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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
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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
Prožíváme období, na které zřejmě nebyl nikdo z nás připraven. Většinu ovládla všeobecná panika a strach. Otázkou je, zdali
byl strach vyvolaný z nemoci či byl spíše umocňován vládními opatřeními, i když nezbytnými, to nepopírám. Různé nemoci
a epidemie jsou s lidstvem od nepaměti, ale toto je jiné, nové. Zastavil se společenský, kulturní i sportovní život. Zavřely se školy,
továrny, hospody a i většina obchodů. Pamětníci něčeho obdobného již většinou nejsou mezi námi nebo jsou v pokročilém věku
a zapomněli. Doufám, že nejhorší už máme za sebou.
Nějaká pozitiva jsem přeci jen na této době nalezl. Zajisté si většina lidí začne vážit maličkostí, donedávna samozřejmých.
Mnoho z nás si konečně také našlo čas na protřídění nepotřebných věcí a následnou likvidaci. Rychlost naplnění přivezeného
kontejneru mě však vede k domněnce, jestli již nebyl přivezen částečně naplněný. A možná se i někteří spoluobčané nechali
inspirovat názvem nového seriálu ČT nebo se více nudili. To se ukáže za několik měsíců, stoupne-li u nás porodnost.
Přeji Vám všem pevné zdraví a veselou mysl, s úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
Obec Olešník děkuje všem dobrovolníkům za solidaritu, ochotu a pomoc
při šití ochranných roušek pro naše spoluobčany. Tyto roušky
byly rozdávány v obchodě Jednota Olešník.
ZO obce Olešník plánuje v roce 2020:
• Dokončení nového územního plánu
•	Oprava střech na obecních stodolách
- realizace v létě
• Výměna podlah v ZŠ - realizace v létě
• Výměna osvětlení v MŠ - realizováno
• Projekt a výstavba sběrného dvora
• Úprava zahrady v MŠ - realizováno
• Dokončení projektu na ČOV Chlumec

ZO rozhodlo o příspěvcích pro spolky:
• FK Olešník - 195 tis. Kč
• SDH Olešník - 35 tis. Kč
• SDH Chlumec - 30 tis. Kč
• SASO – 22 tis. Kč
• ČSV Purkarec – 8 tis. Kč
• ČSV Dříteň – 8 tis. Kč

OBECNÍ ÚŘAD PŘIPOMÍNÁ OBČANŮM,
ŽE SE VYBÍRÁ POPLATEK ZA ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
A POPLATEK ZE PSŮ SPLATNÝ KE DNI 30. 6. 2020
Poplatek ze psů:
dle místní vyhlášky platí držitel psa, přihlášený v obci k trvalému pobytu:
• 50,- Kč za 1 psa
• 100,- Kč za dalšího psa
			
			
			

Poplatek za odvoz domovního odpadu:
• dle místní vyhlášky platí každá fyzická osoba v obci přihlášena k trvalému
pobytu 500,- Kč.
• v domech, ve kterých není žádná osoba hlášena trvale, platí majitel jednotnou
sazbu 500,- Kč.

PLATBA:
• hotově na pokladně OÚ
• na účet Obce Olešník - v případě zájmu o bezhotovostní úhradu Vám na základě Vašeho
telefonického dotazu na tel. 387 985 605 nebo e-mailu info@olesnik.cz sdělíme výši poplatku,
variabilní a specifický symbol pro Vaši platbu.
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PLAVECKÝ BAZÉN

Obec Olešník hledá brigádníky ke vstupu do areálu plaveckého bazénu.
Pouze starší 18 let. Bližší informace získáte
na Obecním úřadě Olešník.
Tel.: 387 985 605 • e-mail: info@olesnik.cz
Před uzávěrkou novin nebyla stanovena provozní doba
bazénu, včetně výše vstupného, permanentních vstupenek
a termínu předprodeje.
Sledujte tedy web https://www.olesnik.cz/

ORANŽOVÝ ROK
1. 3.

Dětský karneval

Olešník - Olešnická hospoda

11. 7.

Tenisový turnaj

Olešník - tenisové hřiště

18. 7.

Memoriál Miloslava Ježka

Olešník - fotbalové hřiště

18. 7.

Výročí 120 let SDH Chlumec

Chlumec - náves

Memoriál Pepy Bláhy - Tenisový turnaj

Nová Ves - tenisové hřiště

12. 9.

Olešnický dvojboj MH SDH Olešník

Olešník - fotbalové hřiště

24. 10.

Posvícenská zábava

Olešník - Olešnická hospoda

8. 8.

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 2020 ve všech třech našich obcích - Olešník, Chlumec a Nová Ves.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Naše základní škola byla uzavřena z rozhodnutí vlády 11. března a nikdo netušil
na jak dlouho. Výuka ale pokračovala dále,
jen poněkud nezvyklou formou „na dálku“.
Kontakt mezi učiteli a žáky probíhal různě,
nejčastěji přes e-maily, ale i prostřednictvím
mobilních aplikací. S prvňáčky jsem se
pravidelně vídal i při video-hovorech a každý
týden všichni žáci obdrželi pracovní listy,
omalovánky a různé materiály pro krácení

dlouhé chvíle. Velká část výuky ale připadla na
rodiče, kterým tímto děkuji za vynikající spolupráci a trpělivost. Pochvalu zaslouží i žáci,
kteří na školu nezapomněli, i když média
neustále zdůrazňovala, že škola je do konce roku
nepovinná. Návrat zpět do školy byl umožněn
25. května, za zpřísněných hygienických
opatření. Při vstupu je všem měřena teplota
a vše je cítit desinfekcí. Spojeni do jedné třídy
jsou nyní žáci 1. a 2. ročníku, do druhé, žáci
4. a 5. ročníku. Organizace je uzpůsobena tak,
aby se žáci z různých tříd ve škole nepotkávali.
V odlišný čas přicházejí do školy, různě mají
přestávky a starší se učí 4 hodiny, mladší pouze
3. Výuka je zaměřena především na hlavní
předměty. Družina je určena jen pro žáky 1. a 2.
ročníku. Školní jídelna je v plném provozu.
Potěšil nás počet navrácených žáků do školy,
chybí pouze jeden. Což se nedá říci o okolních
školách. Vysvětluji si to různě. Buď se dětem tak
stýskalo po spolužácích, rodičům doma došla
trpělivost nebo se žákům stýskalo po učení.
Pevně věřím v první a poslední možnost :o)
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Na začátku dubna proběhl zápis do 1. třídy.
Tedy spíše neproběhl. Zápis se uskutečnil
neosobně, formálně. Pouze se vyplnily potřebné dokumenty. Budoucí prvňáčci tak byli
ochuzeni o motivační část, tedy jejich první
přezkoušení, na které se vždy těší. Pokusíme
se jim to v září nějak vynahradit. Přijati byli
4 žáčci. Na konci června se rozloučíme se
čtyřmi páťačkami, tři nastoupí do Dřítně,
jedna do Českých Budějovic a jedním páťákem,
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ucházejícím se o místo na gymnáziu. Přejeme
jim hodně úspěchů v dalším životě. Třídní
tablo bude k vidění ve vitríně pod kapličkou.
Během uzavření školy se také trochu
budovalo. Vyměnila se stropní světla na
schodišti i ve výtvarné dílně a do školy se zřídil

zvonek s video telefonem a dálkovým otevíráním
vchodových dveří před schodištěm. Zařízení
významně zvýší bezpečnost před případnými
nezvanými návštěvníky. O letních prázdninách
se kompletně vymění či zrenovují podlahové
krytiny v patře školy.
V. Z.

Lukáš Krejčí
Pampeliška kvete žlutě,
nekrčí se někde v koutě.
Zdobí celou zahradu,
hned nám zlepší náladu.

JARO

Michal Hajný
Vítáme tě jaro tady,
už spěcháme do zahrady.
Sluníčko si užívat,
ať pak máme velký hlad.
Táta oheň zapálí
a buřta nám opálí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školka byla uzavřena od 16. března, a jelikož žádné vládní nařízení
nebylo vydáno, tak z rozhodnutí zřizovatele. Na rozdíl od školy výuka
na dálku neprobíhala. Byl tedy čas na kompletní výměnu i 40 let starých
stropních svítidel ve třídách i přilehlých prostorách. Na školkové zahradě
se vysadilo 8 červených jírovců a červený javor. Některé jírovce už i kvetly.
Dětem ale největší radost jistě dělá vrbový tunel. V květnu proběhl, taktéž
neosobně, zápis k předškolnímu vzdělávání. V září odchází do základních
škol pouze 6 dětí, a tak jsme mohli přijmout pouze 7 dětí z 15 žádostí.
Provoz mateřské školy byl obnoven spolu se školou 25. května a do
obou tříd se přihlásila většina dětí. Hygienická opatření jsou ve školce
sice mírnější než ve škole, ale přesto jsme od sebe třídy oddělily. Ráno ani
odpoledne se třídy neslučují a rozdělenou mají i zahradu.
Upravený bude i prázdninový provoz. Mateřská škola bude otevřena
do 3. července a znovu otevřena 10. srpna, tedy o týden dříve než obvykle.
O letních prázdninách by také měla proběhnout částečná rekonstrukce
vody ve školní jídelně.
V. Z.
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných
hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník
rodinu i přátele a přebytky roušek
věnovala nemocnici a místním
potřebným, prostřednictvím obchodu v obci. Ani paní starostová
SDH nezůstala v šití pozadu a dokonce v sobě našel krejčovské vlohy i náš velitel Fanda Mádl, který
si prý už troufne i na ušití výbavy
dcerám :o). V odpoledních hodinách 2. dubna jsme roznášeli desinfekci a roušky našim spoluobčanům, pořízených Obcí Olešník.
Jen co se v dubnu trochu uvolnila
opatření, započali jsme stavbu

plotové zídky vedle zbrojnice nad
potokem a natažení nového plotu.
Důvodem bylo vyrovnání a zvýšení terénu v místě, kde se nejčastěji
pohybujeme. Bylo to v plánu již
několik let, ale v soutěžní sezoně
nebyl čas a po vždy náročné sezoně už chuť. V podvečer 7. května
jsme, spolu s představiteli obce,
komorně uctili památku na 75. výročí konce 2. světové války položením věnce k pomníku padlých.
V dubnu plánovaný sběr železného šrotu a dalšího nebezpečného

Vás srdečně zvou na

1901 - 2016

Soutěžní sezonu hasičů zastavil
ten virový prevít, dříve než začala. Přesto členové SDH nezaháleli.
Fenomén domácího šití roušek
zasáhl i nejednoho z nás. Dana
Kuboušková jich ušila několik stovek a zásobila celou rozvětvenou

konající se 11. června 2016

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

odpadu musel být přesunut až na
16. květen. V karanténě si jistě
spousta spoluobčanů našla čas na
radikální úklid svých příbytků,
soudě dle sesbíraného množství
odpadu (viz. foto), což nás nejen
překvapilo, ale i potěšilo. V červnu
se již opatření uvolnila natolik, že
jsme mohli začít trénovat a snad
v brzké době i soutěžit.
V. Z.
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JEDNOTKA SDH OBCE OLEŠNÍK
Naše zásahová jednotka se také nenudila. Po
vyhlášení poplachu 12. března jednotka vyjela
k likvidaci zlomené větve stromu nad vozovkou,
která hrozila pádem. Jednalo se o větev topolu
u komunikace mezi obcemi Olešník a Velice.
Chvíli trvalo, než jsme větev našli a poté ji strhli

hákem a uklidili komunikaci. 28. března vyjela
jednotka na žádost starosty obce k poražení
stromu, který byl dendrologem označen jako
nebezpečný a určený k poražení. Jednalo se
o jasan na návsi obce Olešník u domu č. p. 56.
Strom byl poražen a rozřezán. Po dobu činnosti

S.A.S.O.
Nepříznivý začátek letní sezóny nám trochu
zhatil celkové plány na letošní rok, ale ani to nás
neodradilo od přípravy sportovních a kulturních
akcí na tento rok. Proběhla brigáda na tenisových
kurtech, které jsou díky této iniciativě některých
našich členů a místních tenisových nadšenců už
od května k dispozici široké sportovní veřejnosti.
Dne 13. 6. se bude konat první letošní losovaný
tenisový turnaj. Letošní červencový závod dračích
lodí v Purkarci, kterého se pravidelně účastníme, je bohužel zrušen. Druhý víkend
v červenci 11. 7. proběhne obecní tenisový turnaj zařazený do Oranžového roku 2020.
Na srpen pro vás chystáme vítání léta spojené s mistrovstvím v kotlíkovém guláši.
S pozdravem předseda SASO K. Procházka
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byla uzavřena část komunikace na návsi obce
a řízena doprava. 9. května jsme, jako každý
rok, vypomohli s čištěním bazénu před jeho
napouštěním. (Ze zpráv o zásahu a činnosti
JSDHO velitele Františka Mádla.)
V. Z.
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SDH CHLUMEC
JARNÍ DĚNÍ V CHLUMCI
Při jarních aktivitách nás všechny hodně přibrzdil „coronaprevít“.
Spoustu naplánovaných akcí jsme museli zrušit, nebo odložit, ale přesto
se život v Chlumci úplně nezastavil.
Začátkem dubna jsme chtěli připravit tenisové hřiště a zlikvidovat
klest, po řezu ovocných a okrasných stromů, který bylo možné odkládat
na prostranství u tenisového hřiště. Toto vše proběhlo až téměř na konci
dubna, kdy nám konečně trochu uvolnili epidemiologická opatření.
Hřiště jsme zametli, celou jeho plochu jsme umyli hasičskou stříkačkou,
kterou jsme při této příležitosti po zimě trochu nechali proběhnout
a natáhli jsme síť.
Na konci dubna nám všem hodně chyběl první špekáček u májky.
Dlouho jsme přemýšleli, jak to provést tak, abychom májku mohli
postavit, ale bohužel jsme dospěli k názoru, že bude nutné stavbu májky
zrušit. Stalo se tak poprvé, co pamatuji, ale nebylo zbytí. Už teď se těšíme
na příští rok, kdy nám snad nic nebude stát v cestě a májka bude opět stát.
Vždy na začátku května sbíráme železný šrot, staré elektrospotřebiče
a pneumatiky. Tuto brigádu jsme také odložili a vše proběhlo poslední
květnový pátek. Letos byl při této brigádě velmi znát přechod na
DBVT-2, kdy jsme sebrali neskutečné množství starých televizí. Všechny
staré elektrospotřebiče a pneumatiky jsme odvezli na sběrné místo obce
Olešník. Železný šrot jsme odvezli do sběru do Dívčic.
Na poslední květnovou sobotu jsme měli naplánovaný dětský den,
ale vzhledem k situaci, kdy by děti museli při účasti mít roušky, jsme se
rozhodli tuto akci zrušit.

Nyní již vše směřujeme k oslavám 120 let výročí založení SDH
Chlumec v sobotu 18. července od 15:00 na návsi v Chlumci. Také byly
obavy o pořádání této akce, ale po důkladném uvážení jsme se rozhodli,
že ji uspořádáme. Právě v těchto dnech probíhají přípravy. Samozřejmostí
bude občerstvení, nějaká atrakce pro děti a posezení s hudbou. Věříme,
že nám vše vyjde a nebudeme muset akci nijak moc omezovat.
Již teď se těšíme, že se s Vámi všemi v Chlumci na návsi uvidíme
a bude dobrá zábava.
Těšíme se na viděnou při pořádání letních akcí nejen v Chlumci
a přejeme všem krásné léto a prázdniny.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach – místostarosta sboru
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KULTURA

KNIHOVNA
Česká detektivka v knihovně
Tento žánr krásné literatury je jedním z
nejoblíbenějších. V naší knihovně jsou knihy
dvou autorů, zakladatelů české detektivky. Jsou
jimi Emil Vachek a Eduard Fiker. Kniha Devatenáct klavírů, která je v seznamu knihovny,
napsal Emil Vachek a hlavním hrdinou je ryze
první český detektiv Klubíčko. Od Eduarda Fikera si můžete půjčit knihy Čichač a Ochránce

nebohých. Spisovatelé Jan Zábrana (Vražda se
zárukou a Vražda pro štěstí), Josef Škvorecký
(Hříchy pro pátera Knoxe), Adolf Branald (Důvod k zabití), Václav Erben (7 detektivních románů s populárním kapitánem Exnerem), Eva
Kačírková (6 detektivek) a Hana Prošková (Jahody se šlehačkou a Tajemství planet) od 50. let
minulého století pokračují v tvorbě české detektivky. Jiří Marek napsal Panoptikum (známe
i z televizních obrazovek), V. P. Borovička je
znám jako autor literatury faktu (Velké kriminální případy, Mafie, Vražda jasnovidce Hanussena, Mistři tajné služby) a Pavel Frýbort, jehož 5 detektivních románů představuje začátek
nového století. 15 let už publikuje jak historické romány, tak i historické detektivní romány
Vlastimil Vondruška (25 svazků). Dalším spisovatelem, který se věnuje historické detektivce je Jihočech Vladimír Šindelář (Kriminální
příběhy ze staré Šumavy). Dalšími Jihočechy,
kteří píší historické i kriminální romány jsou
František Niedl, Jiří Březina (Promlčení, Na
kopci, Polednice a Vzplanutí), Ladislav Beran
- důchodce, bývalý pracovník písecké kriminálky (Námluvy se zločinem a Kriminálka na
tahu). Velmi oblíbenou autorkou kriminálních románů je Michaela Klevisová (6 knih)
a Markéta Harasimová, autorka psychologických krimithrillerů (Černá vdova, Vůně noci,
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Potemnělý ráj, Hedvábná past). V knihovně je
samozřejmě mnohem více českých autorů píšících detektivní romány, se kterými se můžete
seznámit návštěvou knihovny a nebo si prohlédnout seznam knih uvedený na webových
stránkách obce, pod složkou knihovna.
Růžena Popelová, Obecní knihovna Olešník

OBECNÍ NOVINY - OBEC OLEŠNÍK - č. 2/2020

RŮZNÉ
Z HISTORIE OBCE…
Dne 8. května jsme si připomněli 75. výročí od konce 2. světové války, proto se v této kapitole dočtete,
a to i v následujících letošních číslech, o životu v naší obci za této nelehké doby.

Život v obci na počátku 2. světové války
V roce 1938 byla úroda pěkná na slámu, taktéž na zrno, též i na seno
a otavy, taková pěkná úroda nebyla již hodně let, naproti tomu ale
dobytek hovězí i vepřový se prodával daleko pod cenu.
Podzim nám však přináší mnoho nemilých překvapení. „V druhé
polovici měsíce září, kdy politická krize v Evropě dostoupila vrcholu a náš
stát, ode všech opuštěn, byl přinucen přinésti ve prospěch míru oběti tak
těžké, jaké jenom bezohledný svět mohl nadiktovati“.
Když byla 23. září kolem půl jedenácté hodiny večerní vyhlášená
radiem všeobecná mobilizace do 40 let, jistě se už nikde do rána
nespalo. Tvořili se po návsi hloučky lidí, čekajících dychtivě na vylepení
ohlášených mobilizačních vyhlášek, které přivezli o půl sedmé hodiny
ranní. Stálo v nich: „Do 6 hodin musí se každý hlásit u svého útvaru.“
41 mužů ženatých a 19 svobodných se rozloučilo se svými rodinami.
Spolu s muži odešlo i 48 koní. „Odcházeli jsme svorně všichni od
svých rodin, třeba s těžkým srdcem, ale pro vlast rádi, dobře připraveni
a s vědomím, že svou vlast a svobodu ubráníme. Bohužel, osud nám
nepřál, byli jsme zrazeni.“ Někteří záložníci se domů vrátili až po pěti
až osmi nedělích a zřejmě spolu s nimi byla do obce zavlečena i dobytčí
nemoc zvaná kulhavka a slintavka. Za oběť si tato nemoc vyžádala

7 krav a 2 telata. Ke jmenovaným nemocem se přidala ještě obrna, které
podlehlo nejméně 142 vepřů. Zachoval se tedy rok 1938 celkově po
všech stránkách krutě.
Rok 1939 byl deštivý a bouřlivý, což značně ztěžovalo práce
v zemědělství. V létě byl rozbit bleskem štít u stodoly Václava Kotrlíka
(č. p. 116). Největší však byla bouře v noci 22. července, kdy sjel blesk
do stavení Františka Jakše (č. p. 1) a poškodil komín a elektrické vedení.
Koncem července přišlo počasí příznivé, takže žně se dělaly dobře. Úroda
byla průměrná. Podzim však byl znovu dosti mokrý. Po vypuknutí války
německo-polské, 1. září a anglofrancouzsko-německé, 3. září, byly
vydávány stravovací lístky.
Dne 1. listopadu vypukl požár u Vojtěcha Filipa (v Nemanicích)
a zachvátil 4 roky starou stodolu i s veškerou úrodou obilí a brambor.
Kromě toho shořela nová mlátička a mlýnek. Celková škoda jest
majitelem odhadována na 70000 korun. Dne 6. prosince začal padat
sníh, který namrzal na stromy a způsobil v lesích nedozírnou škodu, jaké
snad není pamětníka. Ohromné kmeny leží polámány jako sirky.
(Použitý zdroj: Pamětní kniha obce Volešník 1855 - 1985.)
V. Z.

CÍSAŘSKÉ OTISKY 1837
V. Z.

Tentokráte ukázka mapy Chlumce ve srovnání se současností.
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OLEŠNICKÁ HOSPODA
Olešnická hospoda v novém hávu

Vnitřní prostory výčepu mají novou podlahu
i stěny. Taktéž byly vyměněny vchodové dveře do
sálu, přísálí i výčepu. Novotou zeje i výčepní pult
s prostorem k předchlazení půllitrů. Zveme Vás
na několik typů piva Platan, včetně nealkoholického a obědové menu složené převážně z české
kuchyně.

PŘIJMEME do Olešnické hospody
SERVÍRKU na brigádu i HPP.
Bližší informace přímo v hospodě
nebo na tel. 739 808 511

Aleš Škabroud

A OPĚT KOMPOSTÁRNA…
Po mírné zimě a urychleném jaru klepe
na dveře léto a to je čas, kdy vy, majitelé
zahrad a zahrádek, trávíte svůj čas právě zde.
Samozřejmě je vedle ovoce a zeleniny produkcí
i bioodpad, jehož zpracování je úkolem právě
pro místní kompostárnu. Ta v současné chvíli
funguje naplno. Po jarní prořezávce stromů za
sebou máme opakované štěpkování s produkcí
cca 50 kubíků štěpky. Tu máme připravenou
pro zpracování do dalšího kompostu. Stejně
tak jsme během jara zpracovali loňskou
produkci kompostárny a připravili víc jak 160
kubíků kvalitního kompostu, který je vám,
jako občanům obce, k dispozici v zadní části
kompostárny a to volně.
Tuto možnost bezplatného odběru kompostu
lze považovat za ojedinělou, neb není v regionu
další obec, která by tuto možnost svým
obyvatelům nabízela.
Bohužel při průběžném zpracovávání
bioodpadu – budoucího kompostu cítíme, jak
u mnohých z vás stále vítězí lhostejnost nad
vděkem a osobní zodpovědností. Stále po vás
občanech obce třídíme váš odpad tak, aby byl

dále zpracovatelný, či jej zbavujeme odpadu komunálního. Věřte, že pokaždé, kdy
do bioodpadu vyhodíte boty,
rukavice, plasty, sklo, železo,
kameny zvyšujete náklady na
provoz kompostárny z důvodu dodatečného třídění. To
lze i říci o nesprávném umisťování vámi přivezeného odpadu. Nelze považovat za pomoc provozu kompostárny
navezenou trávu ve větvích,
či naopak větve v sekci pro
trávu a listí.
Vytvořili jsme na kompostárně několik sekcí,
konkrétně sekce A, B, C, D (viz. plán kompostárny) z nichž každá je určena pro specifický
bioodpad. Berte třídění a správné ukládání jako
váš vklad do provozu kompostárny. Odměnou
za tento zodpovědný přístup vám může být
i zmíněný volně přístupný kompost.
Sekce pro váš odpad jsou tři, ve čtvrté sekci
je uložen kompost.
Sekce A
– prostor pro kompost
– zde lze volně odebrat kompost pro vlastní
užití
Sekce B
– prostor pro ukládání bioodpadu s rychlým
rozkladem
– zde ukládejte trávu, listí, piliny, drobnou
kůru, odpad z kuchyní a zahrádek
Sekce C
– prostor pro větve
– zde ukládejte veškeré větve (i drobné), kmeny bez pařezů (veškerý dřevní odpad, který
nutno štěpkovat)
Sekce D
– prostor pro pařezy, kořenové baly, zeminu
čistou i znečištěnou kamením
– zde ukládejte bioodpad nevhodný do
kompostu
Další odpad, který nelze považovat za bioodpad potom likvidujte v rámci kontejnerů
umístěných v obci, či využívejte pravidelných
svozů odpadu, který zajišťují místní hasiči.
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Na závěr připomenu, že pokud budete
dodržovat nastavená pravidla provozu kompostárny, ušetříte své obci výdaje za dotřídění
odpadu, které mohou být investovány do
jiných projektů.
S přáním úspěšných dní Jiří Mrázek
– správce kompostárny
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TAKTO TEDY NE…
Neojedinělý pohled na okolí kontejnerů v obci ukazuje nutnost
zřízení sběrného dvora. Přesto to ale neospravedlňuje vytvoření skládky
kdekoliv. Snad už je vše na dobré cestě… (Fota zaslána od všímavého
spoluobčana)					
V. Z.

Stejně tak mi zůstává rozum stát nad tím, že někdo ukládá do kontejneru
na směsný odpad železo a větve ze stromů...

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 (Dosud nikdo neprojevil zájem.)
V. Z.

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
MUDr. Markéta KOLLROSOVÁ - prakt. lékař pro dospělé
telefon: ord. 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: P
 o 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 - 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
Uzávěrka 3. čísla je 31. srpna 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.
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