) je vytrvalá bylina dorůstající
výšky 30-100 cm. Listy mají v obrysu trojboký tvar. Spodní listy jsou
velké 15x30 cm a dlouze řapíkaté. Květenství tvoří husté okolíky, které se
skládají z 15 až 20 okolíčků. Olešník kvete od července do září. Roste na
vlhkých až zbahněných stanovištích, ale i v sušších travnatých porostech
a křovinách téměř v celé Evropě.
Má-li tato bylina co dočinění s názvem naší obce se mi nepodařilo
zjistit, ale vysloveně se tato myšlenka nabízí.
V. Z.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org)

ŘÍJEN 2018
I Nová Ves se ponořila do roku
1918 a zavzpomínali jsme nejen
na dění v té době, ale i u nás se slavilo 100. výročí založení Československé republiky. Místní zavzpomínali zpěvem české a slovenské
hymny a tradičních písní jako Ach
synku, synku aj. Celou akci doprovázel nejen líbivý zvuk houslí, ale
celá akce byla završena slavnostní výsadbou nové lípy, která nám
tuto akci a celé stoleté výročí, má
připomínat. Sešli jsme se nejen
ve společenských oblecích, ale
i v dobré náladě, která celou akci
provázela.
PROSINEC 2018
Děti v Nové Vsi se nemohly
dočkat Vánoc, a proto jsme jim to
čekání zkrátili nejen mikulášskou
nadílkou, ale i vánoční dílnou,
při které se zpívaly nejen koledy,
ale ozdobili jsme si i náš vlastní
vánoční stromeček v Nové Vsi.

Při akci se bavili nejen děti, ale
i dospělí, kteří zavzpomínali na
svá mladá léta. Do Nové Vsi zavítal Mikuláš s Andělen, Andělkou
a družinou čertů. Všechny děti ale
byly hodné, popř. slíbily, že chování napraví, a proto čerti odcházeli
s prázdnou.

DĚTI POZOR!!!
Vypadá to, že už
brzy uvidíme nejednu ceduli s tímto
nápisem, v naší malebné Vsi. Předchází
tomu řada neduhů,
které se v Nové Vsi
nedaří vyřešit a naše
děti, jsou tu v čím
dál tím větším nebezpečí. To na ně
číhá, dá se říct, na
každém rohu. A to v podobě nebezpečně odstavených autovraků a jako
další nebezpečí může být pro děti neudržované, a téměř rozpadající se,
dětské hřiště, dá-li se tomu tak ještě říci. Prolézačka je pro děti nejen
jediným vyžitím v Nové Vsi,
ale zároveň i nebezpečí, číhající
v podobě vyčnívajícího a rozlámaného dřeva na horolezecké
stěně, která se téměř rozpadá.
Dětem tedy nezbývá jiná možnost, než si hrát opodál v trávě
popř. na polorozpadlém houpacím koni, který je nedaleko
prolézačky, v podobném stavu.
Řada z nás, a to mluvím myslím nejen za sebe, se do této
malebné vesnice odstěhovala
právě z důvodu, aby své děti
ochránili před velkoměstským
ruchem, nešvary a nebezpečím,
zatím tomu nebezpečí ale naše
děti čelí i tady a je to myslím
zbytečné a velmi smutné.
Pozn. Hříchy z minulosti jsou v řešení, ale nelze vyřešit vše hned…
My jsme se ale rozhodli, i tak své děti a nejen je, ale i dospělé stmelovat, a proto chystáme v roce 2019 další akce, které nám to mají usnadnit a náladu v Nové Vsi, z neduh a nebezpečí, které tu na nás číhají,
trochu pozvednout.
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Akce v první polovině roku 2019 v Nové Vsi
20. 4. - Velikonoce – řehtání, velik. dílna
22. 4. - Tradiční koledování
30. 4. - Májka – čarodějnice
1. 6. - Dětský den – společný výlet, rafty
Mgr. Kateřina Faktorová

Panu A. Strnadovi z Olešníka se podařilo zachytit fotoaparátem
z okna svého domu bájného draka. Prý se na návsi usadil natrvalo
a moc se mu zde líbí, vyhnat ho údajně může jen lýkožrout...

nevhodně zaparkované vozy znemožňují v zastavěném úseku údržbu provést. S tímto problémem se
potýkáme pravidelně, především
pan Nedvěd jako řidič traktoru při
údržbě užších komunikací. Zde si
na vás jako na obyvatele dovolím
apelovat a požádat o zodpovědnější přístup při parkování vozidel
v době sněžení.
Pro následnou údržbu komunikací došlo ke změně posypu z chemického (posypová sůl) na inertní
(štěrk). Inertní posyp je nejenom
šetrnější k udržovaným povrchům
a vašim vozům, ale dochází i ke
zvýšení adheze, neboli přilnavosti mezi pneumatikou a vozovkou.
Nevýhodou je stav po oblevě, kdy
posypový materiál zůstává ležet

na holé vozovce. Toto je důvod,
pro který bude po ukončení zimní údržby provedeno čištění komunikací. Čištění bude zajišťovat
společnost DOPO se svou vlastní
technikou a to s ohledem na dopady údržby, zejména prašnost.
I přes skrápění zametacího systému bude vhodnější tuto údržbu
provádět při mokré vozovce. Díky
vlastnímu vybavení nebude nutno
s několikatýdenním předstihem
jasně stanovovat termíny údržby,
ale údržbu provádět ve vhodné
době dle klimatických podmínek.
Při samotném zametání obce
bude nutno uvolnit komunikace od zaparkovaných vozidel.
O termínu samotného čištění,
tedy dnech, kdy bude nutno vozy

přeparkovat, budou informovat
webové stránky obce, vývěska
obecního úřadu či obecní rozhlas.
Budeme se snažit zajistit informovanost i lokálně informačními
stojnami, či lístečky za stěrači vašich vozů.
Informovanost obyvatel obce
je impulsem k dalšímu kroku,
který jako společnost starající se
o celoroční údržbu obce v příštím
období provedeme. Při dnešních
možnostech elektronické komunikace lze několika možnými kanály
zajistit průběžnou informovanost
obyvatel o plánovaných činnostech. Ať již zmíněný jarní úklid
komunikací, sečení konkrétních
lokalit v obcích, činnost kompostárny, svoz bio odpadu, úklid

určitých lokalit, tak další činnosti
spojené s provozem obce. Dnes
již založené a fungující webové
stránky www.dopocb.cz doplní po
jejich plné výstavbě facebookový
profil, či databáze telefonních čísel. Zde bychom pak rádi mimo
uveřejňování informacích o termínech jednotlivé údržby s obyvateli obce komunikovali a dali
prostor zpětné vazbě. Věřím, že
i díky vašim podnětům se dostane
na opomenuté činnosti, či řešení
problémů, které vás trápí a my je
nevidíme. Jsem přesvědčen, že
toto je možná cesta jak dosáhnout
zlepšení kvality prostředí, ve kterém spolu společně žijeme.
Přeji Vám krásné zimní dny.
S úctou za DOPO Jiří Mrázek

INVENTARIZACE DŘEVIN V OBCI
V obcích Olešník, Nová Ves a Chlumec probíhá v současné době inventarizace dřevin - posouzení stavu stromů - dle arboristických standardů vydaných AOPK. V současné době proběhlo ve všech obcích
měření stromů a popsání jednotlivých posuzovaných veličin - určení
taxonů, výšky, šířky, obvodu koruny a dalších cca 10 posuzovaných skutečností. V následujících dnech proběhne ještě doplňující měření a vyfotografování defektů u rizikových stromů a upřesňující posouzení.
Výstupem bude tabulková a projektová část, kde bude detailně popsán
a zakreslen každý strom. Taktéž bude vypracována průvodní zpráva s fotografickou přílohou. Vše by mělo být odevzdáno obci na přelomu února
a března. Posouzení zpracovává Ing. Kateřina Mrázová ze Zámeckého
zahradnictví v Týně nad Vltavou.

ZIMNÍ A JARNÍ ÚDRŽBA OBCE
I přes dosavadní mírný průběh
letošní zimy a nadprůměrné teploty nám zima nadělila doposud
slušný příděl sněhu. S tím jde ruku
v ruce i zimní údržba. Údržba,
která má vám občanům zajistit
při sněhové nadílce možnost standardního pohybu po obcích ať již
pěšky, či vozidlem.
Právě je to rok, kdy došlo k personální výměně obsluhy, která se
o zimní údržbu obce stará. Traktor s radlicí pro úklid komunikací,
kterým obec disponuje, převzal

a o údržbu se stará pan Václav
Nedvěd z Olešníka. O údržbu
chodníků a následný posyp komunikací se stará dnes již pod
hlavičkou společnosti DOPO Jiří
Mrázek z Velice.
O údržbu se snažíme jako spolupracující tým starat odpovědně, reagovat pružně, ale současně
s ohledem na maximální efektivitu
a přijatelné výdaje za tuto údržbu.
Někdy se vám obyvatelům může
zdát, že je náš přístup nedostačující a k vám zůstane neprohrnuto.

http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ - standard
odsouhlasený agenturou ochrany přírody a krajiny, dle kterého se hodnocení provádí, je tam popsáno, i kdo může posuzování provádět.
Ing. Kateřina Mrázová

HOSTINEC SELSKÝ ŠTÍT V OLEŠNÍKU
Jste srdečně zváni do Selského
štítu, ať už holdujete sportu, relaxaci či posezení v restauraci.
Tým Selského štítu
Ba snad i bezohledný k vašemu
přičinění, kdy si uklidíte vjezdy
a vstupy k domům a my vám protažením komunikací, či chodníků
dílo naopak znehodnotíme. Věřte,
že tomu tak není. Nejen ekonomická stránka údržby, ale i naše
technické možnosti jsou příčinou
těchto možných domněnek. Přistupujeme k vaší práci s ohledem,
ovšem při představě, že u každého upraveného vjezdu zastavíme
a objedeme jej, dojde zákonitě
k radikálnímu navýšení časové
náročnosti na údržbu. Tím samozřejmě k nežádoucímu nárůstu již
tak velkých výdajů za tuto údržbu
z rozpočtu obce. Druhým hlediskem jsou naše technické možnosti. Každý ze strojů má svou
profilovou průjezdnost a mnohdy
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Přípravy na novou sezonu

Máme za sebou další rok, který
jsme zakončili firemními vánočními večírky a oslavou Silvestra.
Nejen od nového roku se připravujeme na další sezonu, ve které
budeme určitě pokračovat v různých akcích, nejen v restauraci, ale
i ve fitness a wellness. Jako „ochutnávku“ z připravovaných nabídek
můžeme uvést nové pokrmy v našem menu, například konfitovaná
hovězí žebírka nebo Burger dny,
které proběhnou 8. a 9. března.
Můžete se také těšit na velikonoční specialitky, které budeme podá-

vat v týdnu od 16. do 22. dubna.
V nadcházejících měsících určitě
sledujte naše webové stránky či
stránky na sociálních sítích, kde
naleznete veškeré aktuality.
S prvními slunečními paprsky
se k nám můžete přijít protáhnout

na golfové hřiště nebo navštívit fitness, které se snažíme stále
upravovat a vybavovat tak, aby
každý návštěvník našel pro sebe to
správné vyžití. „Každý pán, slečna
či dáma ve Štítu svým svalům zabrat dává.“
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PŘEHLED ČINNOSTÍ V OBECNÍM LESE ZA ROK 2018 - OBEC OLEŠNÍK
PĚSTEBNÍ ČINNOST:

Zalesnění - 600 ks smrk
Provedené prořezávky - 2,07 ha
Ochrana kultur - mazání proti okusu, postřik proti klikorohu borovému,
pálení klestu atd.
Ožínání kultur
Chemická asanace kůrovcového dřeva atd.

TĚŽEBNÍ ČINNOST:

Během roku 2018 byl postižen obecní les kůrovcovou kalamitou.
V roce 2018 bylo vytěženo cca. 2.200 m3 kůrovcové hmoty a 300 m3 polomů. Tyto těžby byly převážně prováděny harvestorovou technologií
(ceny výroby - 380-420 Kč). Na Blanech vznikly holiny o výměře zhruba
1,2 ha, na parcele pod Chlumcem u hlavní silnice pak cca 1 ha. Holiny na
Blanech byly vyčištěny lesní frézou, na zbytku holin se musí klest spálit
popř. jen naházet na hromady. Tyto vzniklé holiny je nutno zalesnit do
2 let. Budeme zde v maximální možné míře sázet listnáče + jedle + modříny. Zbytek ploch zalesníme borovicí, smrkem a část ploch na Blanech
naoráme a využijeme přirozené obnovy borovice. Kůrovcová kulatina je
prodávána za ceny cca 800-950 Kč/m³ - v závislosti na tloušťce hmoty.
Vláknina + palivo bylo prodáváno za cenu 480-600 Kč/m³. V roce 2019
lze očekávat přetrvávající nízké výkupní ceny dřeva z důvodu přetlaku
suroviny na trhu. V současné době probíhají odvozy zbytků hmoty po
harvestoru (vlákniny + paliva) - bude odvezeno do konce března. Od
začátku února začneme rovněž zavážet dřevo zájemcům přihlášeným
na OÚ. V roce 2019 jsou plánovány pouze nahodilé těžby (kůrovec +
polomy).
Ing. Jan Mrázek, odborný lesní hospodář

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
MUDr. Markéta KOLLROSOVÁ
– praktický lékař pro dospělé
tel. ord. Olešník 385 340 258; ord. Dříteň 387 991 134
mobil: 728 036 002
Ordinační doba:
Ord. Olešník: Út, Čt 7.30 - 10.00 h
Ord. Dříteň: Po 12.00 - 14.30 / lichý týden 16.00 - 18.00 h
St 7.30 - 10.30 h, Pá 7.00 - 9.00 h
POHOTOVOST - Týn nad Vltavou - tel.: 385 722 222

MUDr. Rudolf LÁZNÍČEK
– praktický lékař pro děti a dorost
mobil: 601 130 155
Ordinační doba:
Ord. Dříteň: Po, Čt 13.30 – 15.30 h
MUDr. Petr TOMAN – zubní lékař
Ord. Dříteň, tel. 387 991 193
Ordinační doba:
Po-Pá: 7:00-12:00/odpoledne dle objednání

Uzávěrka 2. čísla je 28. května 2019 - Příspěvky můžete zasílat na e-mail: noviny@olesnik.cz
Periodický tisk územního samosprávného celku obcí Olešník, Chlumec, Nová Ves – čvrtletník.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Zibura a starosta obce Ing. Milan Kotýnek. Redakce si vyhrazuje právo články upravit,
popřípadě zkrátit dle potřeby a neručí za obsahovou správnost dodaných příspěvků.
Fotografie jsou zveřejněny se souhlasem autorů.
Vydává: Obec Olešník, Olešník 15, 37350 Olešník, IČ: 00245291, e-mail: info@olesnik.cz, ev. č. MK ČR E 21905
Tisk: Tiskárna Posekaný, Lannova 235/8, České Budějovice. Tel.: 602 177 947, http://www.posekany.cz
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