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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.: 387 985 602
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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Je neskutečné, že již uplynulo 30 let od změny politického zřízení v republice. Dnešní generace bere jako samozřejmost, že si
v podstatě každý může žít po svém a jak se komu líbí. Je ale potřeba stále připomínat, že tomu tak nebylo vždy. Nezapomenout
a nedopustit opakování chyb…
Rok 2019 se nám pomalu chýlí ke konci, podzimní počasí se změní v bílou zimu. Přeje si to většina z nás, především děti.
Stačilo by i jen na pár týdnů. Poslední roky to ale příliš nevychází, tak tedy snad… Je čas ohlédnout se, zhodnotit, co se nám
povedlo uskutečnit podle plánu a co přesuneme do předsevzetí na příští rok. Konec roku je neodmyslitelně spjat s Vánocemi.
Těšíme se z nich. Nezapomeňme však, že Vánoce jsou především svátky pohody a klidu, nikoliv uklízení a stresu. Přeji Vám tedy
krásné svátky vánoční, úspěšné vkročení do příštího roku a především zdraví.
S úctou Vladimír Zibura

V pátek 6. prosince 2019 starosta obce Ing. Milan
Kotýnek přivítal na obecním úřadě šest ze sedmi dětí
narozených v naší obci od listopadu 2018 do srpna
2018. Pět chlapců a jedno děvčátko, jeden chlapec se
k vítání nedostavil. O kulturní zpestření se postarali žáčci
a žákyňky z mateřské školy. Novým občánkům přejeme
hodně zdraví a ať se jim s námi dobře žije.
V. Z.

ZASTUPITELSTVO OBCE
19. listopadu 2019 ZO Olešník schválilo
vítěze výběrového řízení na pronájem „Olešnické
hospody“, kterého se zúčastnili 2 zájemci.
Olešnickou hospodu budou mít v pronájmu od
1. prosince 2019 společníci pan Aleš Škabroud
a pan Jan Caha.

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 písemné zmínky o obci 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.

Obec Olešník děkuje Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ za partnerství a finanční podporu
při realizaci kulturních, společenských a sportovních akcí konaných v rámci programu
Oranžový rok 2019 ve všech třech našich obcích – Olešník, Chlumec a Nová Ves.
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ZÁKAZ STÁNÍ
Po opakovaných stížnostech spoluobčanů bude Obec Olešník řešit s Policií ČR kontrolu parkujících automobilů
bránících pohybu chodců na chodnících vedle vozovek v obci. Kontrola a případné postihování dopravních přestupků
bude probíhat zejména na hlavních tazích obcí tj. v „Chalupách“ a na „Findě“.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
První čtvrtletí už je dávno za
námi, uteklo jako voda. Prvňáčci se
plně aklimatizovali na školu a pilně
se učí, pokroky dělají neskutečné.
Nová zástěna s dveřmi již nepustí nepříznivé počasí na schodiště,
a tak žáci nepromrznou po cestě ze
šatny do školy. Na podzim se žáci
zapojili do sběru kaštanů, nasbírali
téměř 400 kg, a to vesměs na školním dvoře. Suché léto evidentně
úrodu kaštanů neovlivnilo. Lampionového průvodu se 31. října zúčastnilo 120 lidí a pes. Trasa byla

obvyklá, s cílem u mateřské školy,
kde bylo přichystáno občerstvení.
Následující den jsme ve škole měli
halloweenskou party. Tento den
rozhodně nebyl největším strašákem diktát. 22. listopadu prvňáci
s druháky zhlédli divadelní představení v mateřské škole. 5. prosince si žáci zasoutěžili a zatancovali
na čertovské diskotéce, spojené
s nadílkou a 6. prosince začal kurz
bruslení v Českých Budějovicích,
kam jezdíme společně se ZŠ Zahájí. V odpoledních hodinách
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10. prosince se uskutečnila ve škole vánoční dílna, kde si děti všeho
věku mohly vyrobit vánoční dekorace a dárečky. Vánoční besídka
je naplánována na 17. prosince
a 19. vyrazíme do kina na Hlubokou nad Vltavou. Možná se to nezdá, ale i přes množství akcí přeci
jen většinu času stráveného ve škole
věnujeme učení.
V. Z.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Je tu zas ten krásný vánoční čas, na který se těší malí i velcí. Je to
čas krásných přání, ale i poděkování všem, kteří nám pomáhají. Nám
v mateřské škole také pomáhají. Kdo? Například Obecní úřad v Olešníku
– máme krásnou novou boudu na všechny venkovní hračky a také se
zpracovává projekt na osázení naší velké zahrady. Moc se těšíme
a moc děkujeme. Pak obecní úřad Dívčice a p. Petr Ciglbauer, kteří nám

darovali peníze na nové hračky a pomůcky. Také moc děkujeme p. Janu
Machovi. Každý takový příspěvek vítáme a jsme za něj rádi. Díky novým
hračkám a pomůckám je pro nás každý den jiný, snažíme se o to, aby
v naší školce bylo dětem příjemně, aby se tu cítily bezpečně a jsme rádi,
že se to daří.
Dana Kuboušková, ved. učitelka
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SPOLKY
V OBCI
Sbor dobrovolných
hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

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

ZÁVĚR SOUTĚŽNÍ SEZONY

Vás srdečně zvou na
1901 - 2016

MLADÍ HASIČI

Na již 14. ročník našeho dvojboje dorazilo
7. září 37 družstev. Počasí nepřálo, celý den
mrholilo a občas i pršelo, mohlo být ale hůře.
Soutěž začala v 13:00 a poslední družstvo odběhlo před 15:45. Účast našeho sboru zahájilo
Program:
družstvo
starších B štafetou požárních dvojic
a hned pěkným výsledkem. I přes pád velitele
14:005.hod.
získalo
místo. Mladší pak předvedli slušný
požární útok, kde obsadili 4. místo. Starším
nástup
návsi
ASlavnostní
štafeta tolikzahájení
neklapla, a11.
místo.na
Následoval
útok
B,
pro
zamotané
hadice
mělo
neplatný
Žehnání nového praporu SDH Olešník
pokus. Starší A v útoku také nebylo bezchybné,
ale 7. místo
bylokslušné.
V celkovém
pořadí
Položení
věnce
pomníku
padlých
starší A obsadilo solidní 8. místo z 19, B 15.
hasičské
aŽehnání
mladší perfektní
3. zbrojnice
ze 17. Zmrzlin se, i přes
počasí, vytočilo kolem 700.
19:00 hod.
Poslední letošní dvojboj byl 14. 9. v Ohrazeníčku.
soutěžila hospodě
v požárním Mladí hasiči soutěžili ve třech štafetách. Mladší
TanečníDružstva
zábava vzdeOlešnické
útoku a tři z družstva v běhu na 60 metrů nečekaně získali průběžné 2. místo za 1., 2. a 3.
s překážkami. Mladší získalo celkové 7. místo ze štafet. Starší A mělo smolný den. Ve štafetě
z 18 družstev a starší A 4. z 20. Starší B se ne- CTIF bylo nejrychlejší, ale pro 2 chyby až 6.,
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA
zúčastnilo. Hodnotilo se zde i celkové pořadí ve štafetě dvojic je o 1. místo připravilo 0,09 s!
v seriálu Českobudějovický dvojboj, kam se V poslední štafetě bylo 3. a průběžně je tedy
Starší B získalo za jedno 7. a dvě 4. míspočítalo 6 nejlepších umístění. Mladší získali 3. z 10.www.sdh-olesnik.blog.cz
za tři 4. a tři 3. místa parádní celkovou 4. příč- ta průběžnou 5. příčku.
Všechna naše družstva bojovala celou sezoku ze 17 družstev a starší A 7. z 18, za jedno 9.,
8. a 4. místo a tři 3. Starší B nebylo hodnoceno. nu s vervou a i za výsledky zaslouží pochvalu.
28. 9. jsme jeli soutěžit v požárním útoku se Dospělí by měli odkoukat zejména přístup
dvěma družstvy na Memoriál J. Jílka do Ne- k tréninkům. Starší B bylo mnohdy víceméplachova. Starší i mladší chybovali. Výsledek ně do počtu, ale přesto se občas úspěch do6. a 7. místo shodně z 11 družstev a navíc dva stavil, většinou ale chybělo trochu více štěstí.
úrazy hovoří za vše. Poslední letošní soutěží byla Navíc často doplňovalo družstvo A. Přeci jen
podzimní část Obvodového kola hry Plamen nemáme tolik členů, abychom mohli postavit
19. 10. v Jaronicích, která otevřela další ročník. dvě družstva, která by mohla obstát v tak velKvůli věku se již nemohli zúčastnit tři ze star- ké okresní konkurenci. Za celoroční píli jsme
ších a čtyři z mladších přestoupili do starších B. s mladými hasiči 20. 11. navštívili Hopsárium.
V. Z.

konající se 11. června 2016
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účast v superfinále, které bylo, pro stále se zhoršující počasí, zrušeno.
Muži se tak posunuli na 10. místo v celkovém pořadí Velké ceny okresu. Ženám se útok nepovedl. Dokončily těsně před minutovým limitem
a byly poslední, i za to však získaly 4 body. Galavečer k vyhlášení vítězů
ve Velké ceně České Budějovice tentokrát uspořádalo SDH na Hosíně
18. října. Ženy se převlekly za kočky a k naší velké radosti si odvezly pohár za 3. místo. Muži se spokojili s 10. místem. Získané ceny rozšíří naší
sbírku štětek (na holení).
Další posvícenskou zábavu jsme uspořádali 19. října spolu s kapelou
Talisman. Při vrcholném sčítání se napočítalo cca 70 lidí, což i přes nulové vstupné nebylo moc. Nu, neodradilo nás to. Příští rok bude zábava zas

DOSPĚLÍ HASIČI

Hosínské SDH uspořádalo 21. 9. první ročník soutěže zařazené do
Velké ceny okresu. Počasí vyšlo parádně, celý den jsme si užívali sluneční paprsky. Zúčastnilo se 16 družstev mužů a 7 družstev žen. Naši muži
získali 8. místo a ženy za obdobný čas 4. Velká cena na louce u kravína
v Neplachově se mužům 28. 9. opět nepovedla. Jeden z proudařů se zasekl hned na základně, bylo z toho 11. místo z 13. Holky se předvedly

a opět předposlední sobotu v říjnu. Poslední soutěží byla naše premiéra
na klání „O hlubockého kapra“ 30. 11., od které nás ani zima neodradila. K vidění byly velmi povedené útoky, více však ty příliš nepodařené.
Zúčastnily se i týmy z jiných okresů a krajů. Naše ženy získaly 11. příčku
ze 17 družstev a muži, startující jako 23., pěkné 9. místo z 28 družstev,
škoda téměř dvousekundového prostřiku jednoho z proudařů.
26. prosince proběhne v sálu Olešnické hospody Výroční valná hromada, kde se po pěti letech bude volit výbor SDH spolu se starostou.
SDH Olešník tímto také děkuje Jaderné elektrárně Temelín - Skupina
ČEZ a všem dlouholetým partnerům za trvalou podporu naší činnosti.
V. Z.

znatelně lépe. Získaly 3. místo ze 7 a zajistily si účast v superfinále, kde
byly také 3., za což dostaly karton Lambruska, k jejich velké radosti.
Na poslední Velkou cenu tohoto roku jsme se vypravili první říjnovou
sobotu do Borovan. Už od rána byla pěkná zima a postupně se počasí
ještě zhoršovalo, foukal vítr a chvílemi pršelo. I přes nepříjemné počasí si
zde muži zaběhli rekord na nástřikové terče, za čas 26,84 s brali 5. místo
ze 17 družstev (resp. 3. ze 13 v pořadí Velké ceny) a prvně si tak zajistili

Jednotka SDH obce Olešník
Cvičný požární poplach 23. 11.
Jednotka SDHO Olešník vyjela s technikou DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach
k domu č. p. 114, kde byl simulovaný požár kolny. Na základnu se dostavilo osm členů
zásahového družstva z jedenácti. Jednotka po příjezdu na místo určené velitelem
zásahu a provedeném průzkumu vyzkoušela likvidaci požáru stříkačkou PS12
a dvěma proudy C. Voda byla čerpána z rybníku "Rojdánek". Cvičný poplach byl
vyhlášen sirénou, zprávou SMS a AMDS od OPIS v 15:42, výjezd ze zbrojnice proběhl
v 15:51 h. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.
František Mádl
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SDH CHLUMEC
V polovině prázdnin nás čeká asi největší
akce a tou bude oslava výročí 120 let založení
SDH Chlumec a následný „tradiční hasičský
ples netradičně v létě a setkání rodáků“. Podzimní dění začneme opět fílkovým turnajem.
Později potom příprava klubovny na zimu
a rozsvícení vánočního stromu.
Nudu v příštím roce rozhodně neplánujeme
a věříme, že se do našich akcí bude zapojovat
stále více spoluobčanů.

Ani na podzim jsme se v Chlumci nenudili. Na konci září proběhl turnaj v karetní hře
fílky, který jsme pořádali již jako druhý ročník
a je součástí „Jihočeské fílkové tour“. Sešlo se
celkem 24 hráčů. V říjnu jsme připravili klubovnu i zbrojnici na zimu. Zároveň jsme prováděli i částečnou údržbu kapličky. V listopadu
jsme připravovali osvětlení vánočního stromu
na návsi a v sobotu 30. listopadu jsme stromek
slavnostně rozsvítili. Vařili jsme svařák a čaj,
děti dostaly malý dárek a měly radost z prskavek.
Na příští rok plánujeme každoroční jarní
údržbu a přípravu tenisového hřiště na novou
sezonu. Máme k dispozici i novou síť, tak to
bude ještě veselejší. Věříme v účast všech občanů. V dubnu připravíme a postavíme májku,
kde se opět účastní „celá ves“. V květnu proběhne sběr železného šrotu, starých elektrospotřebičů a pneumatik. A na konci května již tradiční dětský den.

Přejeme všem klidný zbytek adventního
času. Krásné vánoční svátky plné pohody
a všechno nejlepší v novém roce.
Za SDH Chlumec Honza Mach
(místostarosta sboru)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OLEŠNÍKU
V pátek 29. listopadu se rozzářil vánoční smrk na návsi v Olešníku za
zvuku koled zpívaných žáky naší základní školy a trubačů z Třeboně. Pro
děti, abstinenty či řidiče byl přichystaný čaj, pro ostatní svařené víno.
Děti ještě obdržely adventní kalendář.
V. Z.

FK OLEŠNÍK

V druhé polovině podzimní
části KP jsme opět potvrdili roli
favorita a zejména v domácích
zápasech jsme předváděli kvalit-

KULTURA

ní výkony podpořené střeleckou
produktivitou. Dařilo se také novým tvářím, které jsme v létě do
Olešníku přivedli a které trenér
R. Chlumecký citlivě zabudoval
do týmu. Dařilo se i ve venkovních zápasech, potěšila nás hlavně
vysoká výhra 0:5 na Rudolfově,
kde se nám v minulosti herně nedařilo. Sezonu jsme zakončili, bez
jediné prohry, výhrou 2:0 v Třeboni. A po podzimní části vedeme

tabulku s náskokem šesti bodů.
Jsme všichni moc rádi, že se po
vážném zranění vrátil na náš trávník David Lafata a svými výkony
a šesti góly přispěl k vedoucímu
postavení. Mužstvu se dařilo jako
celku a je vidět, že máme dobrou
partu i mimo hřiště. Za to patří
klukům dík. Velké díky patří i našim fanouškům, kteří nás podporují a také obci v čele se starostou
M. Kotýnkem za venkovní opravu
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Obec Olešník děkuje Jaderné elektrárně Temelín – Skupina ČEZ za
partnerství a finanční podporu při „Rozsvícení stromu v obci Olešník“.

kabin, která na podzim proběhla.V příštím roce zahájíme fotbalovou činnost Sportovním plesem,
na který jste všichni srdečně zváni
v pátek 7. 2. 2020 v místním pohostinství.
Závěrem bych chtěl Vám všem
popřát klidné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Josef Pícha
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KNIHOVNA
Co dělat, když prší anebo padá sníh?
Přijít do Obecní knihovny v Olešníku a půjčit si knihu. Je možnost si vybrat z 3718 knih.
Je zde také hodně nových knih, koupených na
začátku listopadu. Název v nadpisu - Co dělat,
když prší - je zároveň názvem jedné novinky
od spisovatelky M. Stapleyové. Příběh knihy
sleduje život dvou dětí - ona přijde o rodiče, on
má otce alkoholika - a oba vyrůstají u prarodičů dívky. Jejich první láska je přerušena odchodem chlapce. Co je čeká po desetileté odluce,
budou schopni navázat vztah tam, kde kdysi
dávno přestali?
Další nové knihy jsou od známých autorů, které už v knihovně jsou - jako je Hana
Marie Körnerová - Co neodvál ani čas, Znamení hada, Michaela Klevisová - detektivka
Sněžný měsíc, Klára Janečková - Vítěz, Karel
Čapek - R. U. R., František Niedl - detektivka
Inspektor s velkým ptákem, Alena Morštajnová - Tiché roky, Táňa Kubátová - Bukůvky,
Markéta Harazimová - Osmnáct, Černá vdova,
Kateřina Tučková - Vyhnání Gerty Schnirch,
Robert Bryndza - detektivky Smrtící tajnosti,
Chladnokrevně a Kanibal z Nine Elms, Sandra
Brown - Zuřivost, Liane Moriarty - Úplně cizí
lidé, Petra Hülsmannová - Čokoládový průšvih, a další.
Z nových autorů si v knihovně můžete půjčit Alison Blisová - Seznam snů a neřestí, Eoin
Dempsey - Růže bílá, černý les, Stina Jackson
- Stříbrná cesta, Franz Schätzing - Motýlí tyranie, Shari Lapena - Nevítaný host, Elle Kenne-
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dy - Risk, Milena Durková - Bára krotí rodinu,
Aleš Palán - Jako v nebi, jenže jinak, Medvídek
Pú, Ivana Ondriová - Vlčí hora, Paulina Świst Komisař a od spisovatele a dobrodruha, jehož
otec pochází z Olešníka, Ladislava Zibury Prázdniny v Evropě.
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Zkuste nastávající zimu prožít četbou s knihami z naší obecní knihovny.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně
pohody a zdraví v roce 2020 přeje
Růžena Popelová, Obecní knihovna Olešník

OBECNÍ NOVINY - OBEC OLEŠNÍK - č. 4/2019

RŮZNÉ
Z HISTORIE OBCE VOLEŠNÍK…

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

ŽIJEME JAK V POHÁDCE
Nejen, že si bájný drak oblíbil olešnickou náves, také si tam založil
rodinu a jeho potomek se má čile k světu.
Bohuslava Žáková

Nelehký život měli naši předci na přelomu 19. a 20. století
(Přepsáno v původním znění, tedy i s pravopisem, z Pamětní knihy obce Volešník)
Dne 2. července 1871 přišlo tak veliké krupobití, že jednoho klasu na polích neostalo státi, na stromový v zahradách a na lesích velikých
škod způsobilo, ani zvěř polní ušetřena nebyla. Všecky zemské plodiny zničené byly. Takové krupobití od nepamětných dob snad nebylo. Dne
12. srpna odeslala se petice k jeho cís. král. Apoštolského Veličenství Františkovi Josefovi stran krutého živlu, který postiženým obcím ráčilo věnovati
700 zlatých.

Živelní pohromi, které rok jak rok následovali, byli následující:
V roce 1888 kruté dvě povodně a strže, tak, že voda vistupovala do budov po dolejší
konce oken a podlahu ve světnicích vizvedla.
1889 - bili pole po povodních tak viprahlé, že malé sklizně přinesli.
1890 - opětná velká povodeň, na mnoze ještě hroznější než v roce 1888.
1891 - tento rok byl lepší, nepříliš však skvělý.
1892 - stížena obec krupobitím
1893 - žita spálena mrazem.
1894 - obylí bylo lepší na slámu, ale zrno nemělo.
1895 - bylo sucho, na podzim veliká síla miší *
1896 - z jara opět miši, od podzimka povodeň.
1897 - mokro, krupobití.
1898 - opětná záplava myší.
1899 - mokro, kroupi.
1900 - mokro, povodně.
1901 - sucho.
*Roku 1895 na podzim se objevilo na pozemcích mnoho polních hrabošů, mnoho udělali škody na ozimi, jeteli a lukách, tak, že se musela ozim zaorat. V roku 1896
v měsíci březnu, přišla do sněhu deště a při tom vešla voda do myších děr, na to zmrzlo,
v děrách se udělaly ledové špunty a myši zašly.

HOSTINEC SELSKÝ ŠTÍT V OLEŠNÍKU

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE VOLEŠNÍK
V roce 1941 musela být Pamětní kniha odevzdána na okresní úřad
a později měla být zničena, stejně jako jiné. Pravděpodobně zásluhou některých úředníků, vlastenců, byly tyto kroniky zachovány a nám v roce

1945 navrácena z nějakého archivu v Praze. Díky včasnému upozornění
mohl před odevzdáním kroniku, datovanou od roku 1854, kronikář Josef
Voves opsat, a tak by se byly zápisy i tak uchovaly.
V. Z.

VÝSADBA STROMKŮ
Pravidlo praví: „Za každý
poražený strom, vysadit nový“.
Po jarním kácení nebezpečných stromů se na podzim vysadily stromy nové. V sousedství hasičské zbrojnice přibyly
dvě olše a na mezi vedle bazénu prozatím pět javorů.
V. Z.
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Hostinec, penzion Selský štít
Olešník 11, 373 50
www.selskystit.cz
tel. 731 826 453

Zima je za dveřmi, proto neváhejte a přijďte se zahřát moravským punčem či svařákem nebo
ochutnat novinky z našeho obměněného jídelního lístku, který
máme již od začátku listopadu.
Můžete například vyzkoušet steak
z hovězího pupku s domácími
americkými bramborami a dijonskou majonézou nebo pečené
kachní prso se šípkovou omáčkou
a bramborovými rösti.
Pokud by si Ježíšek nevěděl
rady, čím obdarovat své blízké,

může se na nás obrátit, rádi mu
vypomůžeme dárkovým poukazem na vyžití našich služeb.
Vzhledem ke konání firemních
vánočních večírků i rodinných
oslav a sešlostí se v průběhu prosince může otevírací doba naší restaurace ještě měnit. Proto prosíme, sledujte naše stránky na webu
a sociálních sítích, kam budeme
přidávat aktuální otevírací dobu.
V termínu od 7. do 10. ledna
2020 bude restaurace z technických důvodů uzavřena.

- 15 -

Děkujeme za přízeň a těšíme se
na Vaši návštěvu a přejeme klidné
vánoční svátky a úspěšný vstup do
příštího roku.
Kolektiv Selského štítu
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OLEŠNICKÁ HOSPODA
foto: platan
OLEŠNICKÁ
HOSPODA
Vážení a milí. PoVážení
krátké pauze
nejpoza se
milí.
Po
BRIGÁDA V OLEŠNICKÉ HOSPODĚ
ději v druhé polovině
prosince pauze
znovu otevře
krátké
se
Hledáme posily do kuchyně i pro obsluhu našich hostů. Brigáda je
"Olešnická hospoda".nejpozději
Těšit se můžetev na druhé
skvělé
pivo z Protivína, poctivou domácí kuchyni,
polovině
prosince vhodná i pro studenty, maminky na MD či důchodce.
hotová jídla během obědů a v neposlední řadě
Časové rozmezí cca 10:00-15:00 h, lze se dohodnout individuálně.
milou obsluhu. Tak znovu
za námi přijďte dootevře
OlešMožno i odpolední směny a víkendy.
"Olešnická
nické hospody! Všichni
jste vítáni. hospoda". Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 773 259 444
na
Za nový Těšit
kolektiv se
Petramůžete
Jakoubková
skvělé pivo z Protivína, poctivou domácí kuchyni, hotová jídla během obědů a v
neposlední řadě milou obsluhu. Tak za námi přijďte do Olešnické hospody! Všichni jste
vítániǤZa nový kolektiv Petra Jakoubková


PŘÍRODA JE MOCNÁ…





ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
MUDr. Markéta Kollrosová – Praktický lékař pro dospělé
Tel. o
 rd. Olešník: 775 985 366
ord. Dříteň: 387 991 134
Mobil: 728 036 002
ORDINAČNÍ DOBA
Ord. Olešník: Út., Čt.: 8.30-10.00 h
Ord. Dříteň: Po.: 13.00-14.30/lichý týden 16.30-18.00 h
St.: 8.30-10.30 h, Pá.: 8.30-10.00 h

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
POHOTOVOST - Týn nad Vltavou – tel.: 385 722 222

Uzávěrka 1. čísla je 24. února 2020 - 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
Grafická příprava a tisk: Tiskárna Posekaný, Lannova 235/8, České Budějovice. Tel.: 602 177 947, www.posekany.cz
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