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ÚVODEM
Léto, roční období, na které se těší snad všichni. Sluncem zalité dny, občas bouřky, dovolené, děti mají prázdniny. Ty mají
léto zřejmě nejraději. Mrzí, když končí. I přes lenivý režim většiny z nás se v obcích nezahálelo. Plavci hojně využívali nový
bazén, tenisoví nadšenci se mohli zúčastnit hned tří turnajů, SDH z Chlumce měl svůj tradičně-netradiční ples, SDH Olešník
hojně soutěžil a z mladých hasičů se na den stali vodáci. Že členové SASO jsou draci, dokázali nečekaným úspěchem na lodi
a fotbalisté úspěšně zahájili další sezonu v Krajském přeboru. Je povzbudivé, kolik lidí dokáže najít společný zájem a řeč.
						
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
Během letních prázdnin se
provedla malba zdí jak v mateřské škole, tak i základní. Vše tedy
září veselými barvami. Na zahradě mateřské školy bude postavena
začátkem září nová zahradní garáž
určená k parkování koloběžek,
traktorů a úschovu zahradních
hraček. Nahradí tak letité a pro
svůj stav již nevyhovující boudy.

Největší prázdninovou novinkou jsou personální změny. Tou
nejzásadnější je jmenování nového ředitele ZŠ a MŠ Vladimíra
Zibury, tedy shodou okolností mě.
Paní Mgr. Zdeňka Hucková po
dlouholetém působení na postu
ředitelky odstoupila k 30. červnu.
Odpolední školní družinu povede
Bc. Kristýna Valentová a do ma-

teřské školy se po mnoha letech
vrací p. uč. Hana Kulandová. Základní škola, mimo jiných zájmových kroužků, nabídne výuku hry
na kytaru navázanou spoluprací
s První soukromou ZUŠ v Českých Budějovicích.
S novým školním rokem se
změní i provozní doba mateřské
školy a školní družiny. Mateřská

škola bude otevřena od 6.00 hodin
do 16.30. Školní družina bude
v provozu od 6.30 hodin do 16:00.
První školní den 2. 9. jsme ve škole
přivítali 21 žáků z toho 6 prvňáčků.
V. Z.

REKONSTRUKCE
Rekonstrukce plaveckého bazénu i chodníku na Ovčín v Olešníku byla realizována v plánovaném
termínu. Bazén byl veřejnosti
představen týden před oficiálním
otevřením při oslavě první písemné zmínky o obci. Nad plán byla
instalována v polovině prázdnin
dětská skluzavka, zakoupená přímo od výrobce a tedy značně laciněji. Obnova chodníku proběhla během srpna. Oprava střechy,
schodiště a hlediště fotbalové tri-

buny v Olešníku by měla být dokončena v polovině září.
Na 9. zasedání Zastupitelstva
obce 21. 8. složila slib nová zastupitelka Bohuslava Žáková. Nahradila tak Mgr. Zdeňku Huckovou,
která odstoupila na vlastní žádost.
V. Z.

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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SPOLKY
V OBCI
Sbor dobrovolných
hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník

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

SOUTĚŽENÍ POKRAČUJE...

MLADÍ HASIČI
Vás srdečně
zvou
na pokračovala,
Závodní sezona
SDH Olešník

po vcelku úspěšném začátku, okresní soutěží
dorostu 8. 6. na stadionu SKP v Č. Budějovicích. Zde nás v jednotlivcích reprezentovali
Daniel Bezděka, Kateřina Mádlová, Romana Slabá a Viktorie Váňová. Všichni soutěžili
v běhu na 100 metrů s překážkami, dvojboji
a k tomu psali test. Na celkové bronzové umístění ve svých kategoriích dosáhli hned první tři
jmenovaní. 11. 6. byla oceněna Eliška Ježková
Program:
v soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kde za
svou báseň získala 2. místo v okresním kole.
14:00 hod.
Tři družstva mladých hasičů 15. června souSlavnostní zahájení a nástup na návsi těžila na dvojboji ve Zlivi. Uspělo zde pouze
družstvo mladších 4. příčkou ze 17 družstev.
Žehnání nového praporu SDH Olešník Družstva starších příliš chybovala. Pokračo-

1901 - 2016

konající se 11. června 2016

Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání hasičské zbrojnice
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valo se dvojbojem v Nových Homolích první
prázdninový den. Mladší zazářili 2. místem ve
štafetě požárních dvojic a celkovým 3. místem
ze 17 družstev. Několik starších nám popada-
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lo na podmáčené trati při požárním útoku,
a tak se opět úspěch nedostavil. Následující
den byl dvojboj na Srubci, kde byli opět šikovnější mladší. Za 5. místo v útoku a 3. ve štafetě
požárních dvojic brali celkové 4. místo. Starší
byli se dvěma 8. místy celkově 9. Dvojboje v Lišově 20. 7. se zúčastnilo pouze družstvo starších A. Ve štafetě 4x60 metrů na oválu získalo
4. místo, v požárním útoku dokonce 2. Celkově pak obsadilo 3. příčku z 13. Konečně úspěch.
Posledního července jsme s mladými hasiči vy-

razili na raftový výlet. I přes v skutku vodácké počasí, kdy oblačno střídal liják a tu a tam
slunečno, si všichni trasu z Českého Krumlova do Zlaté Koruny náramně užili. 16. 8. jsme
mladým hasičům uspořádali celodenní soustředění, kde děti trénovaly všechny disciplíny
hry Plamen. Pro množství přinesených dobrot
soustředění z počátku připomínalo spíše hody.
Poslední prázdninový víkend měli mladí hasiči plný. V sobotu Dvojboj v Dolním Bukovsku
a v neděli v Chrášťanech. Na obou soutěžích
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nás reprezentovalo družstvo mladších a dvě
družstva starších. V Bukovsku se nejvíce dařilo mladším, kteří obsadili 3. místo v útoku
a i celkové 3. místo z 15 družstev. V Chrášťanech naopak zaperlili starší „A“. Za 3. místo v ZPV a 4. z útoku, získali 3. celkové z 14.
Mladší zde zaběhli v útoku svůj letošní nejrychlejší čas oceněný 2. místem. Další soutěží
byl dvojboj v Olešníku 7. 9.

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
DOSPĚLÍ HASIČI

Dospělí se 8. 6. zúčastnili „pohárovky“
v Nákří, kde bojovali na zemi, ve vodě a i s pivem. Muži zvítězili a ženy skončily na posledním, druhém, místě. Odpoledne 15. 6. naše
ženy získaly 3. místo na Velké ceně okresu ve
Zlivi. Velká cena v Nových Homolích 29. 6. se
nepodařila mužům ani ženám. Na Velké ceně
v Žabovřeskách 5. 7. se opět obě družstva potýkala s nestabilním složením. Ženy si dokonce
musely půjčit dvě závodnice z Hrdějovic! Vý-

sledky byly bídné. Velkou cenu v Hrdějovicích
3. 8. za úplný neúspěch považovat nemůžeme,
muži 8. a ženy 5. Velká cena v Pištíně 10. 8. byla
opět smolná, kvůli zraněnému lýtku jednoho z mužů. Ženy startovaly v největším dešti,
i přesto obsadily 4. místo. Svou premiéru si zde
odbyla Kačka, která ještě letošní sezonu soutěží
za mladé hasiče.
První ročník Velké ceny okresu v Chotýčanech 17. 8. byl pro nás plný rekordů. Nejprve
vylepšili svůj rekord muži časem 22,86 s, kte-
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rý však stačil až na 10. místo z 16 a poté zazářily ženy časem 20,84 s a 3. příčkou z 8, kdy
od prvního místa je dělilo pouze 0,32 s. Večer
téhož dne patřil noční soutěži v Mydlovarech,
štěstí se již zřejmě unavilo… Muži 12. z 16
a ženy 4. z 5. Další týden pokračoval seriál Velké ceny 24. 8. v Malešicích. Muži vcelku úspěšní 6. místem a ženy navázaly na VC Chotýčany
2. místem. První ročník Velké ceny v Dolním
Bukovsku 31. 8. nebyl úspěšný. Ženy 5. a muži
7. Sezona ale ještě zdaleka nekončí.
V. Z.

OBECNÍ NOVINY - OBEC OLEŠNÍK - č. 3/2019

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Nová garáž
V květnu tohoto roku byla našemu SDH zapůjčena od obce
zahrada sousedící se zbrojnicí,
kterou již původní pronajímatel nevyužíval. Důvodem našeho
zájmu bylo postavení garáže na
sportovní překážky a jiného sportovního vybavení, kterým jsme již
značně zaplnili zbrojnici a bránilo
tak bezpečnému pohybu po zbrojnici v případě výjezdu jednotky.
Podmínkou obce byla trvalá péče

a zvelebení pozemku. Před dokončením terénních úprav si některý
spoluobčan zřejmě spletl zahradu
se sběrným dvorem a přes noc
zvětšil hromadu určenou pro odvoz o stavební suť. Dotyčný nás
značně překvapil. Pro jízlivé spoluobčany ještě zdůrazňuji, že garáž
i úprava pozemku byla plně financována z prostředků SDH.
V. Z.

SDH CHLUMEC
Letní ples a setkání rodáků v Chlumci
V minulém čísle jsme Vás zvali na „Tradiční hasičský ples netradičně
v létě“ a setkání rodáků. Ples jsme uspořádali poslední červencovou sobotu od odpoledních hodin. Hrála kapela K-Club a dobře jsme se bavili
až do půlnoci. Letos do stovky návštěvníků trochu chybělo, ale příští rok
snad zase stovku překonáme.
Jako na každém pořádném plese nesměla chybět tombola. Hlavní cenou byla opět naše májka, kterou výherce obdrží nařezanou do metrů.
Opět jsme grilovali výtečně naložené maso. Děti dostaly nanuky a jiné
pamlsky a pro dospěláky bylo pití všeho druhu.
Věříme, že se ples líbil. Na příští rok již plánujeme další, pátý v pořadí
a opět poslední červencovou sobotu.
Na podzim budeme již podruhé pořádat turnaj v karetní hře fílky.
Turnaj je zařazen do Jihočeské fílkové tour, kde je součástí pěti turnajů.
Po sezoně je oceněn celkový vítěz tour. Turnaj proběhne v sobotu 28. 9.
2019 od 15:00.
Během podzimu plánujeme přípravu klubovny a zbrojnice na zimu.
Přeji všem čtenářům příjemné podzimní dny a těším se na setkání při
dalších akcích v Chlumci.
Za SDH Chlumec napsal Honza Mach, místostarosta sboru

FK OLEŠNÍK
Příprava a vstup do nové sezony Krajského přeboru mužů

Po oslavách titulu mistra KP
jsme vstoupili do letní přípravy.
Nastaly změny v kádru. Do mateřského Týna nad Vltavou odešel
náš nejlepší střelec Radim Štos.
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Ale přivedli jsme celkem čtyři
nové hráče J. Totha z Loučovic,
M. Šáleného z Lomnice nad Lužnicí, T. Pecku z Písku a D. Tomáška z rezervy Dynama Č. Budějovice. Do přípravy se zatím nezapojil
zraněný David Lafata, který po
těžkém úraze začal rehabilitovat.
Přejeme mu, aby vše probíhalo bez komplikací a těšíme se na
jeho návrat na olešnický trávník.

Příprava proběhla standardně na
domácím hřišti a také v sousedním Temelíně. Připravovali jsme
se kvalitně a zodpovědně a do
sezóny jsme vstoupili venkovní
výhrou 2:1 na hřišti v Jankově.
V dalším domácím utkání jsme přivítali Protivín, který nás potrápil,
ale krásnou a pohotovou brankou
L. Dudka jsme zvítězili 3:2. Vítězný hattrick jsme dokončili v sil-
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ném Krumlově, odkud jsme si
po vydařeném výkonu odvezli tři
body za výhru 2:0, když nás výrazně podržel brankář Míra Jirkal.
Všichni doufáme, že nám forma
vydrží i v dalších podzimních zápasech a dál budeme diváky bavit
dobrým ofenzivním fotbalem.
Josef Pícha

OBECNÍ NOVINY - OBEC OLEŠNÍK - č. 3/2019

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

S.A.S.O.
Léto Spolku amatérských sportovců Olešník

OLEŠNICKÉ VÍTÁNÍ LÉTA
Jak jste jistě všichni zaregistrovali, na začátku letní sezony v sobotu
8. 6. uspořádal Spolek amatérských
sportovců Olešník zážitkové odpoledne pro
rodiny s dětmi. Jednalo se o druhý ročník Olešnického vítání léta, kde se děti mohly vyřádit
na několika atrakcích. Největší zájem vzbudilo
Hopsárium, v čele s nafukovacím hasičským
vozem se skluzavkou, doplněný o skákací hrad.
Dále si pak mohly děti vyzkoušet své dovednosti při střelbě na basketbalový koš či nafukovací terč.

FK OLEŠNÍK - KP MUŽI - PODZIM 2019
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Neděle 11. 8.

17:00

Jankov – OLEŠNÍK

Sobota 17. 8.

17:00

OLEŠNÍK – Protivín

Sobota 24. 8.

17:00

Č. Krumlov – OLEŠNÍK

Sobota 31. 8.

17:00

OLEŠNÍK – Sokol Sez. Ústí

Neděle 8. 9.

17:00

Lom u Tábora – OLEŠNÍK

Sobota 14. 9.

16:30

OLEŠNÍK – Táborsko „B“

Neděle 22. 9.

16:30

TJ Dražice, z. s. – OLEŠNÍK

Sobota 28. 9.

16:00

OLEŠNÍK – Lažiště

Neděle 6. 10.

16:00

Milevsko – OLEŠNÍK

Sobota 12. 10.

15:30

OLEŠNÍK – Blatná

Sobota 19. 10.

15:30

Osek – OLEŠNÍK

Sobota 26. 10.

14:30

OLEŠNÍK – Junior Strakonice

Sobota 2. 11.

14:00

Rudolfov – OLEŠNÍK

Sobota 9. 11.

14:00

OLEŠNÍK – Čimelice

Neděle 17. 11.

10:30

Třeboň – OLEŠNÍK
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V rámci Olešnického vítání léta proběhlo mistrovství ve vaření kotlíkového kančího
guláše, jehož se zúčastnilo 7 týmů ze všech
koutů našeho kraje. Během soutěže mohli porotci ochutnat různé variace kančího guláše od
týmů Hroznějovice, Zlivani, SASO, Netolicko-Žabovřeská brigáda, Meziříčí, Strachovice
a Auzy team. Po dlouhém zápolení s přestárlým kancem, rozhodla nezávislá porota složená
z místních fajnšmekrů o vítězství týmu SASO,
který sesadil z mistrovského trůnu loňského
vítěze Hroznějovice. Na nádherném druhém
místě skončil tým Meziříčí a třetí se umístil
Auzy team. Celou akci završila taneční zábava
pod širým nebem.
DRAČÍ LODĚ PURKAREC
Dne 6. 7. se tým dračích lodí Olešník, pod
taktovkou spolku SASO, zúčastnil festivalu

dračích lodí v Purkarci, kde reprezentoval naší
obec v závodu na 200 metrů. Posádka složená většinou z místních borců srdnatě bojovala s amatéry i profesionály a oproti očekávání
všech odborníků se umístila na stupních vítězů mezi amatérskými posádkami. Překvapený
kapitán úspěšného týmu Václav Svatek převzal
z rukou organizátorů pohár za třetí místo!!!
DŘEVÁK CUP 2019
K nadšení všech tenisových odborníků
proběhl dne 24. 8. další ročník amatérského
tenisového turnaje „Dřevák Cup“. Turnaje se
zúčastnilo 15 dvojic rozdělených do 4 skupin,
z nichž všechny týmy postupovaly dále do vyřazovacích bojů o putovní pohár. Celý den, který byl plný překrásných tenisových momentů,
nakonec ovládla dvojice Václav Hornát s domácí hráčkou Janou Novákovou, kteří porazili
v superfinále vítěze amatérské skupiny Lucii
a Aleše Píchovi.
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Spolek amatérských sportovců Olešník by
rád poděkoval všem zúčastněným, sponzorům,
obci Olešník a všem co se podíleli na organizaci akcí našeho spolku.
Karel Procházka
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KULTURA
OSLAVA 610. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O VSI OLEŠNÍK 22. 6.
Oslavě první písemné zmínky o Olešníku
předcházela neorganizovaná exkurze nově zrekonstruovaného plaveckého bazénu. Samotná
oslava před obecním úřadem byla zahájena
rozezněním elektronického zvonu na kapličce.
Následovalo přivítání starostou obce Ing. Milanem Kotýnkem a stručné seznámení s historií
obce. Poté se již chopila hudebních nástrojů
country kapela Patrola a svým vystoupením

potěšil Dětský folklorní soubor Úsviťáček.
I přes značně proměnlivé počasí byla účast
vcelku hojná. Děti si zaskotačily na nafukovacích atrakcích, k čemuž spořádaly 120 pikadorů. Dospělí se s chutí postarali o 60kilogramové
grilované sele a 50 litrů guláše. Oslava se protáhla do pozdních nočních hodin, a tak ji můžeme považovat za úspěšnou.

Jak je to ve skutečnosti s první písemnou zmínkou o Olešníku
Jistý Přibík ze Žabovřesk se svými společníky: „Ve Volešníku Střechovi ukradli dva koně",
jak praví rožmberská popravčí kniha. O tom
jste se mohli dočíst již v prvním letošním vydání novin. K této události však nedošlo roku
1409, ale až roku 1420, jak jsme zjistili nedlouho před oslavou, kdy veškeré přípravy byly již
v plném proudu.
Nedopatření vzniklo tak, že rožmberskou
popravčí knihu koncem 19. století tiskem
vydával třeboňský archivář František Mareš.

Zmínka o Olešníku je v zápise z výslechu, který proběhl v březnu roku 1420, ale ta tisková
strana v Marešově edici je nadepsána 1409.
Když Antonín Profous připravoval koncem
40. let 20. století knihu o místních jménech
v Čechách, tato věc mu unikla a uvedl, že první
zmínka, a tedy vlastně mýlka, o Olešníku je
roku 1409. Protože z Profouse vycházela většina dalších autorů, tak se tento omyl houževnatě udržuje.
Z historického hlediska ale vlastně o nic ne-
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jde, je to prostě jen náhodný první písemný výskyt jména. Pozitivní je, že to může být záminka uspořádat takovou oslavu dvakrát - letos
k výročí 1409 a příští rok ke kulatějšímu 1420.
Uvidíme, jak této myšlence bude nakloněno
zastupitelstvo :o).
Olešník je ale jistě o mnoho starší. Vesnice
pravděpodobně vznikla nejpozději při kolonizaci královského panství kolem hradu Hluboká, někdy ve druhé
polovině 13. století.
Důkazem je i nález
při přestavbě staré stodoly v usedlosti Růženy
Valentové roku 1959,
kde byl v základovém
zdivu nalezen džbánek
s 1082 pražskými groši z doby Václava II.
a Jana Lucemburského;
není vyloučeno, že sem
mohl být ukryt již někdy v letech 1317-1318,
kdy bylo hlubocké panství pleněno královským vojskem.
V. Z.

KNIHOVNA
KNIHY - STOLETÉ A SOUČASNÉ

V minulém článku jsem zmínila, že jsem při
počítačové evidenci knih našla několik velmi
starých svazků.
Zmíním se pouze o dvou exemplářích. První
kniha je vydaná v roce 1916, od našeho spisovatele Karla Václava Raise, HORSKÉ KOŘENY.
Vyšla v Praze, nákladem české graf. arc. společnosti "Tinie", jako páté vydání v edici Raisovy
spisy č. 15. Je to soubor tří povídek - Pro číslo,
Výprava z hor a Ta srdce. Autor v nich popisuje
touhu po majetku a sobectví horských obyvatel. Jak jsem zjistila, první vydání vyšlo v roce
1892. V naší knihovně máme opravdu vzácnou
knihu, jelikož v antikvariátech mají vesměs vydání pozdější.
Kniha je vázaná a v dobrém stavu, pouze
jsem zpevnila svazek listů s obalem. Knihu

jsme pravděpodobně získali při likvidaci Obecní knihovny v Nové Vsi.
Druhou knihou je Italská cesta, 1. díl, napsaná J. W. Goethem. V roce 1786, když se léčil
v Karlových Varech, odjel tajně (!) do Itálie,
kde pobyl půl druhého roku. Důvěrné setkání
se zcela novým světem a především s antikou
znamenalo tvůrcovo znovuzrození. První Goethova Italská cesta zpracovaná literárně v roce
1816-1817 má značný význam pro jeho další
uměleckou činnost. Svazek v naší knihovně byl
vydán v roce 1930 Fr. Borovým v Praze. Radigoval Eduard Bass a Dr. Jan V. Sedlák, edice
Pantheon, vzorná vydání spisovatelů domácích
i cizích, kniha sedmdesátá první. Zjistila jsem,
že vydavatel Fr. Borový tuto edici využíval.
Kniha Italská cesta je vázaná a v horším stavu
než výše uvedené Horské kořeny, jelikož její
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listy jsou velice jemné až průsvitné, řekla bych
i hedvábné. Od vydavatele Fr. Borového máme
v knihovně více knih, většinou klasických.
Koncem července jsem nakoupila 24 nových
knih. Jednalo se ve větší míře o povinnou četbu
pro žáky a studenty, např. Moliére - Lakomec,
Albert Camus - Cizinec, Václav Hrabě - Blues
pro bláznivou holku, A.S. Puškin - Evžen
Oněgin, Denis Diderot - Jeptiška, C. S. Lewis
- Letopisy Narnie - první 4 díly, František Hrubín - Romance pro křídlovku, Pavel Kundera
- Směšné lásky, Astrid Lindgrenová - Ronja,
dcera loupežníka, Umberto Eco - Jméno růže.
Ostatní knihy jsou detektivky a romány pro
ženy. Přijďte se podívat na historii i současnost.
Obecní knihovna, Popelová Růžena
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ZÁJEZD SENIORŮ
Již tradiční zájezd seniorů z našich obcí se uskutečnil 20. srpna v počtu
43 účastníků. První zastávkou byl hrad Kámen, postavený na rozsáhlém
skalisku. Zde jsme vyslechli zajímavou historii hradu, prohlédli interiér
zařízený ve stylu 19. a počátku 20. století. Na závěr jsme zhlédli sbírku
jednostopých vozidel, která, doufám, zaujala nejen pány.
Oběd byl připraven v Penzionu U Zámku v obci Pluhův Žďár. Penzion
je původně přestavěný statek, který patřil k místnímu zámku. Jak jsme se
zde dozvěděli, roku 1925 koupil statek se zámkem Bedřich Beneš, bratr
prezidenta Edvarda Beneše. Dnes je zámek opět ve vlastnictví potomka
rodu Benešů.
Výlet jsme zakončili prohlídkou renesančního vodního zámku
Červená Lhota. Slečna průvodkyně nám představila autentický byt
posledních majitelů, knížat Schönburg-Hartenstein, v podobě, jakou
měl po roce 1910, kdy byla dokončena nejmladší přestavba zámku.
Jana Mádlová

RŮZNÉ
SÚRAO – CO TO JE?
SÚRAO je technická státní organizace, která má za úkol řešit
konec životního cyklu radioaktivních odpadů, vznikajících v České republice. Je Vázána "Koncepcí
nakládání s radioaktivními odpady
a vyhořelým jaderným palivem",
dle které se plánuje výstavba hlubinného úložiště. Aktuálně se
zkoumá 9 lokalit, v nichž se nachází 53 obcí. K 30. červnu 2020

se má počet snížit na čtyři. V roce
2025 zůstane jedno místo finální
a jedno záložní.
Aby se vše uskutečnilo maximálně otevřeně tak, jak atomový
zákon stanovuje, připravilo MPO
v souladu s vládním závazkem
návrh potřebné legislativy-věcný
záměr zákona o zapojení obcí do
výběru vhodné lokality. Předloha počítá s tím, že se samosprávy

zapojí do povolovacích procesů.
Obce za už provedené výzkumy
dostanou kompenzace a budou
mít zástupce v expertním panelu
(hodnocení podkladů z jednotlivých lokalit).
Naší obce se dotýká aktivita
v prostoru vrchu Janoch, kde jsou
objektem pozornosti katastry obcí
Temelín, Dříteň, Olešník a Hluboká nad Vltavou. Starostové těch-

OBECNÍ TURNAJ V TENISE
Protože nám na původní termín olešnického turnaje meteorologové slibovali celodenní
déšť, posunuli jsme ho o týden na 20. 7. Hned
ráno bylo všem jasné, že sluníčka si za celý den
užijeme opravdu hodně. Turnaje se zúčastnilo
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13 dvojic, které se mezi sebou nejprve utkaly
ve 3 skupinách, aby se určilo pořadí do vyřazovacích soubojů. Z vítězství se nakonec radovali
pánové Václav Dvořák a Václav Hornát, kteří
ve finálovém duelu porazili Jindru Vavrocha
a Martinu Liškovou. Boj o třetí příčku se lépe
vydařil Jindrovi Boubalovi s Janou Novákovou.
Gratulujeme!
Jménem všech moc děkuji Jindrovi Vavrochovi za uspořádání a organizaci turnaje,
obci Olešník a ostatním sponzorům a všem, co
se na organizaci podíleli – bez Vás by to nešlo!
Martina Lišková
Nadále platí, že každý, kdo má zájem kurty
navštívit, 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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to obcí se dohodli na společném
postupu. Výsledky jednání budou
projednány zastupitelstvy a poté
postoupeny SÚRAU.
Tolik v krátkosti k hlubinnému
úložišti. Jedná se o záležitost, které
bychom měli věnovat velkou pozornost, i když stavba samotná by
měla začít v roce 2050 a dokončena by měla být v roce 2065.
Ing. Milan Kotýnek st.
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OBECNÍ KOMPOSTÁRNA NEBO SMETIŠTĚ?
Je to čtrnáct měsíců, kdy v obci Olešník funguje kompostárna tzv. „po
novu“. Za tu dobu se na kompostárně dost změnilo. Jistě si vzpomínáte
na nebetyčné hromady větví, ze kterých na vás vykukovaly různé materiály, které s bioodpadem neměly nic společného, ba naopak, daly se zařadit do kategorie nebezpečného odpadu, pro který je likvidace prováděna
ve zcela jiném, zpřísněném režimu.
Během minulého roku jsme se jako správci kompostárny s tímto nebezpečným odpadem vypořádali, rozdělili kompostárnu na jednotlivé
sekce, kde lze možno uložit materiál od pařezů, přes větve, zeminu až po
„jednoduchý“ bio odpad v podobě trávy či plevelu z vašich zahrad.
Mnozí z vás tento přístup ocenili a začali s námi spolupracovat. Díky
těmto občanům se podařilo separovat jednotlivé druhy bio odpadu
a docílit kýženého efektu každé kompostárny a to výroby vlastního kompostu. Pro tuto výrobu jsem zakoupil poměrně drahou techniku a vlastní
kompost začali vyrábět. Dnes je možno se pochlubit již prvními vlaštovkami v podobě prodeje 60 m³ kompostu pěstitelům ovocných stromků
a příjmem cca 15 tisíc korun do obecní pokladny.
Bohužel vedle spořádaných občanů jsou mezi námi i tací, kteří stále
vidí v kompostárně místo, kam lze vyvést cokoli, a tak se rychle zbavit
vlastního problému, nikoli ve stylu Nerudova slovníku „Kam s ním“, ale
zcela hulvátsky „vyhodím na kompostárnu a mám vyřešeno“. A tak jsou
chvíle, kdy na nás jako na správce kompostárny jdou mdloby, když na
nás čeká v prostoru pro bio odpad pro přímé kompostování, tedy v po-

sečené trávě, nasypaná stavební suť, plasty, komunální odpad, žárovky,
špalky a dokonce i odpad jako eternit, heraklit, dřevotříska, či zemina
s převážným poměrem kamení.
Toto jsou chvíle nejenom pro velký nádech do další činnosti, ale i chvíle, kdy musíme tento odpad od lajdáků a bezohledných občanů ručně
vybírat a likvidovat, tak jak si tento odpad zaslouží. Dopad, který s touto
další separací souvisí, je nejen v podobě našeho časového zatížení, ale
i v podobě zvýšených výdajů z obecní pokladny. A tak příjem z prodeje
kompostu končí jako výdaj za tyto činnosti místo, aby se Vaše děti navštěvující mateřskou, či základní školu dočkali nových hraček, učebních
pomůcek, či obecním úřadem hrazených výletů.
Jako správci kompostárny se pokusíme výrazněji vytyčit a označit
jednotlivé sekce pro ukládání odpadu. Na vás občanech pak je zda jste
schopni takovou formu respektovat a odpad dle pokynů ukládat.
Nezlepší-li se v budoucnu váš přístup, přistoupíme k radikálnější formě a to k uveřejňování fotografií jednotlivých případů bezohledného
přístupu, resp. uveřejnění fotografií zaznamenávající jednotlivá vozidla
občanů, která takto bezohledně svůj vlastní odpad likvidují.
Věřím, že k této alternativě nebude nutno přistoupit a ti z vás, kteří se doposud takto chovali, uznají, že toto není správná cesta a připojí se k spořádaným občanům, díky kterým kompostárna funguje, tak jak fungovat má.
Za správce kompostárny Vám přeji krásné dny
Jiří Mrázek

HOSTINEC SELSKÝ ŠTÍT V OLEŠNÍKU

Na podzimní dny pro Vás připravujeme různé víkendové akce
a změnu jídelního lístku. Každý
týden od úterý do pátku od jedenácti do čtrnácti hodin k nám můžete zavítat na dobrý oběd, vybrat
si můžete vždy ze čtyř pokrmů,

z nichž jedním je týdenní specialita kuchaře. Léto nám pomalu končí, ale sezona plná svateb a oslav
ještě pár týdnů potrvá, proto prosíme, stále sledujte naše webové
stránky i sociální sítě, kde uvádíme upravenou provozní dobu pro
následující dny a kde naleznete
veškeré informace o připravovaných akcích (www.selskystit.cz).
V následujících měsících začneme přijímat rezervace na vánoční
večírky, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme za přízeň a těšíme se
na Vaši návštěvu..
Kolektiv Selského štítu

MARKÉTA PECHOVÁ POKOŘILA LA MANCHE

MEMORIÁL PEPY BLÁHY

Čtyřicetiletá Martina Pechová, původem z Dívčic, přeplavala 25. srpna
kanál La Manche. Za neuvěřitelných 12 a půl hodiny zdolala 38 a půl
kilometru dlouhou trasu z anglického Doveru do francouzského Calais.
Je první handicapovanou ženou, která to dokázala. O pravou nohu přišla
Markéta Pechová už v dětství, odvahu jí to nevzalo a vrhla se na sport.
Nejprve začala atletikou, později přešla k plavání. Nyní je Markéta členkou plaveckého oddílu Slavie Liberec, kterou reprezentuje v dálkovém
plavání mezi zdravými sportovci. V létě pravidelně jezdí trénovat i na
olešnický bazén.
V. Z.

10. srpna byl v Nové Vsi uspořádán tenisový turnaj „Memoriál Pepy Bláhy“, zařazený do
Oranžového roku Skupiny ČEZ.
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PŘÍRODA JE MOCNÁ…
O tom, že příroda je vskutku mocná čarodějka nás přesvědčila během čtyř letošních měsíců na vrbách vedle bazénu. První
fotka byla pořízena vždy v polovině dubna, po tolik kritizovaném omlazovacím řezu vrb a druhá téhož stromu v srpnu.
V. Z.

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: P
 o 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
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