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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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ÚVODEM
Tak se nám ta zima příliš nevyvedla. Zamrzlá kluziště, zasněžené louky a kopce zůstaly jen snem. Radost z letošní zimy měli
zřejmě nejvíce řidiči a správa a údržba silnic. Žáci mi ani nechtějí věřit, že jsem si v dětství užíval sněhu a mrazu i několik
týdnů v kuse. Každopádně život v našich vsích to příliš nezměnilo, zejména život kulturní. V Nové Vsi s námi úspěšně ukončili
rok pořádáním „Olešnické stopy“. Plesová sezona v Olešníku nevybočila z předešlých let a již tradičně přinesla tři plesy, které
byly svým způsobem originální, a tak si mohl vybrat každý. Děti se vyřádily na karnevalu. Olešnické maminy opět plánují
pohádkovou cestu. SASO poměří kulinářské síly a ani děti nepřijdou zkrátka. Těší mě, že je nás tolik, kdo umí bavit sebe
i ostatní.
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
ZO obce Olešník plánuje v roce 2020:

ZO rozhodlo o příspěvcích pro spolky:

• Dokončení nového územního plánu

• FK Olešník - 195 tis. Kč

• Oprava střech na obecních stodolách

• SDH Olešník - 35 tis. Kč

• Výměna podlah v ZŠ

• SDH Chlumec - 30 tis. Kč

• Výměna osvětlení v MŠ

• SASO - 22 tis. Kč

• Projekt a výstavbu sběrného dvora

• ČSV Purkarec - 8 tis. Kč

• Úpravu zahrady v MŠ

• ČSV Dříteň - 8 tis. Kč

• Dokončení projektu na ČOV Chlumec

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. pololetí už máme úspěšně za
sebou a konec roku je tu co nevidět. Z dětí, které v září nastoupily
do 1. třídy, jsou již právoplatní šikovní žáčci a starší spolužáci jsou
jim oporou. Ovšem nejen o matematice či českém jazyce je škola,
a proto si výuku zpestřujeme různými akcemi. V prosinci děti vyráběly dárečky na vánoční dílně.
Rodiče a i ostatní členy rodiny pobavili žáci na vánoční besídce, kde
recitovali, zpívali, tančili, hráli na
zvonky a na závěr zahráli příběh

o narození Ježíška. Před Vánocemi jsme vyrazili na Hlubokou nad
Vltavou do kina, kde jsme měli
sál jen pro sebe. Během prosince
a ledna žáci jezdili na kurz bruslení do Českých Budějovic, který
se všem velmi líbil a naštěstí se
obešel bez zranění. Inu, máme
šikovné děti. 1. března jsme uspořádali spolu s obcí dětský karneval
v Olešnické hospodě, financovaný
z Oranžového roku, za což děkujeme JETE ze skupiny ČEZ. V březnu žáky čeká kurz první pomoci

a zapojili jsme se do výtvarně – literární soutěže „Požární ochrana
očima dětí“. V dubnu bude velikonoční dílna, ukázka dravců a pro
budoucí prvňáčky zápis. V květnu se mohou maminky těšit na
svou besídku a žáci na edukační
program s mikroskopy. V červnu
uspořádáme oslavu dne dětí, pojedeme na výlet a do konce školního
roku jistě ještě něco vymyslíme.
V. Z.
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Básničky zaslané do soutěže „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“
Hasičská básnička

Hasiči v útoku

Hasiči

Náš požární hlásič,
slyší každý hasič,
rozběhne se čiperně,
do zbrojnice k cisterně.

Hoří, hoří, hoří,
kouř tu všechny moří.

Hasiči jsou šikovní,
pomáhají nám, kdo to ví?
A když někde hoří dům,
přijedou hned k sousedům.
Překonají překážky,
nečekají urážky.
Hasí holky – dračice,
berou troják, hadice.
Za odměnu vyhrají,
a pak se třeba pobaví.

Petra Štabrňáková

Zrádný požár tropí škody,
cisterna je plná vody,
voda plamen uhasí,
popadne ho za vlasy.
Oheň tiše zasyčí,
to jsou páni hasiči.
Hasí v domech, lesích, sadech,
na zámcích i starých hradech.

Eliška Jindrová

Přijeli sem hasiči,
už montují hadici,
berou si i savici,
šroubují pak proudnici.
Projíždějí vesnicí,
přijíždějí k radnici.
Stříkají tam vodu,
ve velikém proudu.
Lidi volají: „Hasiči!“
A oheň jenom zasyčí.
Hasiči už jedou domů,
lesem plným stromů.
-3-

Eliška Ježková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK, p. o.
Olešník 16, 373 50 Olešník

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, srdečně Vás zveme na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2020/2021
17. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v ZŠ
Kontakt: Mgr. Vladimír Zibura, t el. 387 985 610,
e-mail: reditelna@zsolesnik.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Čas letí jako bláznivý. Těšili
jsme se na vánoční svátky a jako
šlehnutí kouzelným proutkem
máme konec zimy, se kterou jsme

se rozloučili školkovým karnevalem. Na jaře nás čekají další akce
jako pohádky, velikonoční dílna,
přírodovědné akce, školní výlety,

besídka, rozloučení s předškoláky
a také oslava Mezinárodního dne
dětí. V květnu čeká naše nejmenší
zápis do mateřské školy. A než se

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK, p. o.
Olešník 16, 373 50 Olešník

Vážení rodiče, milí budoucí školkáčci, srdečně Vás zveme na

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 1. 9. 2020/2021
5. května 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v MŠ
Kontakt: D
 ana Kuboušková, tel. 387 985 604, e-mail: skolka@zsolesnik.cz
Mgr. Vladimír Zibura, tel. 387 985 610, e-mail: reditelna@zsolesnik.cz
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nadějeme, je tady konec školního
roku. Všem přejeme krásné jaro.
Za mateřskou školu:
Dana Kuboušková, ved. učitelka
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných
hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník
ší je 40 let) musí být údržba stále
důkladnější. Proběhla a ještě proběhnou různá školení zásahové
jednotky a ostatních členů.
Vyvrcholením roku je vždy Výroční valná hromada SDH, která se
uskutečnila v již několik desetiletí
tradiční den 26. prosince. Na úvod
mladí hasiči pobavili zparodovanou pohádkou O Sněhurce. Následovalo shrnutí veškeré činnosti
v jednotlivých zprávách. Nejdůležitějším bodem však byly volby
výboru a nového starosty SDH.

Řady výboru rozšířil Tomáš Ježek,
Jiří Hucek a Pavlína Hucková. Do
funkce starosty SDH, minimálně
na dalších 5 let, byl zvolen Milan
Dvořák, který nahradil Jaroslava
Kubouška. Tímto odstoupenému
starostovi děkujeme za dlouholetou práci a novému přejeme hodně sil a trpělivosti. Začátkem ledna
jsme napustili zimní stadion vodou z bazénu, zbytečně. 11. ledna
jsme úspěšně zahájili olešnickou
plesovou sezonu. Takřka naplněný
sál plesujícími nás velmi potěšil

Vás srdečně zvou na

1901 - 2016

Členové našeho sboru nezahálejí ani po soutěžní sezoně.
V zimních měsících je čas na
údržbu automobilů, stříkaček
a i ostatních agregátů a dalšího
hasičského vybavení. Vzhledem
k věku našich stříkaček (nejmlad-

konající se 11. června 2016

Program:

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

a i naše kulturní vložka „Jako jeden
muž“ sklidila úspěch.
Mladí hasiči se celou zimu teoreticky připravují na jarní kolo
obvodové hry Plamen, které bude
8. května, plní odznaky odborností a také se zapojili do literárně –
výtvarné soutěže „Požární výchova
očima dětí“. Muži začnou soutěžní sezonu v dubnu Sv. Floriánem
v Českých Budějovicích.
V. Z.

14:00 hod.
Slavnostní zahájení a nástup na návsi
Žehnání nového praporu SDH Olešník
Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání hasičské zbrojnice
19:00 hod.
Taneční zábava v Olešnické hospodě
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA
www.sdh-olesnik.blog.cz

Sbor
hasičů a obec OLEŠNÍK
Sbor dobrovolných
dobrovolných hasičů
oznamují, že se v sobotu 4. 4. 2020 od 9.00 hod. provede

a obec
OlešníkŠROTU, PNEUMATIK
SBĚR
ŽELEZNÉHO
a NEBEZPEČNÉHO
ELEKTROODPADU
Vás
srdečně zvou na

1901 - 2016

(jako lednice, počítače, autobaterie apod.)

konající se 11. června 2016
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JEDNOTKA SDH OBCE OLEŠNÍK
TECHNICKÁ POMOC 26. 2. 2020
Jednotka SDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce Olešník s technikou DA 12 AVIA 30
k likvidaci zlomeného stromu u komunikace
mezi obcemi Olešník a Chlumec, u odbočky
ke statku Výštice. Strom byl zlomen asi dva
metry od země a částečně zasahoval do silnice.
Z bezpečnostních důvodů byl kmen jištěn lany,
po uvolnění stažen mimo komunikaci. Zásah
komplikovalo odstavené vozidlo nedaleko
stromu, jelikož hrozilo jeho možné poškození.
Majitele vozidla se nepodařilo zjistit.
František Mádl

SDH CHLUMEC
DĚNÍ V SDH CHLUMEC A OČEKÁVÁNÍ JARA
Před Vánocemi jsme měli volební výroční valnou hromadu, kde jsme
si zvolili výbor ve složení starosta – Jaroslav Chytráček, místostarosta –
Jan Mach, velitel – Ladislav Bernard, jednatel – Martin Záveský, pokladník – Miroslav Vebr. Věříme, že navážeme na posledních pět let, naše
práce bude mít smysl a bude přínosem pro všechny spoluobčany a sbor.
Na silvestra jsme „odvedli“ 47 chlumeckých občanů na STOPU do
Nové vsi. Stopa se opět vydařila a myslím, že se Nová ves ukázala.
Asi jako všichni lidé už netrpělivě očekáváme jaro. Máme spoustu plánů a v závislosti na počasí je budeme realizovat.
U tenisového hřiště bude opět páskou vyhrazena plocha, kde budou
moci občané Chlumce odkládat větve z jarního řezu ovocných a okras-

ných stromů a SDH se následně při brigádě na úklid tenisového hřiště
postará o jejich likvidaci. Zároveň provedeme údržbu zeleně okolo klubovny.
Na konci dubna jako vždy plánujeme stavbu májky. Samozřejmě zveme všechny spoluobčany ať už na „čuměndu“, nebo přímo pomoci se
stavbou. Každá ruka je dobrá. První špekáček v roce na májce je vždy ten
nejlepší z celého roku, tak si ho nenechte ujít.
Průběžně probíhají přípravy na oslavu 120 let od založení SDH, které
proběhne 18. 7. 2020.
Přejeme všem spoluobčanům pěkné a hlavně klidné jarní dny
Za SDH Chlumec Honza Mach - Místostarosta sboru

FK OLEŠNÍK

Po zimním spánku jsme opět
zahájili fotbalovou činnost. Vedení klubu se věnovalo přípravě
plesu a myslím, že se to vyplatilo.
Tombola byla bohatá a Sportovní

ples se povedl. Díky patří kapele
Crash, která udělala výbornou atmosféru. Svého úkolu postarat se
o návštěvníky plesu na výbornou
zvládli také noví provozovatelé
Olešnické hospody, což nám v minulosti hodně chybělo. Hráči před
plesem potrénovali hlavně prodej
tomboly a správné postavení při
standartní situaci na baru. Tato
věc se musela několikrát opakovat,
ale myslím, že se to nakonec povedlo a trenér R. Chlumecký mohl
být po plese spokojen.

Herní a fyzickou přípravu začal
tým naplňovat od konce ledna na
umělé trávě Dynama České Budějovice a dále byla příprava doplněna spinningem. O víkendech jsme
sehráli přátelská utkání, také většinou úspěšně. Mrzí nás jenom vysoká prohra s třetiligovým Pískem.
V současnosti trénujeme na vlastním tréninkovém hřišti, na kterém
se nám podařilo vlastními silami
posílit umělé osvětlení. Příprava
na jarní sezonu vyvrcholí přípravným utkáním s Prachaticemi.
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Sezonu, na kterou bych chtěl všechny fanoušky dobrého ofenzívního
fotbalu pozvat, začínáme v sobotu
14. 3. na hřišti Protivína. První zápas před domácím publikem hrajeme v neděli 22. 3. s Krumlovem.
Pro úplnost informací přikládám
i kompletní rozpis zápasů a tabulku po podzimní části KP mužů.
Držte nám palce a přijďte nás
podpořit. Chceme obhájit loňské
vítězství a oslavit to s Vámi.
Díky, Pícha Josef FK Olešník

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Rozpis KP muži jaro 2020
17. kolo

Sobota 14. 3. 2020

Tabulka po jarní části KP mužů

15:00 Protivín - Olešník

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

18. kolo

Neděle 22. 3. 2020

10:15 Olešník - Č. Krumlov

1.

Olešník

15

12

3

0

48:14 39

19. kolo

Sobota 28. 3. 2020

15:00 Sokol Sez. Ústí - Olešník

2.

Č. Krumlov

15

10

3

2

39:11 33

20. kolo

Neděle 5. 4. 2020

10:15 Olešník - Lom u Táb.

3.

Lom u Tábora

15

10

2

3

51:17 32

21. kolo

Sobota 11. 4. 2020

10:15 Táborsko "B" - Olešník

4.

Protivín

15

9

4

2

35:15 31

22. kolo

Sobota 18. 4. 2020

17:00 Olešník - Dražice

5.

Milevsko

15

7

7

1

27:16 28

23. kolo

Neděle 26. 4. 2020

15:00 Lažiště - Olešník

6.

Jankov

15

7

6

2

23:13 27

24. kolo

Sobota 2. 5. 2020

17:00 Olešník - Milevsko

7.

Čimelice

15

6

3

6

29:29 21

16. kolo

Pátek 8. 5. 2020

17:00 Olešník - Jankov

8.

Dražice

15

6

2

7

27:32 20

25. kolo

Neděle 10. 5. 2020

17:00 Blatná - Olešník

9.

Osek

15

5

3

7

30:27 18

26. kolo

Neděle 17. 5. 2020

10:15 Olešník - Osek

10. Táborsko "B"

15

5

2

8

21:33 17

27. kolo

Neděle 24. 5. 2020

17:00 Strakonice - Olešník

11. Lažiště

15

4

4

7

29:36 16
16:26 15

28. kolo

Sobota 30. 5. 2020

17:00 Olešník - Rudolfov

12. Rudolfov

15

3

6

6

29. kolo

Sobota 6. 6. 2020

17:00 Čimelice - Olešník

13. Třeboň

15

4

0

11 22:34 12

30. kolo

Sobota 13. 6. 2020

17:00 Olešník - Třeboň

14. Junior Strakonice

15

3

3

9

15. Blatná

15

2

2

11 14:50

8

16. Sokol Sez. Ústí

15

2

0

13 10:48

6

10:30 12

MYSLIVECKÝ SPOLEK OLEŠNÍK

POSLEDNÍ LEČ

Konec roku je už tradičně spojen s ukončením lovecké sezóny.
Poslední naháňka na černou zvěř
a zvěř myslivosti škodící k datu

povolenou zákonem se konala
14. 12. 2019. Slavnostní nástup
a přivítání bylo již tradičně zahájeno na návsi v Olešníku v 9:00 hod.
Poté se střelci a honci se psy vydali do připravených lečí, kde byli
rozmístěni, jak určil vedoucí honu
a závodčí. Po druhé leči se konalo
malé občerstvení u rybníka Nové
Jámy. Pak již následovala další

leč, při které se konal výřad ulovené zvěře. Celkem bylo uloveno
14 kusů černé zvěře a jedna liška.
Při výřadu byly předány úlomky
úspěšným lovcům mysliveckým
hospodářem panem Pavlem Jozů.
V závěru vedoucí honu poděkoval
za bezpečné zacházení se zbraní
a přesnou střelbu a zároveň pozval všechny účastníky naháňky

na poslední leč, která se již tradičně konala v Chlumci, kde bylo
připraveno pohoštění. Nedílnou
součástí poslední leče je poslední
soud, který po zásluze potrestal
všechny hříšníky a provinilce dle
mysliveckých tradic a zároveň
jmenoval "krále honu". Do nové
sezóny: „LOVU ZDAR!"
Ing. Milan Kotýnek ml.

S.A.S.O.
Rok 2019 je za námi. Členové
spolku SASO vám přejí vše nejlepší do roku 2020 a děkují, že jste
se v tak hojném počtu zúčastnili
akcí námi pořádaných. Tento rok
nehodláme zahálet a připravujeme pro vás několik akcí. Na veli-

konoční sobotu 11. 4. plánujeme
rockovou zábavu. Vítání léta společně s mistrovstvím ve vaření
kotlíkového guláše se bude konat
poslední sobotu v měsíci květnu
30. 5. 2020. Do konce roku toho
samozřejmě plánujeme více, což
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se dočtete v příštích číslech. Děkujeme za vaši podporu a doufáme,
že se potkáme na výše zmíněných
akcích.
Za SASO Karel Procházka
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KULTURA
OLEŠNICKÁ STOPA V NOVÉ VSI
Silvestrovský pochod „Olešnická stopa“ tentokrát pro spoluobčany
přichystali obyvatelé Nové Vsi. Nutno podotknouti, že se do přípravy
zapojila polovina vesnice, což bylo znát. Na nedostatek něčeho dobrého
si stěžovat nemohl nikdo. V polní kuchyni SDH z Purkarce vřel gulášek
a polévka, děcka potěšil pikador a příznivci trampingu opékali špeká-

ček či klobásu. Procházce neodolalo 47 poutníků z Chlumce, z Olešníka
vyrazilo cestou necestou, zkratkou přes Velici, kolem stovky. Děkujeme
organizátorům za příjemně strávený téměř jarní den.
Za spokojené spoluobčany a zastupitelstvo obce Vladimír Zibura.
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DĚTSKÝ KARNEVAL V OLEŠNÍKU
První březnovou neděli v Olešnické hospodě
řádila děcka na svém karnevalu. I když pořadatelem byla základní škola a obec, o program
a zábavu se postaral moderátor a bavič Josef
Pepa Maxa. Zamaskovaných dětí přišlo kolem
padesáti. Karneval byl zařazen do „Oranžového
roku“, a proto se nevybíralo vstupné. Rodiče by
si měli vzít příklad od svých ratolestí a odkoukat na plesy tancování hned na první písničku.
V. Z.
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20. června se můžete těšit na
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ SPOLUOBČANŮ

na návsi s muzikou, něčím dobrým na zub a atrakcemi pro děti.

Bližší informace se dočtete v příštím čísle novin.
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RŮZNÉ

U Nové Vsi lezou divočáci
i po stromech.
Inu, jiný kraj,
jiný mrav.

CÍSAŘSKÉ OTISKY 1837
Ale že se nám ten Olešník od té doby rozrostl…
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OLEŠNICKÁ HOSPODA
Vážení občané,
rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní přízeň
Olešnické hospodě, zároveň bychom se rádi omluvili za komplikace s provozem kuchyně. Věříme, že se
v nejbližší době vše zajede zpět do svých kolejí.
Dále chceme za celý kolektiv poděkovat všem, kteří
se podíleli na opravách a úpravách interiéru hospody,
jejich ochotu a trpělivost.
A v neposlední řadě, chceme poděkovat vedení obce za podporu
a pořízení nového zařízení. Kdo jste se ještě nebyl podívat, určitě přijďte,
všichni jste srdečně vítáni.
Za kolektiv Jakoubková Petra

NIKDO NEMLÁDNE…
Ani stromy. Proto opět nastává čas omlazovacích řezů. Jako první přišly na řadu
letité vrby za hasičskou zbrojnicí v Olešníku.
V. Z.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Nově bychom rádi zavedli společenskou rubriku, kde můžete např. popřát svým nejbližším
k životnímu jubileu, sňatku či se třeba podělit s radostí z narození dalšího spoluobčánka.
Netroufáme si takovéto události zveřejňovat sami. Příspěvky zasílejte na e-mail redakce:
noviny@olesnik.cz
V. Z.

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 2. čísla je 27. května 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, 373 50 Olešník, IČ: 00245291, e-mail: info@olesnik.cz, ev. č. MK ČR E 21905
Tisk: Tiskárna Posekaný, tel. 602 177 947, www.posekany.cz
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