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ÚVODEM

ORANŽOVÝ ROK

Jaro není jen o probouzení přírody, květech a mláďatech, ale probouzí se i venkovní spolkový život. Členové SDH Olešník
úspěšně zahájili soutěžní sezonu a postarali se o nebezpečné stromy, zásahová jednotka měla dva výjezdy. SDH Chlumec také
nezahálel. Zorganizoval podařený dětský den a několik brigád. Fotbalový klub Olešník dosáhl historického úspěchu. I v Nové
Vsi je pestrý kulturní život. Spolek Olešnických mamin pořádal pohádkovou cestu i přes podzimní počasí. S.A.S.O. již nedočkavě
a v předstihu vítá léto. Myslivci mají mnoho starostí, zejména s kůrovcem. Tradice – stavění máje – se soustavně udržuje ve všech
třech našich vsích.
O to vše se stará spousta lidí, dobrovolně a nezištně. Važme si jich a neberme to jako samozřejmost…
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
PLÁNOVANÉ INVESTICE V OBCI
V letošním roce zastupitelstvo
obce rozhodlo o realizaci tří větších investic v naší obci.
První velkou investicí je rekonstrukce plaveckého bazénu, kde
byly stavební práce do značné

rem "Na Ovčín", který je v havarijním stavu. Na tuto akci obec
získala grant od Jihočeského kraje
ve výši 220.000,- Kč. Celá akce by
měla být hotova do konce srpna.
V časovém rozmezí červen září bude provedena oprava střechy, schodiště a hlediště fotbalové tribuny v Olešníku. Na tuto
akci obec získala grant ve výši
500.000,- Kč od Jihočeského kraje.
Ing. Milan Kotýnek ml.

pem do bazénu. Jedná se o hygienickou normu. Dále bude okolo
celého obvodu bazénu vysázen
plot ze živých keřů, jehož úkolem
bude zabránit vstupu návštěvníků
mimo brodítka. Dalším krokem je

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.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
JARO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Jaro už je v plném proudu
a pozvolna se blíží léto, pro mnohé nejkrásnější období a rozhodně
velmi zajímavé pro děti, protože
nastanou hlavní prázdniny.
Ve škole v současné době probíhá mnoho tradičních akcí, bylo
odpoledne pro maminky, čeká nás
den dětí, závěrečná školní akademie a zajímavý školní výlet. Letos

pojedeme do Písku a do Protivína. Navštívíme vodní elektrárnu,
v dílně Rodas budeme tvořit a na
zpáteční cestě navštívíme krokodýlí ZOO v Protivíně.
Během jara jsme uspořádali několik projektových dnů, zejména
na téma zdravé životosprávy a také
z oblasti environmentální výchovy. V současné době také probíhá

plavecký výcvik. Každý čtvrtek
jezdíme na plavecký stadion do
Českých Budějovic.
V období letních prázdnin je
naplánováno malování školní budovy, takže v září přijdou žáci do
nového prostředí. Ale zatím se
těšíme na odpočinek a nové letní
zážitky. Totéž přejeme rodičům
a všem ostatním.

Za součást ZŠ
Mgr. Zdeňka Hucková.
(Pozn. Během jarních prázdnin
proběhla výměna stropního osvětlení v celé ZŠ za LED diodové).

CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE II. POLOLETÍ
míry vynuceny legislativou týkající se veřejných koupališť. Pokud
by těmto zákonným požadavkům
nebylo vyhověno, musel by být
bazén veřejnosti uzavřen. Dle této
legislativy bude bazén vybaven
brodítky, kterými bude muset
každý návštěvník projít před vstu-

výměna rozvodu vody do bazénu
a celý bazén bude potažen fólií,
která zabrání nutnosti každoročního obnovování nátěru, který
obnášel nemalé finanční částky
v obecním rozpočtu.
Začátkem srpna proběhne
oprava chodníku v lokalitě smě-

PLAVECKÝ BAZÉN
Otevřeno od 29. 6. 2019

VSTUPNÉ2019
DĢti3–15let
DospĢlí15–70let
DĢtido3let
DržiteléZTP
Nad70let

Počátkem dubna proběhly zápisy do ZŠ. Letos se od
nás rozejde 12 předškoláků do škol v Olešníku, Dřítni,
Hluboké, Zlivi a Týna nad Vltavou. Oblíbená Velikonoční dílna, společná akce školky a základní školy, se uskutečnila tradičně v sále místního pohostinství.
Každý měsíc k nám přijede divadlo s pohádkou nebo
paní se zvířátkem a velmi pěkně zpracovaným přírodovědným programem.
V květnu následoval zápis do MŠ, přijelo 19 rodičů
z Olešníku a okolí. Naplánovány byly i výlety do ZOO

Otevírací doba 10:00 – 20:00 hod.

30Kē/den
70Kē/den
Zdarma
Zdarma
Zdarma

Slevapo18.hod.
15Kē/den
DĢti3–15let
DospĢlí15–70let 30Kē/den

PERMANENTNÍVSTUPENKA
DĢti3–15let
300Kē/13vstupƽ
DospĢlí15–70let 700Kē/13vstupƽ
PƎedprodejzaakēnícenu
DĢti3–15let
150Kē/13vstupƽ
DospĢlí15–70let 350Kē/13vstupƽ

Hluboká a Týna nad Vltavou. Tradiční je také besídka
pro maminky a rozloučení s předškoláky, stejně jako
další společná akce MŠ a ZŠ – oslava dětského dne na
školkové zahradě.
O prázdninách bude MŠ uzavřena šest týdnů, bude se
malovat, provoz začne 12. 8. v jedné třídě.
Anna Šikulová

TermínypƎedprodeje
KanceláƎOÚ19.6.13:00–17:00
Plaveckýbazén29.6.10:00–20:00
-2-
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SPOLKY V
OBCI
Sbor dobrovolných
hasiĀĪ
a obec Olešník

SDH OLEŠNÍK

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

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

Jaký je rozdíl mezi SDH a JSDHO?

SDH (Sbor dobrovolných hasičů) je občanské sdružení, které je
zaregistrováno u Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Jeho hlavní
1901 - 2016
náplní činnosti je prevence v oblasti
požární ochrany, práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné
společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným
orgánem je výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci,
která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.

JSDHO (Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) je naproti tomu
organizační složkou, která je zřizována obcí. JSDHO je zcela závislá na
rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost
jednotky je majetkem obce. Obec rovněž posílá hasiče na potřebná školení, zdravotní prohlídky a zajišťuje akceschopnost jednotky. Jistá provázanost však mezi oběma organizacemi je. Členové zásahové jednotky
obce jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé
jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany, ochrany majetku a záchrany životů.
V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce
starostovi obce.
F. M.

Soutěžní Jaro
Závodní sezonu SDH Olešník zahájilo na náplavce u Vltavy
v Českých Budějovicích 27. dubna
soutěží o sošku sv. Floriána. Muži
A se utkali v královské kategorii
s PS-12, kdy je veškerá výzbroj,
včetně stříkačky, umístěna v hasičském automobilu a i s PS-8.
V Obou kategoriích získali 3. místo. Muži B se s PS-8 umístili 5.

Následující den tři mladší
dorostenky bojovali na Zlivské
stovce v disciplíně 100 metrů
s překážkami. Nejúspěšnější byla
Viktorie Váňová 7. místem z 15
závodnic, kdy 3. místo jí uniklo
o 0,82 sekundy.

disciplín. Starší A i B udrželi 4.
a 5. místo z 11 družstev. Zejména
A zazářilo vítězstvím v požárním
útoku. Na okresní soutěž nám
prvně postoupilo družstvo mladších i starších.

Dospělí pokračovali Velkou cenou okresu a zároveň obvodovým
kolem 4. května v Mydlovarech.
Muži odjížděli s ostudou a ženy se
3. místem ve Velké ceně a 2. v obvodu.
Mladí hasiči pokračovali Dvojbojem v Týně nad Vltavou 26.
května, kde soutěžili v požárním
útoku a štafetě 400 metrů CTIF.
Družstvo starších A zahajovalo
útoky, kde časem 16,62 s téměř
vyrovnalo náš podzimní rekord
a o více než sekundu zvítězilo! Ve

štafetě, určené pro 9 závodníků,
získalo 9. místo, zejména proto,
že běželo v 7, a tak dva závodníci
běželi dvě dráhy. Starším B se tolik nedařilo. Pozměněná sestava
v útoku způsobila až 21. místo. Ve
štafetě se běžecky téměř vyrovnali A, ale za chybu při předávce
štafety získali 10 trestných sekund
a 18. místo. Mladší si ve štafetě také přičetli 10 trestných, což

Mladí hasiči zahájili jarní částí Obvodového kola hry Plamen
4. května v Chrášťanech. Závodili v požárním útoku a závodu
požárnické všestrannosti. Družstvo mladších neudrželo 1. místo z podzimní části a kleslo na 2.
z 6. I tak pěkný výsledek za dvě
1., dvě 2. a jedno 3. místo ze všech

program. Mladší soutěžili v pěti
disciplínách: závodu v požárnické všestrannosti, štafetě dvojic,
4 x 60 metrů a CTIF a v požárním útoku. Starší měli ještě navíc
útok CTIF, který naše družstvo
běželo vůbec prvně. Oproti loňskému ročníku jsme medailové
ambice neměli, o to větší bylo překvapení. Starším se nejvíce podařil útok CTIF (4. místo) a štafeta
4 x 60 metrů, ve které zaběhli svůj
rekord 46,89 s a získali 5. místo.
V celkovém pořadí starší obsadili 9. místo ze 14 družstev. Mladší

zazářili zejména 3. místy ze všech
tří štafet a i celkovým 3. místem ze
14. družstev a tedy třetím rokem
za sebou s medailovou pozicí na
Okresní soutěži!
V. Z.

Jednotka SDH obce Olešník

je sice připravilo o vítězství, ale
odsunulo jen na překvapující
5. místo. Za útok brali 7. místo
a v celkovém pořadí solidní
5. místo z 19 družstev. Starší B
byli 21. z 22 a A bralo vynikající
3. příčku z 22 družstev.
Zatím poslední soutěží mladých hasičů bylo Okresní kolo
hry Plamen 1. 6. ve Zlivi, kde čekal družstva náročný celodenní

kácela JSDHO nebezpečné stromy
v Olešníku, Nové Vsi a Chlumci.
Bylo poraženo devět stromů,
u kterých hrozil pád nebo rozlomení. V květnu měla naše jednotka ostrý výjezd k likvidaci sudu
(200 l) s neznámou kapalinou.
Sud s kapalinou ohlásil občan
z obce Purkarec veliteli JSDHO
Olešník, dále hlášeno na OPIS.
Sud byl u seníku v lese mezi ob-

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce Olešník má 11 členů
a je zařazena do kategorie JPO V,
která zabezpečuje výjezd družstva
o zmenšeném početním stavu
s dobou výjezdu 10 minut od vyhlášení poplachu.
Naše jednotka má od začátku
roku dost napilno. Proběhla školení velitelů a strojníků u HZS
České Budějovice. Dále se školili

členové, kteří mají osvědčení na
obsluhu motorových pil a nově
i v základech zdravotnických znalostí. Během roku se školí v jednotce bojový řád a další potřebné
činnosti v oblasti požární ochrany.
V březnových víkendech na žádost obce po dendrologickém posudku a následného povolení po-
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cemi Chlumec – Purkarec, v blízkosti kapličky „Rachačky“. Jednotka po příjezdu na místo zásahu
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a provedeném průzkumu zjistila,
že se jedná o sud naplněný dehtem. Únik ze sudu nebyl nalezen.
Na místo byl zavolán správce majitele LČR, který zajistil likvidaci
sudu. Místo nálezu bylo označeno
vymezovací páskou. K likvidaci
byla povolána i jednotka z Týna
nad Vltavou. Na konci května pak
byla jednotka povolána k vyproštění zavalené osoby v Olešníku.
Po příjezdu na místo zásahu ve
výkopu již zasahovala jednotka
HZS Týn nad Vltavou a Zdravotnická záchranná služba. Jednalo
se o výkop pro vodovodní potrubí
mezi obcemi Olešník a Zahájí. Dle

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

informací ZZS již zavalený dělník
nejevil známky života. Jednotka zabezpečila prostor pro další šetření
Policií ČR a odčerpávala průběžně
vodu ve výkopu. Po vyšetření Policií ČR bylo tělo zavaleného dělníka vyproštěno z výkopu.
F. M.

FK OLEŠNÍK

Jarní část jsme úspěšně nastartovali v derby s Jankovem, který
jsme porazili na domácí půdě 2:0
a tím jsme úspěšně zahájili cestu
za titulem v Krajském přeboru.
Mužstvo šlapalo a hrálo pohledný fotbal. Hořkost porážky jsme
okusili až na hřišti Katovic, kde
jsme prohráli 0:1. Zmínit musím
dramatické domácí utkání s Tře-

SDH CHLUMEC

Jarní dění v obci
Na jaře jsme v Chlumci opět
pořádali několik akcí. V březnu
jsme likvidovali klest z nemocných a suchých stromů, které byly
poraženy na obecních pozemcích.
Tuto klest jsme navezli k tenisovému hřišti a s její likvidací jsme
počkali až na začátek dubna tak,
aby si občané v Chlumci nemuseli dělat hlavu s likvidací klestu po
jarním řezu ovocných a okrasných
stromů. Tuto klest mohli navozit
na původní hromadu a na začátku dubna jsme se postarali o jeho
likvidaci a zároveň jsme ve stejný
den provedli brigádu na úklid tenisového hřiště.

Na konci dubna jsme tradičně
stavěli májku. Letos má 21 metrů.
Měli jsme trochu strach z počasí,
ale nakonec nám docela přálo.
Májku stavěla „celá ves“ a jako
obvykle jsme večer seděli u ohně,
pekli špekáčky, popíjeli pivo
a někteří jedinci opravdu hlídali
až do rána. První špekáček v roce
je zpravidla o májce a je vždy ten
nejlepší z celého roku.
V květnu jsme provedli sběr železného šrotu, starých pneumatik
a elektrospotřebičů. Bylo sebráno
asi 20 kusů starých pneumatik,
nesčetně malých elektrospotřebičů, dvě lednice a jeden mrazák.
Pneumatiky a elektrospotřebiče
byly odvezeny na sběrné místo
obce v Olešníku. Zároveň jsme
opravili dětskou prolézačku, jejíž
část byla již silně poškozena. Nyní
je již vše opět bezpečné a děti si na
ní mohou bez obav hrát.
Poslední sobotu v květnu jsme
pořádali dětský den. Začali jsme
po poledni a celé odpoledne jsme
s dětmi „blbli na návsi“. „Blbli“
píšu proto, že se do soutěžení občas přidali i tatínkové, dědečkové
atd. a děti měly o to větší radost,
pokud zjistily, že jsme daleko nešikovnější, než ony. Soutěžili jsme
v pomalé jízdě na kole, strefování

do lahve, přetahování, svalování
plechovek proudem ze džberové
stříkačky, střelbě ze vzduchovky
na „divočáky v bedýnce“, zatloukání hřebíků. Jako improvizaci
jsme zařadili dvě soutěže. Podařilo se nám sehnat balící pytlíky
naplněné vzduchem. Vždy soutěžily dvě děti, kdo dřív popraská
dvacet pytlíků. Mysleli jsme, že se
tato soutěž neujme a nakonec z ní
byl hit celého dne. Další improvizací byl „vis na sušáku na hasičské
hadice. Snížili jsme hrazdu sušáku
na takovou úroveň, aby se děti
mohly chytit, ale zároveň měly
nohy ve vzduchu. Děti opět soutěžily jako o život, kdo se udrží déle.
Po ukončení soutěží jsme děti
spravedlivě odměnili a nakonec
jsme rozdělali táborák a opékali špekáčky. Nevím, jestli byly po
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bez zdravotních následků a dál
bude pokračovat v kariéře na našem hřišti. Za vedení klubu bych
chtěl všechny kluky pochválit za
to, jakou vytvořili partu na hřišti
i mimo hřiště a také za předváděnou hru, kterou nás celé jaro bavili
a pogratulovat k titulu krajského
šampiona.
Josef Pícha
Obec Olešník děkuje za výbornou reprezentaci, gratuluje k zisku titulu a Davidovi přeje brzké
uzdravení.
Ing. Milan Kotýnek
– starosta obce

celém dnu více unavené děti nebo
my rodiče a pořadatelé. Rozhodně
jsme se nenudili a věříme, že děti
byly spokojené.
Poslední sobotu v červenci nás
čeká „Tradiční hasičský ples, netradičně v létě a setkání rodáků“. Akci
plánujeme od 16:00. Loni jsme
poprvé měli přes 100 účastníků.
Zveme tímto všechny spoluobčany
a přátelé Chlumce. Na plese nechybí tradiční tombola, grilujeme
maso i klobásy a letos by se měly
péct i palačinky. Hrát bude již tradičně kapela K-Club. Už nyní se
srdečně těšíme na vaši účast.
Přeji všem krásné letní dny
a pohodové prázdniny.
Za SDH Chlumec Jan Mach
– místostarosta sboru

boní, ve kterém jsme prohrávali,
ale v dramatickém závěru jsme
dvěma brankami zápas otočili.
V dalším domácím utkání jsme
zvítězili se Želčí a mohli jsme
v předstihu oslavit titul krajského
šampiona. Stínem jarní části je
těžké zranění Davida Lafaty, které
utrpěl ve vyhecovaném zápase na
Hluboké. Domácí tým, který se
zachraňuje v krajském přeboru, se
vinou vlastní neschopnosti uchýlil
k „nefér“ zákroku a zbytečně agresivní hře a našemu kanonýrovi
zlomil nohu. Všichni doufáme, že
se David zotaví z tohoto zranění

MYSLIVECKÝ SPOLEK OLEŠNÍK
Myslivecký
spolek Olešník
se podílí na
obnově zalesnění obecních
lesů. Po domluvě s lesním
hospodářem panem Mrázkem,
který spravuje obecní lesy, jsme
provedli sběr klestí, které zbylo po
nucené těžbě těžkou mechanizací

kvůli kůrovci. Poté jsme vyčistili
a připravili plochu pro následnou
výsadbu a postavili jsme oplocenku v délce 200 m pro výsadbu nových dřevin. Celkem tato akce zabrala tři brigádnické dny našeho
spolku. Další akce jsou plánované
na podzim.
Ing. Milan Kotýnek ml.
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S.A.S.O.

„PERLIČKA“ Z HISTORIE OBCE

Jaro už je pomalu za námi, členové spolku S.A.S.O. se pomalu
vzpamatovávají z bujaré oslavy
prvního máje a chystají pro vás
pár kulturních a sportovních akcí
na tento rok. Začínáme 8. 6. kdy
proběhne OLEŠNICKÉ VÍTÁNÍ
LÉTA, které se bude konat na dětském hřišti za hasičárnou. Doprovodným programem bude 2. roč-

ník OLEŠNICKÉHO KOTLÍKU
o putovní pohár starosty obce. Po
loňském velkém úspěchu u našich
nejmenších účastníků akce jsme
připravili několik nafukovacích
atrakcí a soutěží pro děti. Skládáme posádku dračí lodě, která
bude reprezentovat obec Olešník
v červenci na 14. ročníku kultovního závodu v Purkarci. V měsíci

srpnu bude pod taktovkou spolku
pořádán tenisový turnaj DŘEVÁK
CUP zakončený taneční zábavou.
Zatím poslední akcí je DRAKIÁDA plánovaná na září.
Spolek S.A.S.O. se těší na vaši
hojnou účast a děkuje obci za
podporu.
Karel Procházka

KNIHOVNA
se po otevření rozpadají, což se
v důsledku nekvalitní vazby stává
i u nových knih, převážně brožovaných. Knihy určené k vyřazení
jsem v některých případech nabídla darem, především beletrii.
O naučnou literaturu většinou zájem není pro zastaralost. Celkově
ale o darované vyřazené knihy přílišný zájem není.
Úbytek - vyřazení se zapisuje do
úbytkového seznamu, kam se píše
přírůstkové číslo, autor a název
knihy, datum zápisu, cena knihy
a důvod odepsání, buď zastaralost,
ztráta nebo opotřebení a typ knihy
- beletrie nebo naučná. Po zapsání

do seznamu se z knihy znehodnotí
razítko s údaji o knihovně a čárový
kód.
Problém je, kam s vyřazenou
knihou. Zničení ohněm je nedostatečné, protože zůstane nespálený zbytek. Tak už několik let
házím znehodnocené knihy do
modrého kontejneru.
Z naší knihovny nevyřazuji
knihy, které patří do tzv. zlatého
fondu světové a české beletrie. Při
katalogizaci jsem ve zdejší knihovně objevila také knihy, které jsou
staré i 100 let, jsou to především
knihy historické, od českých spisovatelů, klasiků.

„Vám zemědělcům“
Být v pětiletce zemědělcem
je hrdý úkol rolníci.
Krašlím Vás slovy jako věncem,
přijměte moji zdravici.
Vy Olešník jste proslavili
v dějinách našich zápasů.
Vy myšlenku jste rozesili
a sklidili ji do klasů.

KULTURA
Vyřazování knihovního fondu
V dnešním článku o knihovně
v Olešníku bych chtěla seznámit
s důležitou činností - vyřazování
knihovního fondu. Během mé 25
leté práce v knihovně jsem vyřadila okolo 2000 exemplářů knih.
Vím, že někteří lidé si řeknou "je
to škoda, ničit knihy", ale i knihy
stárnou. Hlavními faktory pro
vyřazování knih v knihovně jsou
odbornost - knihy jsou zastaralé
po obsahové stránce nebo poškozené, špinavé, nejsou využívané
- nepůjčují se či nadbytečně duplicitní (kniha byla většinou ve
2 exemplářích). Velmi staré knihy

V sobotu dne 19. srpna 1950 navštívil naší obec se svým divadelním souborem D 50. E. F. Burian. Sehráli zde hru z hornického prostředí pod
názvem „Kdo je víc“ v sále u Lexů. K této příležitosti složil E. F. Burian báseň o naší obci.
(Báseň opsána z Pamětní knihy obce Olešník v originálním znění).

Knihovní jednotky vyřazuji
v souladu s § 17 knihovního zákona.
Růžena Popelová, knihovna

Jste v prvních řadách průkopníků
jíž patří skromná přítomnost.
Vy – zemědělci v Olešníku
Vy – jejichž ctnost je výkonost.
Kdo o Vás dříve něco věděl,
byly jste tečka na mapě.
Hle, stačilo jen něco neděl
a Olešník už něco je.
Kde kdo si schání zprávy o Vás,
aby se od Vás přiučil.
Noviny píší, mluví rozhlas,
tak prosluli jste na sta mil.

Jak prozíravě v senoseči
si vedlo vaše JZD
jde od úst k ústům v toku řeči
příkladem jiné pobízet.

Dík Vašim matkám, Vašim ženám
i Vašim chlapcům, děvčatům,
svou prací Vaší práci žehnám
a Vaší ruku zdvíhám ke rtům.

Při jarních pracích obezřetně
jste ušetřili dojný chlév,
to pro nás všechny zní tak vzletně,
jak nejkrásnější matčin zpěv.

Budu se snažit, abych slova
oblekl ve Váš prostý šat,
aby jste slova básníkova
naplno svými mohli zvát.

Jak se stroji jste zacházeli
v přípravě na žně rolníci!
Tak útočit by všude měli
když zavelíme polnicí.

V mapě Čech si tečku Olešník
si rukou tužkou zatrhnu,
bude to značka pro básníka
na cestu do budoucích snů.

Ve žních i po nich šli jste s námi
jak my s Klimentem Gottwaldem
se zpěvem míru krajinami,
se zpěvem, který patří všem.

Až v zimě večer tichým stínem
do Vašich jizeb nahlédnu,
snad zahřeju Vás horkým vínem
svým rozhořením z našich dnů.

Když jste si stoupli první v řadě
před níž se hroutí nepřítel,
tak jenom dál si veďte mladě,
aby svět o Vás uslyšel.

Být v pětiletce zemědělcem
je hrdý úkol rolníci.
Krašlím Vás slovy jako věncem,
přijměte moji zdravici.

Protože každý v rukou máte
takovou sílu obrovskou,
že stromem světa zašviháte,
jak slaboninkou rákoskou.

Olešník 19. srpna 1950
E. F. Burian

RŮZNÉ
DĚNÍ V NOVÉ VSI
KÁCENÍ VZROSTLÉHO JASANU 24. 3.
budoucna díky lavičkám, které by
se sem mohly umístit, vzniknout
nejen příjemné odpočinkové místo, ale zároveň je z tohoto místa
parádní výhled na tenisový kurt,
který je pro tuto vesnici nejen

dominantou, ale
někteří místní ho
berou i jako součást svého života
v této malebné
vesnici.

Každý rok se koná v Nové Vsi
tenisový turnaj, ten se tu uskuteční i letos. Jeho plocha ale bude
zase o něco větší a místo přehlednější. Nedaleko hřiště se tyčil vysoký jasan, ten ale bohužel stál na
stejném místě několik let a odborníci usoudili, že je nejen nebezpečný, ale i ,,nezdravě vypadající"
a do budoucna by tu mohl nadělat
pěknou paseku. Proto se jednoho
dne před domem č. 19 objevilo nejen více slunce, ale hřiště se
mohlo opět o pár centimetrů vytýčit dál a mohla se zde zasít nová
tráva. Vedle kapličky by mohlo do
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VELIKONOČNÍ DÍLNA V NOVÉ VSI – sobota 20. 4.
Stejně jako minulý rok, i letos se
na Velikonoce v Nové Vsi slavilo.
Velikonoční svátky u nás začaly
sobotní ,,velikonoční dílnou". Tvořily opět nejen děti, ale i rodiče a
prarodiče. Příjemnou atmosféru
doplňovalo i letní počasí a dobrá
nálada tak byla v každém z nás.

Malovali jsme vajíčka, tvořili různé zápichy a mužské pokolení se
učilo plést i tradiční velikonoční
pomlázku. Sobotní den pokračoval řehtáním a nechybělo ani pondělní koledování.

STAVĚNÍ MÁJE – úterý 30. 4.

POHÁDKOVÁ CESTA
za ochotu a pomoc, bez Vás bychom to určitě nezvládli. Za rok
se na Vás všechny budeme opět
těšit.
Marie Lišková a Lucie Píchová

Již 4. ročník pohádkové cesty
jsme uspořádali 5. května. Letos
jsme akci o týden posouvali kvůli zdravotním potížím některých
pohádkových postav. Počasí je
vždy polovina úspěchu každé akce

o nějaké zpestření. O letošní se
hned v úvodu postarala skupina
Lollipopz v podání našich dcer
ze 4. třídy, Verči Liškové, Adélky
Píchové, Petrušky Štabrňákové
a Elišky Ježkové. Zazpívaly dvě
písničky a k tomu zatančily. Pro

LÍPY SVOBODY
Lípy „svobody“ vysazené ku 100. výročí založení republiky v říjnu
roku 2018 v Olešníku a Nové Vsi se mají čile k světu. Snad nás budou
dlouho střežit…
V. Z.

I Nová Ves dodržuje tradice,
a i tady si každý rok připomínáme 1. máj - lásky čas :-). Muži
jezdí po práci pro pevný kmen
a menší stromek na májku, ženy
po práci popř. po obstarání dětí,
jdou májku ozdobit. Pro letošek
se měnil jak kmen, tak i samotná
špička a dokonce i věnec. Děti si
zdobení krepovým papírem moc
užily a zdobily se i samy navzájem
:-). Oslavy se zakončily postavením májky a upečením buřtů.
Mgr. Kateřina Faktorová

Plánované akce v druhé polovině roku 2019 v Nové Vsi
1. 6. Dětský den - společný výlet, rafty

1. 12. Vánoční dílna, nadílka

10. 8. Tenisový turnaj

a pro nás každoroční napětí jestli bude pršet nebo svítit sluníčko.
Letos nepršelo, ale bylo poměrně
chladno. O to víc si moc vážíme
všech účastníků. Jak pohádkových
postav na stanovištích, tak příchozích dětí s rodiči, které plnily
úkoly. Jsme velmi rády, že se nám
sešla úžasná parta spolehlivých
lidí, kteří už si i sami shánějí kostýmy a vymýšlejí úkoly pro malé
i větší děti, které nás těší svou každoroční přítomností. I přes mírně
nepříznivé počasí dorazilo zhruba
60 dětí, za což jsme moc vděčné a
je to pro nás známka toho, že je to
s námi baví. Každý rok se snažíme

děkovat obci Olešník, která naši
pohádkovou cestu zařazuje do
akcí "Oranžového roku" a všem
sponzorům, jmenovitě Markétě
Langové - Vodňanské drůbežárny,
p. Macháčkovi - Městská policie
a p. Štabrňákovi - Jihotrans. Dále
moc děkujeme Olešnickým hasičům, kteří se na pohádkové cestě
podílejí a poskytují nám prostory
místní hasičárny. Sportovcům,
kteří nám otevřou hospůdku
a rozdělají oheň na závěrečné opékání buřtů a hlavně dětem, které
chodí a užívají si to s námi. Bez
nich by to nešlo. Všem děkujeme

lepší náladu nám pouštěl dětské písničky DJ Filip. Děkujeme
všem dětem a dospělákům, kteří
nám pomohli na stanovištích. Na
závěr bychom chtěly moc po-

24. 12. Zpěv koled s filharmoniky

2. 11. Drakiáda, lampionový průvod

ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZÓNY V OLEŠNÍKU
V průběhu dubna se jako každý rok připravují tenisové kurty, aby
v květnu mohl být zahájen jejich provoz. Stará vrchní část antuky se odstraňuje a po nasypání antuky nové se musí vše důkladně uválcovat, aby
byl povrch tuhý a pevný. Letošní sezónu jsme zahájili již několikátým
ročníkem „losovaného“ turnaje ve čtyřhře (teprve na začátku turnaje si
losem každý určí svého partnera), který pořádal spolek SASO 18. května.
Další velkou tenisovou akcí bude 13. července Obecní turnaj a turnajovou sezónu ukončíme populárním Dřevákcupem 24. srpna opět pod
taktovkou spolku SASO. A protože kurty nemáme jen na turnaje, každý,
kdo má zájem kurty navštívit a jít si i třeba jen pinknout, může se obrátit na správce Jindru Vavrocha (tel. 725 521 449) nebo Filipa Hájíčka
(tel. 774 969 616) a kurty si zamluvit. Hodina dvouhry stojí 100,- Kč,
čtyřhry pak 200,- Kč. Správci Vám kurty připraví, úklid v podobě stažení
kurtu sítí už je na Vás.
Martina Lišková
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ČESKÁ POHÁDKOVÁ AKADEMIE

2. ROČNÍK VÍTÁNÍ JARA OLEŠNICKÝCH MOTORKÁŘŮ
V sobotu 6. dubna se v Olešníku uskutečnilo
již druhé setkání příznivců jedné stopy, aby
společně přivítali začátek motorkářské sezony.
Na parkoviště před koupalištěm dorazilo
99 strojů, což je skoro dvakrát tolik než loni.
Na programu byla společná, asi 50 km dlouhá,
projížďka, občerstvení, muzika a pár soutěží
o hodnotné ceny (tímto děkuji společnosti
MBW). Velké díky patří také spolku SASO
a všem, kdo mi pomohli akci připravit.
Doufám, že si to všichni užili, tak jako já, a že
se z téhle akce stane každoročně očekávaná
a navštěvovaná událost.
Vladimír Dvořák

Jeho Veličenstvo Václav V.,
Vydra zvaný, pozval Českou pohádkovou akademii a přátele na
svůj Královský dvůr v Malčanech
u Vltavy. Pozvání přijal i Vévoda
Valdštejn s doprovodem, jenž vyjádřil věrnost Pohádkovému králi
a nabídl možnost historických setkávání v Maroldově panorámatu
i při Valdštejnských slavnostech.
Ministr pro strašidla, spisovatel
Hynek Klimek, představil novou
knihu se strašidlem Čumidlem.
Pohádkovou potravinu, hloh
peřenoklanný, králi daroval Karel Tůma. Milan Poláček pozval
do Mlázov, stojí Brána Šumavy.
Kancléř seznámil s Veverčákem
Zdravíkem, který vypráví o věžích
a rozhlednách. Nová mapa Pohád-

kového království 2019 seznamuje
i s minutovými pohádkami Turis-

tického deníku od Báry Stlukové.
V mapě najdete přes 200 logovti-

pů a Pohádkových infokanceláří
s bohatou nabídkou akcí pro děti.
Nejlepší koblihy získaly diplomy
od České pohádkové akademie:
1. místo Olešnická, 2. místo Šumavská, 3. místo Pražská. Atmosféru vystihují fotografie Lenky
Goetzové. Další setkání s Jeho Veličenstvem Václavem V., Vydrou
zvaným bude v neděli 2. 6. 2019
odpoledne na Výstavišti v Praze u Maroldova panorámatu při
17. pohádkovém dni.
Zdroj: Jana Peterková

STAVĚNÍ MÁJKY V OLEŠNÍKU
Stejně jak v Chlumci a Nové Vsi, tak
i náves v Olešníku zdobí májka vztyčená
v předvečer 1. máje početnou skupinou
místních mužů. Obětavě ji střežili před
poražením, pro jistotu, až do pozdních
odpoledních prvomájových hodin, uhlídali,
a tak se můžeme kochat její majestátní
výškou dodnes. (To zase bylo v alejích... :o).
V. Z.
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Za dveřmi již máme léto s jeho
uvolněnou atmosféru, která vybízí
ke svatbám, oslavám a posezení
u nás, v Selském štítě. Přijďte
ochutnat novinku na čepu –
Budvar 33, ke kterému si určitě

vyberete z naší nabídky pokrmů,
například konfitovaná hovězí žebra s česnekem a BBQ marinádou.
Rádi Vás u nás přivítáme od úterý
do neděle, vyjma sobot 13. července, 10. srpna, 17. srpna, 24. srpna,
31. srpna, 14. září, 21. září a 5. října, kdy je v celém areálu Selského
štítu uzavřená společnost.
O dalších akcích a změnách Vás
budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a internetových stránek. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv Selského štítu

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM
Jak jsme již informovali v minulém čísle
Olešnických novin prostřednictvím článku
paní Ing. Mrázové, v obcích Olešník, Chlumec
a Nová Ves došlo k inventarizaci a posouzení
zdravotního stavu dřevin. Všechny stromy na
návsích a v blízkosti sportovišť byly zkontrolovány arboristou, změřeny a zakresleny do katastrální mapy. Ve vypracované tabulce je každý

strom zapsán s inventárním číslem a vybaven
rozměry (obvod kmene, výška stromu, šířka
koruny, fyziologické stáří, vitalita, zdravotní
stav, stabilita a perspektiva). Dále je v dokumentaci navrženo opatření dle stavu stromu
a jeho naléhavost.
Jako první požadavek bylo selektovat stromy
nebezpečné. V našich obcích bylo po konzultaci s krajinářským architektem Ing. Jaroslavem
Šímou označeno 12 stromů jako nebezpečných, některé z nich s velkou naléhavostí a doporučené ke skácení. Jedny z nejvíce nebezpečných stromů byly: bříza bělokorá na školním
dvoře v Olešníku, která měla silně vyvinutou
tlakovou vidlici, dutinu a podélnou prasklinu
v kmeni, jírovec maďal na návsi v Olešníku
(rozsáhlá hniloba a dutina v kmeni), bříza bělokorá v MŠ Olešník (dutina v kmeni s hnilobou v patě kmene), jasan ztepilý u plaveckého
bazénu (silné prosychání koruny, poškozený
kmen), jasan ztepilý u fotbalového hřiště (silný
náklon, narušená stabilita stromu), vrba křehká u dětského hřiště (prasklina v kosterním větvení, hniloby), olše lepkavá u dětského hřiště
(tlakové větvení, zatékání vody do kmenové
části, druhotné narušení), jasan ztepilý u kaple
v Nové Vsi (plodnice u paty kmene, rozsáhlá
dutina, narušená stabilita kořenového systému) a trnovník akát ve stromořadí u Chlumce
(rozsáhlá dutina hniloba kmene, silně nakloněn nad silnici). Mimo kácení bylo ještě nutné provést sesazení vrb křehkých u koupaliště
Olešník, u kterých hrozilo rozlomení, a svázání
lip srdčitých na návsi v Olešníku a v ulici do
řadovek.
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PODĚKOVÁNÍ OD DĚTÍ Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA BOA VISTĚ
V loňkém roce jsem napsala článek o dění v mateřské a základní
škole, který vás velmi zaujal. Proběhla sbírka, při které jste donesli
hračky, školní potřeby a další dárky pro děti. Věci jsem při nejbližší
příležitosti odvezla na Kapverdy.
Dárky jsme předali v mateřské
škole v malé vesničce Povacao
Velha na jihu ostrova, kam letos
chodí celkem 8 dětí. Děti ve školce
měly z dárků velkou radost. Stejně
tak jsem potěšila chlapce Kevina
z vesnice Rabil, který dostal parádní tričko s motivem 1. Medobraní
v Olešníku. Kevinovi je 7 let, chodí do druhé třídy a je z rodiny
s velmi nízkým příjmem. Nejen,
že se mu tričko moc líbí, dokonce
se stalo jeho nejoblíbenějším, jak
sám říká.
Nakonec jsem s dárky navštívila základní školu v Rabilu, kam
chodí tento školní rok 226 dětí.
Je to totiž spádová škola pro celé
okolí. Rabil je hned druhé největší
osídlení na Boa Vistě, takže sem
posílají děti z malých vesniček,
kde jsou často pouze jednotřídky.
Tyto děti většinou chodí do první
a druhé třídy ve své vesnici a poté
už dojíždějí právě sem do Rabilu.
Pan ředitel Cecilio, všemi zvaný Katchilas, pro své žáky doslova
dýchá a neustále pro školu vymýš-

lí nová vylepšení. Momentálně
například přistavují třídu navíc,
protože druháčci musí chodit do
jiné, vzdálenější budovy – jednoduše se do školy už nevejdou. I tak
mají vyučování rozdělené na ranní
a odpolední, jak už jsem zmiňovala v článku.
Každý rok pro ně škola pořádá
nějaké zajímavé aktivity, loni na-

příklad soutěžili o nejlepší obrázek s tematikou ochrany životního
prostředí a vítězové pak svými
díly vyzdobili jednu ze zdí v areálu školy. Letos se zase zaměřili na
sport a pohyb – celá škola vyrazila
na pláž Praia de Chaves a uspořádali “olympiádu” s několika sportovními disciplínami.

Nyní probíhá výběr stromů, u kterých bude
potřeba zásah arboristů jako řez, sesazení na
torzo apod., a výběr míst a dřevin k podzimní
výsadbě.
Jiří Liška
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Ještě jednou bych vám jménem
všech dětí a učitelů chtěla moc
poděkovat. Úsměvy na tvářích
místních dětí byly tou největší odměnou za společnou snahu.
Děkujeme!
(Zdroj: Jana Peterková)
Foto: Dagmar Delgado Fortes
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PÉČE O BLÍZKÉ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
- STOP LÉČEBNÁM, ÚSTAVŮM A DOMOVŮM DŮCHODCŮ!
Nemoc může udeřit kdykoli. A může
nečekaně omezit život nejen nemocného, ale i celé rodiny.
Jak vše zařídit, aby nemocný
člověk nemusel zůstat v léčebně,
nemusel do domova důchodců
nebo do ústavu? Je to možné?...
Jak náročné to je?... Zvládneme
to?... Nepřijdu o práci...? Tyto
otázky a řadu dalších rodiny nemocných řeší a mají strach z budoucnosti, z nejistoty, žijí náhle ve
zmatku a stresu. Pokud se něco
takového stane, je třeba se jako
rodina sejít a v klidu zvážit všechny možnosti a varianty. Zajistit
rychle nějaké pobytové zařízení
je mnohdy předčasné a zbytečné. Péči lze téměř vždy zvládnout
doma s pomocí odborníků. Nejtěžší je zklidnit emoce a zbavit se
strachu. Když se toto podaří, věci
se dají rychle do pohybu a „tak nějak to jde samo ráz naráz“.
Důležitým prvotním úkolem
rodiny je zklidnění emocí. Ne-

podléhat stresu, beznaději a zmatku. Je třeba nalézt odstup a začít
krok za krokem složitou situaci
rozplétat. Mělo by dojít k zmapování potřeb nemocného člověka,
zjistit co zvládne sám, na co již
nestačí, kdo z rodiny se kdy a jak
může do péče zapojit. Zároveň je
vhodné co nejdříve (i v době, kdy
je blízký ještě v nemocnici) kontaktovat odborníka - lékaře, který
může dle potřeby později předepsat terénní zdravotní službu
a kontaktovat sociální službu, která v daném místě působí, nebo do
místa dojíždí. Je vhodné si zjistit
informace o časech a dnech fungování takové služby, co přesně
nabízí, v jaký čas, zda funguje o víkendech apod. Někdy se stává, že
služba pro svou dobrou reklamu
deklaruje např. nonstop provoz,
ale ve finále je noční provoz omezen jen pro 1 uživatele, víkendové
časy jsou výrazně zkrácené, prvotní pestrost služeb je dostupná jen
na několika vybraných místech.
Naše organizace pomáhá s vyři-

zováním příspěvku na péči včetně
případného odvolání a k orientaci
v oblasti péče rodinných příslušníků. Máme zkušenost z praxe, že
přiznaný příspěvek na péči téměř
vždy zcela pokrývá náklady na sociální službu. Pro prvotní kontakt
stačí zavolat. Poté již následuje
informační schůzka, setkání se
samotným budoucím klientem,
mapování situace a „ušití pomoci
na míru“. V obci Olešník zajišťujeme péči denně od 7:00 do 19:00
včetně víkendů a svátků, takže rodina může být zastoupena od rána
již po odchodu do zaměstnání.
Máme zkušenosti s péčí o seniory, zcela ležící klienty, o zdravotně
postižené osoby, duševně nemocné i umírající.
Jsme přesvědčeni, a naše zkušenosti potvrzují, že umožnit svým
blízkým žít doma i s těžkou nemocí se závislostí na péči okolí, není
tak složité a problematické, jak se
na počátku vzniklé situace jeví. Žít
a také dožít v klidu svého domova
je, podle posledních průzkumů,

potřeba a přání většiny občanů
České republiky. Jsme zde proto, abychom toto přání pomáhali
plnit. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Bližší informace získáte na www.appslunecnice.
cz nebo na vašem obecním úřadě.
Za celý náš tým APP Slunečnice
přeji krásné dny se svými blízkými!
Bc. Věra Jakimová,
sociální pracovnice

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
MUDr. Markéta KOLLROSOVÁ - prakt. 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
MUDr. Rudolf LÁZNÍČEK - prakt. 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
POHOTOVOST - Týn nad Vltavou - tel.: 385 722 222
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