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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 h
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.: 954 237 350
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 on ten mrňavý virus opět vystrčil růžky. Udeřil větší silou než na jaře, ale již tolik nepřekvapil. Ještěže politici to s námi myslí
dobře a nemění svá rozhodnutí tak často jako roušky. To jistě všechny uklidní. Připadám si jako na houpačce. Rychle všechno
zakázat, nakažených ubyde, tak zase vše povolit a nakažených přibyde… To ale nejde do nekonečna. Kolektivního sportu jsme si
téměř nestačili užít, o kultuře nemluvě, a i ty hospody se zavřely. Biti jsou i školáci, přestože zažili druhý první školní den. Blíží
se Vánoce a já optimisticky doufám v lepší zítřky.
Přeji Vám pevné zdraví a veselou mysl o Vánocích i v příštím roce, s úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE

ORANŽOVÝ ROK
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.
ZO obce Olešník plánuje v roce 2020:
• Dokončení nového územního plánu
•	Oprava střech na obecních stodolách – realizováno
• Výměna podlah v ZŠ – realizováno
• Výměna osvětlení v MŠ – realizováno
• Projekt a výstavba sběrného dvora – realizováno
• Úprava zahrady v MŠ – realizováno
• Dokončení projektu na ČOV Chlumec
•	Rekonstrukce rozvodu vody v MŠ – realizováno

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

Oprava střechy obecní stodoly byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
Programu obnovy venkova dotací ve výši 250 000 Kč.
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OPRAVA CHODNÍKU NA NÁVSI V OLEŠNÍKU
Ke konci roku ředitel SÚS Jihočeského
kraje oznámil obci, že provedou částečnou opravu komunikace podél chodníku
na návsi, směrem od hospody k obchodu se smíšeným zbožím, a to přibližně
ve 2 m šíři, kde je vozovka propadlá.
Obec, aby zabránila provizornímu řešení
opravy komunikace z důvodu propadlého
chodníku kvůli rozdílným výškám chodníku atd., se rozhodla k částečné opravě
chodníku. Oprava spočívala v přeložení
a uložení silničních obrub do betonového lože a přeskládání zámkové dlažby

v propadlých úsecích. Obec vznesla dotaz
na správu a údržbu silnic Jihočeského
kraje na opravu/rekonstrukci celé silnice
směrem z návsi až ke křižovatce obchvatu Olešníka. SÚS Jihočeského kraje
odpověděla, že se řídí tzv. bílou knihou,
kde je harmonogram oprav a rekonstrukcí
komunikací v Jihočeském kraji a bohužel výše zmíněná komunikace nepatří
k těm, které mají být v nejbližší době opraveny. Obec bude však i nadále usilovat o
co nejrychlejší opravu celého úseku.
Ing. Milan Kotýnek – místostarosta

STAVBA SBĚRNÉHO DVORA
Jak si mnozí již jistě všimli, započala výstavba dlouho chybějícího
sběrného dvora. Výstavba probíhá v lokalitě u kompostárny. Tento
areál má za úkol již v příštím roce vypořádat se s odpadovým hospodářstvím našich obcí. O detailech, jako je provozní doba, typech
přijímaných odpadů atd., budou občané předem informováni. Touto
stavbou však vzešla otázka, jak bude obec nadále přistupovat ke kontejnerům na třídění odpadů, které jsou rozmístěny po našich obcích.

Tyto kontejnery jsou zdrojem nepořádku a zvýšených nákladů na úklid
jejich okolí. Obec Olešník musí ještě připravit provozní řád, vyřešit
provozovatele sběrného dvora (uzavření smluv na likvidaci odpadů)
a najít správce tohoto areálu. Více a podrobněji již v příštím čísle. Rádi
bychom, pokud situace a epidemiologický stav ČR dovolí, uspořádali
slavnostní otevření tohoto areálu.
Ing. Milan Kotýnek – místostarosta

REKONSTRUKCE PODLAHY
Po rekonstrukci podlah v základní škole, přišla na řadu i podlaha v sálu Olešnické hospody. Zbroušené a nalakované
parkety vypadají jako nové. Mysleli jsme, že podlahu „zajedeme“ na posvícenské zábavě, ale bohužel… Snad tedy alespoň
na plesech.
V. Z.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
JAKO NA KOLOTOČI…
Školní rok byl přerušen dříve, než se pořádně rozběhl. Z plánovaných podzimních akcí
jsme stihli pouze sportovní den s hasiči, který
přivedl i několik žáků do hasičského kroužku
a spolu s mateřskou školou ukázku dravých
ptáků a sov. Začátkem října jsme také spustili
nové webové stránky školy.
Kvůli vládnímu nařízení jsme museli již
14. října uzavřít školu. Problematické to bylo
zejména pro prvňáčky, kteří si sotva stačili
zvyknout na školní režim. Vládní příslib
znovuotevření po podzimních prázdninách
bohužel nebyl dodržen, a tak jsme se začali
pravidelně učit na dálku, což nám někdy ztěžovala přetížená WiFi síť v Olešníku. Do školy
jsme se vrátili až 18. listopadu a jelikož je naše

škola malotřídní, mohli nastoupit žáci všech
ročníků, na rozdíl od větších škol. Třeba se
tím zvýší zájem o menší školy. Samotnou výuku ztěžuje povinnost nošení roušek během
celého dne ve škole a také se musel změnit
rozvrh hodin tak, aby se nepotkávali žáci
různých tříd. Jako další opatření proti nákaze
jsme zakoupili do tříd základní i mateřské
školy sterilizátory vzduchu.
Žáci hned v úvodu znovuotevření školy prověřili svou manuální zručnost při sestavování
regálů do tříd, určených pro dřevěné bedýnky
na sportovní oblečení, které si vyzdobili ještě
v říjnu. Bedýnky prozatím zůstávají prázdné,
pro zákaz sportovní činnosti. V 2. třídě jsme
si ještě zřídili akvárium. Mikulášská diskotéka s nadílkou a Vánoční besídka se bohužel
uskutečnit nemůže, i když i k nám Mikuláš
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https://www.zsmsolesnik.cz/

alespoň nakoukl.
Na závěr ještě děkuji všem rodičům našich
žáků, kteří nám významně pomáhali s učením
na dálku. Pevně věřím, že již této zkušenosti
nebude třeba. Velice také děkuji za podporu obce Olešník a ČEZ a.s. za finanční dar
500 000 Kč na rekonstrukci a výměnu podlah
v budově základní školy.
Mgr. Vladimír Zibura - ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
UŽ SE ZASE TĚŠÍME NA JEŽÍŠKA!
Máme tady opět konec roku, který byl výjimečný, řekla bych, že až
bláznivý. Ale i přesto se stále těšíme na každý nový den. Z akcí toho
moc neproběhlo, kvůli omezením, ale přesto jsme viděli krásné sovy
a dravé ptáky a vtipné loutkové divadlo. Také již máme osázenou zahradu a vyčištěnou střechu, kde jsme měli doslova rybník a 4. prosince byla,
k velké radosti i strasti, mikulášská nadílka.
Za zahradu a spolupráci bych ráda touto cestou poděkovala obecnímu úřadu, základní škole a také místním hasičům

za ochotu i za pomoc při různých akcích, letos hlavně za již zmíněné vyčištění střechy. Všem přeji za celou mateřskou školu krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a pevných nervů
v novém roce. Ve školce se po Vánocích sejdeme 4. 1. 2021.
Revitalizaci zahrady v MŠ Olešník podpořila „Nadace ČEZ" příspěvkem 245 000 Kč.,
za což také velice děkujeme.
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Za mateřskou školu: Dana Kuboušková
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
SDH OLEŠNÍK
a obec Olešník

začali novou obvodovým kolem Hry Plamen
3. října v Chrášťanech. Sestavili jsme 3 družstva
s minimálními počty, z nich jedno mladších,
doplněné i několika nováčky. Všichni se utkali
ve třech štafetách, kde překvapivě naši nejmladší získali tři třetí místa. Starší A zvítězili ve
1901 - 2016
štafetě požárních dvojic, štafetu 4 x 60 metrů
kapku pokazili 4. místem a nejméně se povedla
DĚLÁME, CO MŮŽEME…
Hasičská soutěžní sezona byla letošní rok 400 m CTIF, kde pokazili dvě předávky štafety
vskutku krátká. Od minulého čísla novin jsme a navíc získali 10 trestných sekund. I přes vyniabsolvovali pouze dvě soutěže, ostatní naplá- kající běh až 8. místo. Starší B, kde někteří ještě
nované byly zrušeny. Muži a ženy se utkali na v září závodili za mladší, získali 4., 5. a 6. místo.
pohárovce v Hosíně 19. září, která byla náhra- V průběžném pořadí z podzimního kola si tak
Program:
dou za zrušený seriál Velké ceny okresu a o mladší odvezli 3. příčku ze 6 družstev, starší A
to náročnější.
Muži i ženy mohli startovat ve 4. z 8 a starší B 6. místo. Dospělí se letos zúčast14:00 hod.
dvou kategoriích, se širokými hadicemi, tedy nili pouze 4 soutěží, mladí hasiči šesti. Snad to
standardními
nebo
i s úzkými,
ligovými.
My příští rok doženeme.
Slavnostní
zahájení
a nástup
na návsi
Sběr železného šrotu, pneumatik a nebezvyužili obě varianty.
Žehnání
novéhopáteční
praporu
SDH kde
Olešník
Soutěži
předcházel
trénink,
si pečného elektroodpadu jsme uspořádali 17. říjnaše béčkařka vážně pochroumala nohu při na. A když už jsme byli v pracovní náladě, část
Položení věnce k pomníku padlých
přeskoku překážky a proudař narazil prsty, z nás ještě uklidila nános listí a jiných nečistot
když Žehnání
nestihl zapojit
proudnici.
Každopádně ze střechy mateřské školy a vypustila lagunu
hasičské
zbrojnice
oba byli na soutěž ze hry… Ženy sáhly do dešťové vody vzniklé ucpáním odtoku ze stře19:00rezerv,
hod. my do družstva Borovan. chy. V předvečer dne vzniku samostatného ČS
vlastních
Muži nejprve běželi se širokými hadicemi, státu, tedy 27. října, komorně starosta a velitel
Taneční zábava v Olešnické hospodě
slušné mezičasy i sestřiky, ale až 6. místo z 10. S SDH položili věnec k pomníku padlých vojáků
úzkými hadicemi jsme běželi naposledy loni v v 1. sv. válce. Posvícenská taneční zábava byla
listopadu, a i zde jsme je měli půjčené ze Zahá- zrušena. Zda bude Výroční valná hromada
Celou
oslavu
zábavu bude
doprovázet
kapela
ŠUMAVANKA
tradičním
termínu
26. prosince, rozhodne
jí, díky…
Slušně
jsmei rozběhli,
prostřik
našeho vdechová
proudaře o 2 sekundy znamenal ale až 4. místo aktuální Covid situace. Stejně tak jestli se bude
ze 7. Škoda, borovanský proudař sestříkl v čase moci uskutečnit náš ples 15. ledna. Všichni
www.sdh-olesnik.blog.cz
srdečně děkují za celoroční pod18,98 s, což byl 4. nejlepší čas dne! Takže evi- členové sboru
poru obce Olešník.
dentně je chyba v nás.
V. Z.
Ženy se širokými hadicemi zaběhly moc
pěkně. 21,46 s je jejich nový osobáček, za kteUpozornění pro členy SDH Olešník: Nebude-li
rý získaly 2. místo ze 4. Úzké hadice ale měly
zakleté. Proudařka nestihla zapojit proudnici a se moci uskutečnit Výroční valná hromada 26.
utekla od hadice, ale nakonec dokončily, přesto 12. (to zjistíte tak, že neobdržíte do Vánoc pobraly 3. místo (víc družstev nebylo). Radost zvánku), budeme vybírat členské příspěvky od
kapku pokazil rozřízlý ukazováček od něčeho 26. do 29. 12. ve Vašich domovech. I přes zvýšení
na rozdělovači, který byl spraven čtyřmi stehy, odvodů na OSH, zůstane výše našich příspěvků
shodná s předešlými roky, tj. MH 100 Kč, Dospělí
inu úrazový týden.
Mladí hasiči zakončili sezonu a zároveň 150 Kč.

Vás srdečně zvou na

konající se 11. června 2016
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FK OLEŠNÍK

Podzimní část byla z důvodu návratu
epidemie Covidu, která zasáhla i naše
mužstvo, přerušena v říjnu, tedy po
odehrané polovině podzimní části KP.
V této neúplné sezoně jsme obsadili 5.
místo (viz tabulka). Podle posledních
zpráv by se měla soutěž rozběhnout již
začátkem února 2021. Bude to pro nás
znamenat značné komplikace, ale bude-

me se s tím muset vypořádat. Doufáme,
že nás na jaře nepotká další vlna epidemie a vše, i fotbal, se vrátí do normálních kolejí :-).
Závěrem bych chtěl všem popřát jménem olešnických fotbalistů klidné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2021.
Ahoj Pícha Josef

S.A.S.O.
Členové S.A.S.O. uspořádali 3. října pro širokou veřejnost a zejména děti, drakiádu. V povedeném, větrném
počasí si přišlo zalétat na „letišti“ na kopci za Olešníkem mnoho místních, ale i přespolních. V závěru nelétali pouze
draci… (zasvěcení vědí :o).
V. Z.

SDH CHLUMEC
PODZIM V CHLUMCI
Po letní pohodě a pěkné oslavě 120. výročí
založení SDH vše vypadalo dobře. Plánovali
jsme dohnat všechny akce, které jsme po vládních opatřeních museli zrušit. Na konci září
jsme chtěli postavit „říjnovku“ místo májky,
když to v dubnu nebylo možné a při té příležitosti připravit i nějaké to dovádění pro děti
a vynahradit jim dětský den. Bohužel, ale opět
jsme byli v naší kreativitě přibrzděni a ze všech
akcí sešlo. Těšili jsme se i na tradiční rozsvě-

cování vánočního stromku na návsi, které jsme
plánovali na poslední sobotu před adventem,
jako každý rok. Nakonec jsme stromek v sobotu rozsvítili, ale absolutně bez jakékoliv akce.
Pevně doufáme, že se v dohledné době situace umoudří a budeme se moci všichni opět
setkat.
Na jaře opět vyhradíme u tenisového hřiště
prostor pro ukládání větví a klestu po jarním
řezu stromků. Občané je tam mohou ukládat
do konce března. O likvidaci se později posta-
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ráme při jarním úklidu tenisového hřiště.
Už teď se těšíme na májku. Na konci dubna
už bychom se mohli sejít u prvního špekáčku a
po dlouhé odmlce posedět a pokecat.
Přejeme všem pevné zdraví, krásné a klidné
Vánoce a rok 2021 přesně takový, jaký ho chcete mít. Na shledanou v novém roce.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach –
místostarosta sboru
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KULTURA

Silvestrovský pochod „Olešnická stopa“ se pravděpodobně neuskuteční, ale všichni pevně věříme,
že nám epidemiologická situace a vláda alespoň umožní pořádat plesy…
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KNIHOVNA NOVĚ
V naší knihovně tento rok končí knihovní systém Clavius, což je soubor
programů zajišťující všechny základní pracovní činnosti prováděné běžně
v knihovnách. Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice a její regionální oddělení má vypracovaný Regionální knihovní systém (REGKS)
a nabídla výměnu tohoto sytému za výše uvedený Clavius. Zřizovatelem
naší knihovny je obec Olešník, ale informace potřebné k vedení knihovny,
pomoc při shánění knih a spoustu jiných věcí zajišťuje paní z tohoto oddělení. Systém (REGS) je pod správou Jihočeské vědecké knihovny v Č. B.
a zajišťuje technický servis, budování souborného katalogu, dodržování
knihovních norem a dodržování zákona o ochraně osobních údajů.
Jaké tedy budou přednosti pro naši knihovnu pod systémem REGS:
Katalog naší knihovny on-line na webových stránkách obce, automatická evidence výpůjček čtenářům, statistik pro Ministerstvo kultury ČR,
přírůstkových seznamů, inventarizace fondu apod.
Čtenářské konto - přehled aktuálně vypůjčených a rezervovaných dokumentů, včetně historie.
Čtenáři knihovny budou prostřednictvím emailu nebo sms informováni o konci výpůjční doby, změny výpůjční doby, připravené rezervaci

knihy k vyzvednutí, upomínce nevrácených knih apod.
A v neposlední řadě je tento systém bezplatný. Možná je pouze případná
úhrada čtečky čárových kódů, která je nekompatibilní k novému systému.
Pravděpodobně se také změní poplatek za pújčovné - už víc jak 10 let je
to 50 Kč na rok - schválení změny poplatku projedná zastupitelstvo obce.
V knihovně je zavedeno, že rodina a nejbližší zaregistrovaného čtenáře si
mohou knihy zapůjčit i bez nové registrace. Ještě k ochraně osobních údajů: s každým stávajícím zaregistrovaným i novým čtenářem bude vyplněný
formulář o jeho osobních údajích, podepsán a uschován.
Tento systém již využívají například v knihovně ve Dřítni a v Dívčicích.
Spolu s naší knihovnou se připravuje i knihovna v Mydlovarech.
Během prosince bude tento systém instalován, proběhne zaškolení pracovnice v knihovně a od nového roku zase HURÁ půjčování.
Jako každý konec roku jsou objednány nové knihy, čeká se jen na otevření obchodů.
Tak všichni milí čtenáři i občané, už se na Váš těším, přeji klidné a spokojené vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021 a C-19 na
nás nemá.
Růžena Popelová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OLEŠNÍKU

Nově ozdobený vánoční strom na návsi v Olešníku byl
rozsvícen v plánované době 27. listopadu.
Bohužel ale epidemiologická situace neumožnila veřejnou akci
se svařáčkem. Několik spoluobčanů si, i přesto, přišlo komorně
a v podstatě pietně připomenout, že Vánoce se již blíží.
Atmosféra byla až smutná.
Za sponzorování rozsvícení vánočního stromu
velice děkujeme JETE ze skupiny ČEZ.
V. Z.

RŮZNÉ
ŽIVOT V OBCI PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Dne 8. května jsme si připomněli 75. výročí od konce 2. světové války, proto
se v této kapitole dočtete, a to i v posledním letošním čísle, o životu v naší obci
za této nelehké doby.
Dne 23. května 1946 byl předán místopředsedovi národního výboru Vojtěchu Buchtelovi darovací spis z ministerstva zemědělství na obnos 250 000 Kč
na postavení kulturního domu.
Při volbách do národního shromáždění 26. 5. 1946 bylo odevzdáno 231
lístků strany komunistické, 99 strany lidové, 23 strany sociální demokracie, 5
strany národně socialistické a 3 lístky byly čisté. Přítomnost při volbách byla
100 %. Při těchto volbách vynutily si politické poměry změnu i složení místního národního výboru, který byl dle těchto voleb složen takto: Komunistická
strana dostala 10 členů, lidová 4, sociální demokraté dostali 1.
V důsledku odsunutých Němců z pohraničí do Německa, odstěhoval se na
jejich opuštěné statky a do různých služeb větší počet zdejších rodin.
Mimořádně krutá a dlouhá zima roku 1946 – 47, kdy mrazy dosáhly 15
až 26 stupňů, zapříčinily ledy na rybnících až 45 cm silné, což vážně ohrozilo
ryby na našich rybnících, zvláště pak v „Rožmánku a Novým“. Včasným zjiště-

ním rybničního hajného a usilovnou prací občanů, podařilo se do těchto dvou
rybníků dostat vodu rybníka „Novojamského“, což nebylo za těchto poměrů
snadné a tím byly ryby zachráněny a odvrácena značná škoda.
Mimořádně suchý rok 1947 postihl i obec naší tak, že úroda byla podprůměrná. Zvláště velká bída byla o krmení, v důsledku čehož značná část dobytka byla odprodána. Stav dobytka v poměru k roku 1938 byl o 30 % menší.
Těžké podzimní práce na polích, zvláště s oráním, značně ulehčila pokročilá
mechanizace pořízením traktorů s pluhy, kterých je nyní v obci 6.
Z iniciativy místního národního výboru byla v obci zřízena veřejná telefonní stanice v hostinci U Kalašů. Z celkového rozpočtu 71 860 Kč zaplatila
obec pouze 9795 Kč, díky podpoře ministerstva pošt a zemědělství. Stanice
byla uvedena do provozu 15. prosince 1947.
Drama v listopadu roku 1947
Po celou dobu okupace přešlo přes naši obec mnoho různých vojenských jednotek, nic ale nerozrušilo obyvatele tak, jako případ,
který se udál v sobotu dne 15. listopadu 1947 kolem 8 hodiny večer
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v neproniknutelné tmě a za hustého deště vnikli přes plot zahradou
do domu Jana Kocourka, č. p. 79, tři silně ozbrojení banderovci. První
z nich zaklepal a žádal Kocourka, který přišel otevřít, o jídlo a druzí dva
jej následovali. V kuchyni, kdež dlela manželka Kocourka s dospělým synem Janem, odložili banderovci samopaly a žádaly teplé jídlo. Kocourek
se oknem pokoje nenápadně vytratil, běžel do místního kina v hostinci
U Kalašů, kde se právě hrálo a volal o pomoc. Nejdříve byli na místě
Jaroslav Trnka, zdejší, a Stanislav Mothejl ze Zlivi, kteří snad celý případ
nebrali vážně a vstoupili do kuchyně. Banderovci sáhli po samopalech,
ale Kocourková je přesvědčila, že jsou to členové jejich rodiny a tím banderovce uklidnila. Mezitím vešel do kuchyně s namířenou pistolí Hovorka Jan, domkář č. p. 53 a strážník Plášil, zeť dozorce Koláře Františka, u
něhož byl na návštěvě. Hovorka s výzvou: „Vzdejte se!“ Stiskl spoušť, ale
rána mu nevyšla. To ovšem banderovce posílilo k obraně, jeden uchopil
samopal, ale byl v tom okamžiku zastřelen strážmistrem Plášilem. Jaroslav Trnka, Mothejl a mladý Jan Kocourek, kteří byli beze zbraní, vrhli
se po samopalech banderovců, o které vznikla s dvěma zbylými banderovci rvačka. Jednomu z banderovců se podařilo vypálit dávku ze
samopalu, naštěstí však jenom do stropu. Světelné střely, proniknuvší
stropem, zapálily na půdě. Samopaly byly konečně banderovcům vyrvány, jeden z nich byl zraněn v obličeji, ale oběma se podařilo utéci. Jeden
z nich byl dopaden v neděli večer u Netolic a druhý ve čtvrtek v seníku
ve Staré oboře.
Podle písemností nalezených u zastřeleného, který byl pravděpodobně
velitelem, byli všichni z hlavního štábu Štefana Banderovce.
Opravdu velké štěstí bylo, že z domácích nikdo nebyl vůbec raněn,
protože po dobu, co se toto odehrávalo, přibývalo u Kocourků i jenom
zvědavců.
Ohněm, který byl místním hasičským sborem brzy lokalizován, byla
poškozena střecha, shořela zásoba sena a slámy a poškozeno zařízení
v kuchyni vodou, která pronikla stropem. Škoda, odhadnuta znalcem
NB na 108 000 Kč, byla kryta z pojištění jen z části. Okresním národním
výborem byla poskytnuta postiženým podpora v částce 50 000 Kčs.

Po lékařské prohlídce a důkladné prohlídce sboru národní bezpečnosti, byl zastřelený pohřben na hřbitově v Zahájí. V. Z.
(Použitý zdroj: Voves Josef - Pamětní kniha obce Volešník 1855 - 1985)
Kdo byli banderovci a jak se mohli dostat až do Olešníku?
Jako banderovci byli označeni členové Ukrajinské povstalecké armády
(UPA) vedené Stepanem Banderou. Za 2. světové války bojovala UPA
za nezávislost Ukrajiny. Za dobu své existence bojovala UPA primárně
proti Polákům a Sovětům. Paradoxně při tom na některých místech
spolupracovala s Němci, jinde na ně tvrdě útočila. Brutálně vyháněla
Poláky z dnešní západní Ukrajiny, přičemž jich přes sto tisíc povraždila
(většinou ženy a děti) a další půl milion uprchl. UPA měla na svědomí
také vyvražďování Židů, Rusů a volyňských Čechů, kterých – ve jménu
národnostně čisté Ukrajiny – zabila dohromady až padesát tisíc. Jen
málo příběhů vzbuzuje tolik emocí, jako pokus členů probít se po konci
druhé světové války z Ukrajiny na Západ.
Po skončení 2. světové války likvidovala oddíly UPA Rudá armáda
a sovětská tajná policie NKVD. Některé jednotky se pokoušely proniknout přes Československo na Západ. Poslední oddíly UPA byly v lesích
na západě Ukrajiny zničeny až na přelomu 50. a 60. let.
Historikové se dodnes neshodují, zda rozsáhlá akce československých bezpečnostních a vojenských orgánů po druhé světové válce
proti jednotkám UPA měla opodstatnění. Není pochyb, že v řadě případů si banderovci zejména na území východního Slovenska počínali
ve vztahu k místnímu obyvatelstvu velmi nevybíravě, především ve snaze získat potraviny nebo ošetřit nemocné či zraněné. Také pohyb mnoha
ozbrojených osob cizí národnosti nedlouho po konci války nemohly
bezpečnostní orgány přejít mávnutím ruky, jakkoli zadržení banderovci
opakovaně tvrdili, že jim šlo skutečně jen o možnost dostat se na Západ.
Celou akci dokonale využili komunisté, kteří z ní udělali jeden z pilířů
své propagandy.
V. Z.

STOP JANOCH SE STÁLE NEVZDÁVÁ
Předem děkujeme za stálou podporu, kterou máme nejenom díky Vašim
podpisům, ale i propagaci daného problému v médiích. Petice ,,Stop Janoch“
jsou stále umístěné na svých místech, které můžete sledovat na fcb stránkách
skupiny ,,STOP JANOCH“ a zároveň zde zjistit nové aktuality týkající se této
problematiky.
Český stát hledá vhodnou lokalitu pro ukládání jaderného odpadu už více
jak 23 let. Nastává otázka, proč ji tedy ještě nemáme vybranou, když je to podle některých odborníků TAK BEZPEČNÉ? Něco v tom bude. Proč se tedy
datum stále posouvá? Nyní se mají aktuálně vytipovat dvě lokality do roku
2025. Když se tedy celá akce posouvá, jistě se bude zvyšovat i cena za projekty a výzkumy. Poté, co jsme poslali prvních pár tisíc podpisů panu ministru

Havlíčkovi, bylo nám slíbeno více informovanosti a do budoucna i setkání
na samotném místě ,,Janoch“. Coronavirus ale vše zbrzdil a snad se tedy daných slibů dočkáme o něco později. I nadále budeme sbírat nové informace
a aktuality. V příštím čísle zpravodaje otiskneme také odpověď od ministra
Havlíčka, na naší petici, která měla více jak 3500 podpisů. Už nyní naleznete
celý dopis na fcb stránkách Stop Janoch.
I tak bychom Vám všichni z týmu Stop Janoch chtěli popřát krásné prožití svátků vánočních, i když je tato situace pro nás všechny nová a složitá
nejen díky Coronaviru, přejeme všem pevné zdraví a plno společných chvil
s rodinou.
Tým STOP JANOCH
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OLEŠNICKÁ NÁVES
Říjen proměnil náves v Olešníku v mykologický ráj a pastvu pro oči. Při zevrubné obchůzce jsem napočítal 13 druhů
hub. Nutno podotknouti, že vesměs pro mne neznámých druhů.
V. Z.

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU!

Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové musí
počítat s tím, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Čekejme
tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce. Při velmi
příznivé situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření, lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu
s požehnáním Vašich domovů, a to v termínu
od 1. do 24. ledna. Pokud se situace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka s určitými omezeními
tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců. Nechceme Vás připravit o požehnání, které koledníci
do Vašich domovů přinášejí. Tříkrálová sbírka
se nově pokusí své věrné příznivce oslovit také
on-line. Chceme tímto vyzvat zejména vás,
mladší – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět do online kasičky, která bude
přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz od

poloviny prosince a umožňuje Vám darovat
podle konkrétní obce, kterou si vy zvolíte.
Otevíráme tak společně nový prostor Třem
králům, kteří vám přinášejí požehnání
(K+M+B - Christus mansionem benedicat Kristus požehnej tomuto domu) a skrze vás
darují pomoc těm nejpotřebnějším.
Cílem Tříkrálové sbírky 2021 opět bude nejen
zprostředkování božího požehnání, ale i získání
prostředků, které pomohou lidem, kteří se dostali
do těžké životní situace a charitám, aby mohly
i nadále poskytovat péči potřebným. Výtěžek
z Tříkrálové sbírky 2021 Městská charita České
Budějovice použije pro seniory a zdravotně znevýhodněné lidi v rámci poskytování služeb
Komplexní domácí péče (pečovatelská služba,
zdravotní sestry, osobní asistence) – tyto tři služby
zajišťují v ČB, ale také v přilehlých obcích péči o
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samostatně žijící seniory, zdravotně znevýhodněné klienty, děti a pomáhají jim s obstaráním jejich
domácnosti a osobních záležitostí (rozvoz obědů,
podání léků, zdravotní ošetření, úklid domácnosti, nákupy, volnočasové aktivity, venčení domácích mazlíčků, výlety za kulturou atd.), dále také
chceme finančně podpořit mladého muže
s vrozenou vývojovou vadou, lidi s chronickým duševním onemocněním a děti a mládež
ze sociálně slabých rodin.
Chcete se zapojit a být užiteční? Přidejte
se k desetitisícům dobrovolníků a pojďte s námi,
pokud to situace dovolí, koledovat, nebo na malé
koledníky myslete s darem, byť by jejich návštěva
a požehnání byli v lednu 2021 jen virtuální.
Více informací na www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

OLEŠNÍK – CHLUMEC – NOVÁ VES

COPAK JMELÍ, ALE JMELÍ!
Trochu po cimrmanovsku jsem uvedl problém návsí v Chlumci, Nové
Vsi, ale už i v Olešníku. Poloparazitické keříky stále zeleného jmelí bílého,
vytvářející kulovité trsy, jejichž stáří může být až několik desítek let, trápí
již delší dobu zejména naše staré lípy. Přestože jmelí svým způsobem růstu
oslabuje hostitelský strom a doslova z nich vysává život, je zapsané na Červeném seznamu ohrožených druhů.

Díky způsobu růstu a přetrvávající zelené barvě je opředeno mnoha pověrami a mýty a jako bylina má široké uplatnění v léčitelství. Podle jedné
z nejznámějších štědrovečerních zvyklostí rostlina zajistí do domu štěstí a požehnání a díky svým lepivým složkám prý jmelí umí udržet svazek mezi mužem
a ženou. Nu, nevím jak vy, ale já nám pro jistotu jmelí opatřím. :o)
V. Z.

ZIMNÍ ÚDRŽBA: JE TO V NAŠEM SPOLEČNÉM ZÁJMU
Vážení občané, dámy a pánové, nastala nám zima a s tím spojený sníh,
náledí, plískanice a také zhoršená sjízdnost pro řidiče vozidel, či nebezpečí
pádů pro pěší.
Chtěli bychom vás požádat o spolupráci v rámci zimní údržby obcí.
Prosíme vás, pokud je to možné, nenechávejte po zbytečnou dobu nádoby
na odpad a jiný materiál na chodnících, či profilově zúžených komunikacích
před vaším domem a neparkujte zde v dnech předpokládané údržby vaše
vozidla. V případě těchto zbytečných překážek na komunikacích se prodlužuje doba úklidu a tím pádem obci rostou náklady, které v dnešní korona-

virové době budou chybět jinde. Současně se prodlužuje náš čas dojezdu
k vám a tím se automaticky zvyšuje nebezpečí kolize vozidel, pádu a úrazu
na neuklizených komunikacích a chodnících.
My pro včasně uklizené obce a zajištění bezpečného pohybu uděláme vždy maximum. S vaším přispěním to bude vždy včas, tak aby nikdo
z vás nebyl zimním počasím ovlivněn na pohybu.
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Za DOPO Jiří Hlous a Jiří Mrázek

OBECNÍ NOVINY OBEC OLEŠNÍK
OBECNÍ
– č. 3/2020
NOVINY – OBEC OLEŠNÍK – č. 4/2020
OLEŠNÍK – CHLUMEC – NOVÁ VES

SOUTĚŽ
Soutěž pro ty z Vás, kteří se pozorně dívají kolem sebe.
Při svých toulkách vesnicemi naší obce pořizuji fotografie míst, která se mi líbí nebo mne nějak zaujmou. Vyhlašuji tedy poznávací soutěž. Kdo jste
poznal místa na všech třech fotografiích, zašlete názvy vesnic spolu s přesnějším popisem místa na fotografii (např. jméno rybníku, upřesnění místa ve vsi
apod.). Vyhrává ten, který zašle správné odpovědi na e-mail redakce (noviny@olesnik.cz) jako první. Nezapomeňte připsat věk, z důvodů vyhrané ceny :-).
(Nápověda: Každá fotografie byla pořízena v jiné vesnici.)
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. Petr TOMAN – zubní lékař
Ord. Dříteň, telefon: 387 991 193
Ordinační doba:
Po-Pá: 7:00-12:00 / odpoledne dle objednání
POHOTOVOST:
Týn nad Vltavou – telefon: 385 722 222

Uzávěrka 1. čísla 2021 je 27. února 2021 – 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 Josef Posekaný, Lannova 235/8, České Budějovice. Tel.: 602 177 947, http://www.posekany.cz
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