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ÚVODEM
Pomalu se lidi učí žít s tím koronaprevítem, jako si už zvykli třeba na chřipku. Jen tak se ho asi nezbavíme a vypadá to, že ani
roušek, i když počáteční panika už je dávno za námi. Nezlehčuji to, ale snad nám bude normální, běžný život narušovat stále
méně. Opatření se mění tak často, že se už v tom většina z nás neorientuje. Přesto, a nebo právě proto, se rozběhlo kulturní,
sportovní a zábavní dění v našich vsích. Fotbalovému klubu se v krajském přeboru dařilo někdy více, někdy méně. SDH Olešník
se soustředil, raftoval a konečně i soutěžil. SDH Chlumec oslavil výjimečné výročí již tradičně netradičním venkovním plesem
v létě i s tombolou. SASO, jako obvykle originální, vítalo gulášem léto před jeho koncem a stalo se hlavním tenisovým hybatelem
vsi. Maminy se spolu s hasiččaty převlékly do civilu jim vlastnímu a pohádkově cestovaly. A k velké radosti dětí se i škola otevřela.
Přeji Vám všem pevné zdraví a veselou mysl, s úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
ZÁJEZD A SETKÁNÍ SENIORŮ
OÚ Olešník oznamuje seniorům, že letos na podzim se v souvislosti s vývojem pandemie
covid-19 neuskuteční zájezd ani setkání seniorů. Tato situace je nám velmi nepříjemná, ale
Vaše zdraví je nám přednější. Budeme doufat, že příští rok si to vynahradíme.
Děkuji za pochopení.
Ing. M. Kotýnek, starosta obce

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
• Rekonstrukce rozvodu vody v MŠ – realizace v létě

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

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

Olešnický dvojboj MH SDH Olešník

Olešník – fotbalové hřiště

Posvícenská zábava

Olešník – Olešnická hospoda

8. 8.
12. 9.
24. 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 2020 ve všech třech našich obcích – Olešník, Chlumec a Nová Ves.
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REKONSTRUKCE STODOLY
V červenci byla provedena kompletní rekonstrukce střechy obecní stodoly na školním
dvoře, která byla financována z dotačního programu obnovy venkova. Dle stavu krovu
byl nejvyšší čas, ještě ale potřebuje stodola nový kabát.
V. Z.

ODSTRANĚNÍ SKLÁDKY
Na jaře firma QUAIL s. r. o. na svoje náklady (cca 350 000 Kč) odstranila skládku
stavebních materiálů z lokality Ovčín (bývalé
drůbežárny JZD) a zajistila i likvidaci nebezpečných odpadů z tohoto pozemku (asfalt,

azbest) a z obecní stodoly (barvy, laky a jiné).
Firma se podílí na sanaci odkališť a tato akce
byla dojednána jako dílčí kompenzace za potíže způsobené zavážením.
Ing. M. Kotýnek, starosta obce

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola se během hlavních prázdnin
proměnila ve staveniště, jelikož zde proběhla
kompletní výměna a rekonstrukce podlahové
krytiny. Ve všech místnostech byly parkety,
patrně pamatující otevření školy, tedy i 60 let
staré. Ve třídách překryté, také již letitým, linoleem. Věk by ani nevadil, to červotoč již ano.
Původně jsme chtěli zrekonstruovat jen chodbu a tělocvičnu, kde byl stav krytiny nejhorší
a místy až nebezpečný. Nakonec se přistoupilo

k obnově i ve třídách a ředitelně. Ve třídách
je tedy nové linoleum, v tělocvičně také, ale
speciální, určené do tělocvičen. V ředitelně je
nový koberec. Jen na chodbě jsme se přiklonili
k záchraně parket a jejich rekonstrukci, která
se na první pohled moc povedla. Poslední
úpravy se prováděly ještě 31. srpna. Děkujeme
obci, za to, že se o školu tak stará.
První školní den 1. září byl významným
krokem do života pro naše tři prvňáčky a jednu prvňačku. Kvůli koronaviru byli ochuzeni
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o zápis, což snad vynahradíme. Rozhodně přeji
prvňáčkům a i ostatním žákům hodně úspěchů
ve škole a ať se jim u nás líbí. Spolu s prvňáčky rozšířila naše řady i asistentka pedagoga
a učitelka výtvarných výchov. Pevně věřím, že
bez problému navážeme na červnovou výuku
a doženeme učivo loňského roku co nejdříve,
a že již nás nepotká nic podobného jarnímu
zavření škol.
V. Z.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
Tak jsme se zase sešli v novém školním roce, zatím všichni. Jak to bude
během roku nevíme, ale doufáme, že proběhne lépe a klidněji než ten
loňský. O prázdninách proběhla rekonstrukce rozvodu vody v celém
areálu školky i jídelny, za
což děkujeme Obecnímu
úřadu Olešník a také děkujeme za osázení školní
zahrady, kde bude díky
stínu a různým květům
ještě lépe. Máme naplánováno plno akcí, tak věříme, že je všechny budeme
moci uskutečnit.
Dana Kuboušková

SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník
Zatímco z původních 10 soutěží
Velké ceny zůstaly pouze 4, pořadatelé dvojbojů zachovali téměř
všechny, i když různě upravené.
Naše první dospělá soutěž se
odehrála v Nákří 13. června, kde
jsme bojovali za muže (se dvěma ženami v týmu) v náročném
čtyřboji o pohár starosty obce.
První disciplínou byl požární útok
s jednotnou stříkačkou a přenášením všeho materiálu, který jsme
suverénně vyhráli. Následoval závod pro dva na kánoi, kde jsme se
málem převrátili už při nastupování, byli jsme 3. Další disciplínou

č ě

1901 - 2016

TAK NÁM SOUTĚŽNÍ
SEZONA PŘECI JEN
ZAČALA…
Výkonný výbor okresu rozhodl o zrušení seriálu pro dospělé
hasiče „Velká cena okresu“ a „Českobudějovického dvojboje“ pro
mladé hasiče. Soutěže ze seriálů
může pořádat každý SDH sám,
bez patronace okresu a to od 1. 7.

č

Slavnostní zahájení a nástup na návsi

Žehnání nového praporu SDH Olešník
Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání hasičské zbrojnice
.
Taneční zábava v Olešnické hospodě
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela

byla štafeta v přelaňování rybníka
na surfu. Nikdo z nás se nekoupal
a brali jsme 2. příčku. Poslední
byl závod dvojic v pití piva na ex.
Jasná naše slabina. Další 3. místo.
Celkově jsme pak brali 2. místo ze
4 družstev.
Mladí hasiči měli první soutěž
Dvojboj v Lišově 18. 7. a to jen
družstvo starších. Štafetu 4 × 60
metrů zaběhli, i za deště, téměř
v našem nejlepším čase a získali
4. místo. Požární útok se nepovedl, zejména kvůli nuceně změněné
sestavě den před soutěží. Celkové
5. místo z 13. družstev byl pěkný
začátek. 29. 7. jsme vyrazili na
raftový výlet z Českého Krumlova
do Zlaté Koruny. Konečně vyšlo
počasí. Všech 33 z nás si vodu
náležitě užilo.
8. srpna byla soutěž „O pohár
starostky obce Hrdějovice“, jako
náhrada Velké ceny a ozvláštněna
mladými hasiči. Muži si museli
vypůjčit proudaře z Borovan,
kterému těsně po sestřiku praskla
naše hadice, 7. místo z 10, nic moc.
Družstvu starších žáků uklouzl
a spadl strojník a dost prostříkala
jedna z proudařek, i tak získalo
3. místo ze 7. Ženy byly jediné
bezchybné, dosáhly pěkného času,
ale až 4. příčky z 8.
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http://sdh-olesnik.blog.cz/

V pátek 14. 8. jsme uspořádali celodenní soustředění mladých hasičů, kde se trénovalo vše, v čem soutěží. K obědu pizza a večer táborák
s buřty, pěkné počasí, pěkný den.
15. 8. byla náhrada Velké ceny
v Malešicích, netradičně na silnici na náves. Muži měli problém
u sání, kvůli podklouznutí. Ženám
také neklaplo sání. My skončili 5.,
ženy 2. ze 3 družstev. Na soutěž
přijelo celkem jen 10 družstev.
V předešlých letech nevídané.
29. 8. byli mladí hasiči na první
soutěži v požárním útoku v Mydlovarech. Mladším se útok nepovedl a byli 4. z 5. Starší sice také
nebyli bezchybní, ale přesto vyhráli. První zářijovou sobotu, byl
„Trojboj“ mladých hasičů v Dolním Bukovsku. Původní dvojboj,
tedy požární útok a štafeta 4 × 60
metrů, byl ozvláštněn o štafetu
v uzlování. Starším se dařilo, útok
5., štafeta 4. místo, i když ne bez
chyb, ale nejvíce zamrzel chybný
uzel a tím i 12. místo. V celkovém pořadí pak obsadili parádní
6. místo z 15 družstev. Mladší byli
také šikovní. Požární útok, s vypůjčeným strojníkem, 9. místo,
štafeta také 4. a za bezchybné uzly
5. místo. Celkově se umístili na
skvělé 4. příčce z 15.
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Poslední soutěží před uzávěrkou byl náš Olešnický dvojboj
12. 9. I přes tuto bláznivou dobu
přijelo 13 družstev starších žáků
a 16 mladších. Naše družstva dosáhla dílčích úspěchů. Požární útok
se nepovedl starším ani mladším
a naopak štafeta požárních dvojic
se náramně povedla oběma družstvům, kde byla 2. V celkovém
pořadí byli mladší 6. a starší 4., tak
jsme byli spokojeni. Počasí se povedlo a zmrzlin se zdarma vytočilo
přes 800. Za podporu Olešnického

dvojboje děkujeme Obci Olešník,
JETE ze skupiny ČEZ, FK Olešník,
p. Václavu Dvořákovi, DJ Filipu
Hájíčkovi, zdravotnici Janě Čepelkové a firmám MATTEO s. r. o.,
1. Elektrárenská s. r. o., Madeta a. s.,
Chladírenský servis Němec, Servis
chlazení Jižní Čechy v. o. s. a REKKA s. r. o., člen skupiny AVE.
Do konce téměř zrušené sezony
ještě zbývá několik soutěží, více
mají mladí hasiči, tak snad se bude
dařit a nezruší se.
V. Z.
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FK OLEŠNÍK

Po krátké přestávce, která následovala po Turnaji přátelství, který
nahradil nedokončenou sezonu
2019/20 jsme se opět začali připra-

vovat na další sezonu. Přivedli jsme
do týmu několik ofenzivních posil
(Pícha K., Nohava P.) a doufáme, že
se jim v Olešníku bude dařit. Kádr
opustil M. Grobár, který bude hrát
divizní soutěž v Lomu u Tábora.
Přípravu nám komplikovaly zranění hráčů základní sestavy. Los
nám přisoudil na začátek těžké
soupeře. V prvním zápase jsme
zajížděli do Jankova, kde jsme
nezvládli první poločas a prohráli
jsme 3:2 (3:0). V prvním domácím

zápase jsme hostili Český Krumlov
a v utkání jsme naše fanoušky nepotěšili a prohráli jsme 1:5. Radost
z vítězství nám přineslo až utkání
s nováčkem soutěže Týnem nad
Vlt. Kde jsme po parádní první půli
vyhráli 4:0, když dva góly vstřelila

Rozpis KP muži 2020
1. kolo
2. kolo
3. kolo
15. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
14. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

S.A.S.O.

Většině z vás jistě neuniklo, že
v sobotu 29. srpna proběhl již třetí
ročník Olešnického vítání léta. Akce
byla posunuta kvůli vám jistě dobře
známým okolnostem až na konec
prázdnin, ale i přes nepřízeň počasí

nová posila z Lomu J. Bosnyak.
Všichni věříme, že z mančaftu
spadla deka z prvních zápasů a že
v příštích zápasech budeme bavit
fanoušky góly vstřelenými do soupeřových sítí :-).
Pícha Jožin

jste se zúčastnili ve velice hojném
počtu. Děti se pod dohledem rodičů
vydováděly ve dvou obřích skákacích hradech a opekly si hromadu
buřtů. Souběžně s dětským programem proběhlo klání ve vaření kotlí-
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Neděle
Pátek
Sobota
Středa
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Středa
Sobota
Sobota
Sobota

23. 8.
28. 8
5. 9.
9. 9.
13. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.
28. 10.
31. 10.
7. 11.
14. 11.

17:00
18:00
17:00
18:00
11:00
15:00
16:30
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
14:00
13:30

Jankov – Olešník
Olešník – Č. Krumlov
Týn / Vlt. – Olešník
Třeboň – Olešník
Olešník – Sokol Sez. Ústí
Protivín – Olešník
Olešník – Táborsko "B"
Dražice – Olešník
Olešník – Lažiště
Milevsko – Olešník
Olešník – Blatná
Olešník – Čimelice
Osek – Olešník
Olešník – Junior Strakonice
Rudolfov – Olešník
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kového kančího guláše o pohár starosty obce „OLEŠNICKÝ KOTLÍK
2020.“ Tohoto velmi oblíbeného kulinářského klání se zúčastnilo osm
družstev z Jihočeského kraje. Celý
turnaj proběhl ve velice přátelském
duchu. Jelikož se letos guláš povedl
všem soutěžícím, měla porota velmi
těžký úkol. Naštěstí jsme mohli do
poroty přizvat profesionála v oboru a v kuchařských kruzích velmi
uznávané odborníky na závodní
stravování. Ti po dlouhém rozhodování určili pořadí týmů: 8. Sklíčkani
a mamba, 7. SASO, 6–4. Auzy team,
Hroznějovice, Kuchtičky od řeky,
3. Meziříčí, 2. Čmeláci. A první
místo získal, k údivu všech, velice

podceňovaný soubor kulinářských
umělců ze Strachovic!
Děkujeme všem za účast a těšíme
se na další ročník.
Dále jsme ještě pořádali dva tenisové turnaje. 18. července proběhl

SDH CHLUMEC
LÉTO V CHLUMCI
Všechny letní aktivity neustále obtěžkával
stín „coronaprevítu“. Nicméně věřím, že jsme
se s tím všichni porovnali a užili jsme si pěkné
prázdniny, zejména děti.
V období prázdnin jsme v Chlumci uspořádali oslavu výročí 120 let založení našeho sboru.
Akce se konala v sobotu 18. 7. 2020 od 15:00.
Po slavnostním nástupu přítomných sborů
a projevu starosty obce byli vyznamenáni dlouholetí členové našeho sboru za jejich příkladnou
a obětavou práci. Následně jsme uctili památku
členů sboru a ostatních občanů padlých za první
světové války. Pamětní deska padlých je umístěna v kapličce a ta byla po dlouhé době otevřena
pro veřejnost. Následně už probíhalo posezení
s hudbou. Letos jsme měli rekord v návštěvnosti, kdy se v Chlumci na návsi sešlo 140 návštěvníků. Jsme za to rádi a věříme, že v dalších letech
se opět budeme scházet v tak hojném počtu.
Chyběl nám jen skákací hrad pro děti, ale z hygi-

enických důvodů jsme
se rozhodli ho zrušit.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu úřadu za podporu
akce a společnosti ČEZ
za zajištění stanu pro pořádání akce.
Na podzimní měsíce plánujeme již jen dílčí
brigády na zazimování stříkaček, přípravu klubovny a zbrojnice na zimu a případně vyčištění
dešťových vpustí kanalizace.
Před adventem, tedy v sobotu před první
adventní nedělí bychom rádi slavnostně rozsvítili vánoční stromek na návsi. Pevně doufám, že
situace nám bude nakloněna a budeme se moci
všichni sejít při slavnostní atmosféře, hrnku
dobrého svařáku a stromek společně rozsvítíme,
jako v mnoha předchozích letech.
Přeji všem pěkné podzimní dny a ať se nás
všech drží pevné zdraví.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach –
místostarosta sboru

-7-

Obecní turnaj ve čtyřhře a 5. září
Dřevák cup, původně určený pro šikovné a šikovnější tenisty. A bude-li
dostatečně větrno, vyrazte s dětmi
na drakiádu.
Karel Procházka

OBECNÍ NOVINY – OBEC OLEŠNÍK – č. 3/2020

MYSLIVECKÝ SPOLEK OLEŠNÍK

KRÁL REVÍRU
Každý myslivec si cení nějakou svoji trofej více než ostatní.
Má s ní spojený silný lovecký

zážitek, na který se nezapomíná
a stále rád se k němu vrací. Vyprávění o daném zážitku vůbec
nepodléhá času a působí, jako
by se vše odehrálo včera. Mezi
takové zážitky patří i odlov srnce
2. srpna. v 19:15 hodin v lokalitě
„Na bábě“, kdy byl uloven raritní
srnec, který se dá bez nadsázky
označit za krále revíru! Srnec se
pyšnil neobvyklým parožím, kte-

rému pravděpodobně předcházelo poranění na pučnicích, což
je i na jedné z nich patrné a toto
poranění způsobilo, že mohl nasadit toto výjimečné paroží. Ve
zvěřině vážil dobrých 20 kg a jeho
stáří bylo odhadnuto na 5 až 6 let.
Tím úspěšným lovcem nebyl nikdo jiný než Václav Svatek starší.
LOVU ZDAR!
Ing. Milan Kotýnek ml.

KULTURA
POSEZENÍ NA NÁVSI V OLEŠNÍKU
POSEZENÍ NA NÁVSI V OLEŠNÍKU
Obecní setkání spoluobčanů na návsi v Olešníku 20. června bylo po koronavirové pauze první
kulturní akcí. Přípravy probíhaly narychlo, jelikož nikdo předem nevěděl, zda se vůbec bude moci
setkání uskutečnit a zda se vůbec někdo přijde setkat. Kulturní program tak byl omezen pouze
na vystoupení country kapely Patrola. O dobroty k pití a k snědku se dobře postaralo osazenstvo
Olešnické hospody. Trochu ochuzeny byly děti, jelikož se kvůli dešti nemohly nafouknout skákací
atrakce, musely se tak spokojit se střelbou z luku a kopáním míče na cíl. Účast spoluobčanů byla
vcelku obstojná, evidentně virový strašák již v červnu neměl takovou moc.
V. Z.
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POHÁDKOVÁ CESTA V OLEŠNÍKU
V letošním roce se pátý ročník Pohádkové cesty z důvodu pandemie
covid-19 uskutečnil v zářijovém termínu (6. 9. 2020) a za pořadatele doufáme, že se všem zúčastněným líbil. Slunné zářijové počasí přilákalo zhruba 80 dětí, za což jsme moc vděčné a jsme moc rádi, že pohádková cesta
stále baví. Opět se sešla skvělá parta malých i velkých pohádkových postav,
které na jednotlivých stanovištích zadávaly dětem úkoly. I letos byly na stanovištích vidět nové pohádkové postavičky, pán pekel, indiánky, popelky,
Harry Potter, Ferda mravenec s beruškou, jednorožec s vílou a tři mušketýři. Dále se na stanovištích děti opět setkaly s vodníky, Shrekem a Fionou,
skřítky a čarodějnicí. V cíli si děti nově do ranečku uvázaly Honzovské
buchty a za splněné úkoly byly odměněny plným balíčkem překvapení.
Při plnění úkolů byly dětem hrány písničky od DJ Filipa. Novinkou byl
skákací hrad, který se dětem líbil a již tradiční opékání buřtíků.
Děkujeme všem dětem a dospělákům, kteří nám pomohli na stanovištích, a dále bychom chtěli moc poděkovat obci Olešník, která naši pohádkovou cestu zařazuje do akcí „Oranžového roku“ a všem sponzorům.
Jmenovitě panu Milanu Dvořákovi za zajištění skákacího hradu, Olešnické hospodě za Honzovské buchty, paní Martině Novákové za poukázky

do McDonald’s, olešnickým hasičům za podílení se na pohádkové cestě
a poskytnutí prostorů místní hasičárny, sportovcům za otevření hospůdky a rozdělání ohně na závěrečné opékání buřtů. Na závěr bychom chtěli
poděkovat olešnickým dětem a maminkám za vlastní iniciativu, které se
jako každý rok podílely na přípravě a uskutečnění pohádkové cesty. Dále
děkujeme všem dětem, které přišly a užily si nedělní odpoledne s námi.
Díky všem a za rok se budeme opět těšit.
Marie Lišková a Lucie Píchová
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RŮZNÉ
HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
jak jistě již víte, lokalita Janoch (ETE jih), byla doporučena mezi čtyři lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Tyto lokality
byly doporučeny Poradním panelem expertů, ve kterém byly, předpokládám, zastoupeny špičky ve svých oborech i zástupci lokalit. Lokalita Janoch
se rozprostírá na čtyřech katastrech – Temelín, Dříteň, Olešník, Hluboká
nad Vltavou. Starostové těchto obcí se dohodli na jednotném postupu vůči
SÚRAU. Náš postoj je odmítavý, protože si uvědomujeme již tak velkou zátěž
této lokality způsobenou bývalou úpravnou uranové rudy, stále považujeme
za nevyjasněnou otázku, jaké konkrétní dopady budou mít oznámené kroky
na dotčené obce. Stále trvá náš zájem na tom, aby legislativní proces v nejvyšší možné míře zohlednil možnost obcí spolurozhodovat o projektech, jichž
se dotýkají. Požadujeme, aby veškeré kroky byly činěny transparentně a celý
proces byl pod maximální veřejnou kontrolou ze strany občanů dotčených
obcí. Na základě oznámení o zúžení počtu lokalit byla na obecní úřad v Olešníku doručena petice adresovaná MPO, která požaduje stop průzkumnému
území v lokalitě Janoch, kterou bylo možno podepsat na OÚ Olešník.

Jsem rád, že se občané zajímají o tento problém, ale uvítal bych, kdyby
to mohlo být na trochu informovanější úrovni – viz zpravodaj Zprávy ze
Správy (náš dílčí úspěch – roznáší se do schránek), kde v posledním vydání
je i pro nás, v tomto oboru nevzdělance, vcelku jasný popis výběru a další
kroky postupu budování úložiště.
Osobně se domnívám, že nemůžeme zanechat našim potomkům stát
vyhořelé palivo venku, i když zabezpečené na 50 let. Co pak? Přendají ho
do dalších obalů a zase 50 let? Vyhořelé palivo přibývá – mezisklady to
nezvládnou. My jsme ti, kteří tento odpad vytvořili, my máme povinnost
ho i zlikvidovat. Bohužel si myslím, že přepracování je v nedohlednu a i tak,
vždy něco zůstane – co s tím? Je to jako se spalovnami komunálního odpadu
– všichni jsou proti, aby stála u jejich obce, ale už je nezajímá, že se jím jednou zasypeme. Vím, že se jedná o velmi složitou záležitost, kdy rozhodujeme
o věci, která může ovlivnit životy dalších X generací.
Proto k tomu přistupujme s rozvahou a nedělejme rychlá rozhodnutí,
aniž víme, o co jde.
Ing. M. Kotýnek, starosta obce

CÍSAŘSKÉ OTISKY 1837
Mapa Nové Vsi ve srovnání se současností. Příliš se nezměnila.

V. Z.

ŽIVOT V OBCI BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 8. května jsme si připomněli 75. výročí od konce 2. světové války, proto se v této kapitole dočtete, a to i v příštím,
posledním letošním čísle, o životu v naší obci za této nelehké doby.
Dne 21. června 1940 po 16 hodině se snesla
nad naší obcí krátká, ale prudká bouře, při níž
blesk uhodil a zapálil domek čp. 70, jehož majitelem jest Bartuška František. Přes okamžitou
pomoc občanů shořela celá střecha kolem silnice
a jest co děkovati místnímu hasičskému sboru
pod vedením Vojtěcha Lafaty, že zabránil rozšíření požáru na sousední stavení. K ohni se dostavily
sbory ze Zahájí a Velice, jejich pomoci však třeba
již nebylo. Tohoto roku byla velmi tuhá a krutá
zima, napadlo množství sněhu, postižena byla
zvěř i ptactvo a největší škody byly na ovocných
stromech jako v roce 1929. 11. ledna dostoupil
mráz 35 stupňů a ještě 3. března byl 22 stupňů.
V pondělí 30. března 1941 byl z rozkazu
okresního úřadu pro vojenské účely sejmut
zvonek ze zdejší kapličky. 1. března 1942 přijala
obec z nařízení vládního do svojí správy veškerý
nemovitý majetek místního hasičského sboru.

Na přání místních občanů byl v sále u Kalašů
stálý biograf. Jako první film byl sehrán dne
4. září 1943 „Jan Cimbura“, pěkný kus to z jihočeského prostředí. Dlužno podotknouti, že
v mezích nařízení směl býti však hrán český film
až vždy čtvrtý po filmech německých.
Z doby okupace dlužno s povděkem poznamenat, že po celou dobu pěti let, neudál se
v obci případ, že by byl poškodil obec, tak občany. Přesto však se neobešlo toto bez obětí z osob
zde narozených, avšak zde nebydlících. Byli to
Václav Stulík, narozen dne 5. 9. 1913 a Matěj
Vařil, narozen 24. 2. 1899. Stulík, bydlící v Praze,
byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti
dne 30. září 1944. Vařil, bydlící v Rožmitále, ženatý otec 2 dětí, byl odsouzen k smrti dne 23. 3.
1945. Oběma odsouzeným se kladlo za vinu,
že byli členy skupin pracujících proti Německé
říši. Čest jejich památce! (Pozn. pamětní deska
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je umístěna na pomníku padlých v 1. sv. válce na
návsi, odhalena byla 9. května 1946.)
30. dubna 1945 přibyl do naší obce oddíl
Maďarské armády v počtu 110 mužů. Mezi nimi
bylo mnoho vysokých důstojníků, též mnoho
slovenské národnosti. Oddíl patřil k ustupující
německé armádě a byl plně vyzbrojen. Ubytováni byli v domácnostech, kdo si koho vzal dobrovolně. Chovali se celkem slušně, ovšem pod
vlivem událostí byli 8. května místním obyvatelstvem odzbrojeni a pozdrželi se do 11. května.
Po zprávě o povstání v Praze, bylo i zde v obci
určité napětí až do 8. května, kdy z nařízení
okresního národního výboru v Č. Budějovicích,
byl místním starostou Štrejnem Josefem jmenován místní národní výbor a zorganizován tzv.
ochranný sbor.
Dne 10. května v 10 hodin, projela obcí první
rychlá jednotka motorizované armády, pěkně

OLEŠNÍK – CHLUMEC – NOVÁ VES
dekorovanou slavobránou, po čemž následoval
přesun rudé armády nepřetržitě. Projeli obcí
různé oddíly všech moderních zbraní směrem od Č. Budějovic na Vodňany a Týn nad
Vltavou. 11. května odjel oddíl maďarského
vojska, již internovaného, směrem k Č. Budějovicím. 12. května pochodovalo přes naši
obec již mnoho transportů německých zajatců
za doprovodu ruských stráží. Z lesů přicházely
hloučky německé demoralizované armády, které se dávaly k dispozici ochrannému místnímu
sboru a národnímu výboru. Další dny přibývalo

transportů německých i zajatců armády generála Vlasova. Pobyt rudoarmějců v okolí obce
v počtu kolem 200 mužů, trval do 9. června.
Loučení s touto jednotkou bylo velmi srdečné. Tolik asi co jsem se snažil zachytit a popsat ze
dnů abych tak řekl i u nás revolučních. Dopsáno
7. října 1945 – Voves Josef. (pozn. zkráceno)
(Použitý zdroj: Pamětní kniha obce Volešník
1855–1985)
Momentálně pracuji na digitalizaci Pamětní knihy,
v dohledné době bude k dispozici na webu obce.
V. Z.

STOP JANOCH!
,,ODPOR PROTI JADERNÉMU ÚLOŽIŠTI V LOKALITĚ JANOCH“
Petice proti výstavbě jaderného úložiště v lokalitě Janoch (v katastru obcí Olešník, Temelín, Hluboká nad Vltavou a Dříteň) vznikla začátkem srpna.
Ke konci měsíce srpna bylo celkem 3 500 podpisů na této petici, a proto jsme ji odeslali ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi.
V petici se žádá o vyřazení lokality Janoch z míst pro hledání hlubinného úložiště. Petice probíhá stále a je možné ji podepsat např. Na OÚ
Olešník, OÚ Zahájí, OÚ Dívčice a na OÚ v Dřítni.
PROČ NECHCEME, ABY TU BYLO ÚLOŽIŠTĚ?
1) Znamenalo by to pro nás další ekologickou zátěž, ta už tu bohužel je v podání MAPE Mydlovary, (skládka Býšov, rozšiřující se skládka Munice, kaliště u Zbudova a Dívčic), navíc se má ještě dostavovat Temelín…
2) SÚRAO poskytuje nejasné plány ohledně úložiště jaderného odpadu do budoucna. Nikde ve světě takové úložiště není,
z čeho čerpají informace o bezpečnosti?
3) Zmizí další, už poslední kus zeleně, kterou tu máme. Areál, kde by mělo úložiště vzniknout má mít 26,5 hektaru, což je
přibližně 26 fotbalových hřišť dohromady.
4) Mohli bychom přijít o jediné zdroje pitné vody, např. obyvatelé Nové Vsi jsou na svých studních a tudíž na spodní vodě závislí.
5) Nevyřešená otázka kam s vytěženou horninou – jedná se o 2 mil. metrů krychlových výrubu. Kde vzniknou kopce s touto horninou?
6) Dále je tu stále nevhodné podloží – stavba úložiště by měla být v žule, zde je ovšem rula, pararula, jíl a místy břidlice.
Více informací naleznete na Facebooku STOP JANOCH a dále na www.nechcemeuloziste.cz, www.platformaprotiulozisti.cz. Čtenářům doporučujeme knihy Lidé od Temelína, A po nás planina, Rybí krev (nyní i divadelní hra) a zhlédnutí filmu Cesta na nejbezpečnější místo země každého jednoduchým způsobem uvede do problematiky nakládání s jaderným odpadem. O lokalitě Janoch Vás budeme informovat v následujících číslech zpravodaje.
Tým Stop Janoch

MEMORIÁL
PEPY BLÁHY

VĚTRNÝ VÍR (malé tornádo)
NA PLOVÁRNĚ
23. července kolem 16:30 se náhle zvedl prach, tašky a dokonce
i slunečník od dětského bazénu
na olešnické plovárně a ve větrné
spirále stoupaly věci vzhůru. Nejvýše a nejdále odletěl oranžový
slunečník, který se dostal až nad
dráty vysokého napětí a daleko na
louku. Počáteční leknutí vystřídal
úžas nad přírodními silami.
V. Z.

8. srpna byl v Nové Vsi uspořádán tenisový turnaj „Memoriál Pepy
Bláhy“, zařazený do Oranžového roku Skupiny ČEZ. Bližší informace
bohužel nikdo nedodal.
V. Z.

HOSTINEC SELSKÝ ŠTÍT
V minulém roce jsme dokončili úpravu fasády v areálu Selského štítu. Stalo se tak téměř po
11 letech od začátku rekonstrukce a přestavby
statku. Tato etapa rekonstrukce se týkala našeho
ikonického průčelního štítu směrem na náves.
Na něm se nachází zdobné architektonické prvky
selského baroka, které je stavebním slohem lidové architektury. Uplatnilo se převážně v jižních
Čechách během 19. století. I když vychází z klasicistní a barokní architektury, jedná se o naprosto
svébytný sloh. Objevuje se v době, kdy skutečné
baroko bylo už minulostí. Nejstarší památky selského baroka pocházejí z 20. let 19. století, vrchol
byl asi v 60. letech. Náš štít je jeden z největších
a nejzachovalejších příkladů této architektury

na území tzv. Zbudovských blat. Ty se rozkládají
v nivě Soudného potoka nad začátkem rybníka
Bezdrev a spadá do nich 14 vesnic včetně obce
Olešník. Na našem štítu proběhla v uplynulých
desetiletích řada úprav, při kterých bohužel
došlo k předělání a odstranění řady typických
prvků výzdoby a štít tak ztratil svou celistvost.
Na základě dochovaných fotografií jsme minulé
léto při rekonstrukci tyto chybějící zdobné prvky
opět doplnili a štít se po téměř dvou desetiletích
navrátil ke své podobě z poloviny 19. století. Jedná
se zejména o prvky Božího oka, Volut, Šambrán
a Čabrak. Zde bychom Vás rádi seznámili s těmito
a dalšími prvky, které můžete vidět na našem štítě.
Martin Ciglbauer ml.
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Hostinec, penzion Selský štít
Olešník 11 373 50
tel.: 731 826 453
www.selskystit.cz

OLEŠNICKÁ HOSPODA
Vážení hosté,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši přízeň a doufáme, že se budeme
i nadále potkávat v tak hojném počtu. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na Svatomartinské pohoštění a na k onci roku na Silvestrovskou party. Doufáme, že Vás potěší
i novinka, kterou je možnost výběru z více druhů hotových jídel, minutkové kuchyně a nově i hamburgerů.
Teplá jídla jsou pro Vás připravena od 11:00 do 21:00 hodin. Pokud se chcete dozvědět více o dalších připravovaných akcích, jako jsou turnaj ve stolním tenise, živé hudební produkce a další, navštivte náš facebook
"Olešnická hospoda".
Za kolektiv Olešnické hospody Vám přeji mnoho zdraví a brzy Na zdraví!
Aleš Škabroud

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: Po 13:00–14:30 / lichý týden 16:30–18:00 h
St 8:30–10:30 h, Pá 8:30–10:00 h
Ordinační doba:
Ord. Dříteň: Po, Čt 13:30–15:30 h
MUDr. Petr TOMAN – zubní lékař
Ord. Dříteň, telefon: 387 991 193
POHOTOVOST:
Týn nad Vltavou – telefon: 385 722 222

Uzávěrka 4. čísla je 29. listopadu 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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