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Út, Čt: 7.30 – 11.00 hod.
St: 13.00 – 16.30 hod.

OBECNÍ NOVINY – OBEC OLEŠNÍK – č. 1/2021

ÚVODEM OD STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ač nerad, musím přilít trochu ohně do mediálního šílenství ohledně coronaviru. Jelikož mám pocit, že naše vláda
nezvládá nynější (ani dřívější) rozmach pandemie a hledá stále nová omezení našich životů, včetně totálního uzavření
škol i školek, omezení pohybu v rámci katastru obce apod., tak ať se Vám to líbí nebo ne, je dle mého názoru nutné dodržování opatření 3R – ruce, rozestupy, respirátory.
Mohu Vám sdělit, že v současné době je odpověď testu na Covid - Pozitivní - Příšerná! Chvíli vás to posadí a začnete
přemýšlet. Přemýšlíte, jak jste k tomu vůbec mohli přijít, pak koho jste mohli nechtěně ohrozit, a nakonec co bude dál. Jak
jste k tomu přišli je většinou složité, jelikož zdroj neznáte. Koho jste mohli ohrozit, aniž byste věděli o nákaze, přemýšlet
a pokusit se dotyčné informovat, není to, že je někde udáte, ale oni mohou při sebemenším příznaku reagovat-test.
Co bude dál? Věřit, že s pozitivní myslí to bude v pořádku. Zdá se, že světlo na konci tunelu představuje očkování, dle
vyjádření odborníků nezáleží, jakou vakcínou. Všem přeji, abychom se očkování v brzkém termínu a ve zdraví dočkali.
S pozdravem, Ing. Milan Kotýnek st. - starosta obce Olešník

ZASTUPITELSTVO OBCE
PLÁNOVANÉ INVESTICE A AKCE
- Zateplení fasády budovy pohostinství v Olešníku a rekonstrukce sociálního
zařízení. Výběrové řízení se již uskutečnilo a bylo zažádáno o dotaci MMR.
- Uvedení do provozu sběrného dvora v Olešníku.
- Oprava kaple na návsi v Chlumci. Plánována je oprava zejména střechy
a dřevěné podlahy. Vysoušení zdiva již probíhá elektro-fyzikální metodou
elektroosmóza. Zažádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje.
- Řešení problému nedostatku vody v Nové Vsi.
- Multifunkční sportovní hřiště v Olešníku. Vybudováno by mělo být na části
zimního stadionu. Realizace je závislá na přidělení dotací od MMR.
- Odbahnění rybníku v Nové Vsi.

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr v Olešníku již je téměř hotový, zbývá jen pár drobných dodělávek, závislých na počasí. Také není rozhodnuto, kdo
bude sběrný dvůr spravovat. A největší práce ještě bude s vyřízením potřebné dokumentace, inu úřední šiml. Snad otevřením
zmizí všudypřítomný nepořádek
v okolí kontejnerů
způsobený ve větší míře, jak pevně věřím, lidmi jen projíždějícími obcí.
ORANŽOVÝ
ROK
Množí se také stížnosti na stálé přeplnění kontejnerů na textil. Firma svážející textil se obhajuje postihnutím koronavirem,
které způsobuje nedostatek zaměstnanců. Myslím ale, že to neospravedlňuje poházené pytle s oděvy vedle kontejneru. Už ten
binec ani nefotím…
Prostě, když je plný kontejner, tak je civilizované svůj odpad odnést zpět domů a počkat až se vyprázdní. Taktéž si zřejmě
někteří pletou rampu za obecním úřadem se smetištěm. Jak jinak si vysvětlit, že se na místě určené výhradně pro elektroodpad
a pneumatiky přes noc ocitnou pohovky? Už se jistě na otevření sběrného dvoru všichni moc těšíme.
V. Z.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Stejně jako vše kolem nás, i chod
školy výrazně omezuje koronavirová
epidemie. V prosinci jsme nemohli
uspořádat Vánoční besídku, tak jsme
si alespoň udělali Vánoce komorně po
třídách. Zakázány jsou všechny akce
mimo školu, ve škole stále nemůžeme zpívat ani sportovat. Raději ani
družina nechodila bobovat a bruslit
na zimní stadion, aby nás někdo nenařkl ze sportování. V lednu jsme měli zahájit plavecký výcvik
v Písku. Rozvrh hodin máme nadále upraven tak, aby se žáci
z různých tříd nepotkávali ani v jídelně, i když nám to neoficiálně povolila KHS. Žáci se pouze zúčastnili výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“.
Díky málotřídnímu zřízení ale alespoň mohou všichni naši
žáci chodit od podzimu do školy, což se od března opět změnilo a znovu jsme nuceni zavést distanční výuku. Dokonce bude
od 1. března zavřena i škola mateřská.
Koronavir nás však v lednu ohrozil i přímo. Nákaza se ve
stejný den projevila u mě a jedné kolegyně. Největší starost
byla o to, zda se virem nenakazili i ostatní ze školy. Preventivně

www.zsmsolesnik.cz

jsme se zřizovatelem uzavřeli základní i mateřskou školu již od
čtvrtka 21. 1., jelikož KHS v tomto ohledu působila, mírně řečeno, dosti laxně. Mezitím byla většina zaměstnanců otestována.
Ve škole nikdo jiný pozitivní nebyl, evidentně jsme v opatřeních
nepochybili. Další dvě nákazy se potvrdily až v pátek u dvou
zaměstnankyň školky a jídelny. Bohužel až v době, kdy jsem na
KHS již nikoho nezastihl (až do pondělí). Rozhodnutí tak bylo
opět na nás. Celá organizace tedy zůstala uzavřena. KHS nařídila karanténu a otestování všech zaměstnanců a dětí MŠ a ŠJ
až v pondělí 25. 1. O karanténu zaměstnanců ZŠ se postarali
praktičtí lékaři, KHS školu neuzavřela.
V dubnu proběhne zápis žáků do 1. ročníku, zda se bude
moci uskutečnit prezenčně, pochopitelně nevíme. Bude-li
moci být, pak podle přísných hygienických opatření, kdy bude
stanoven časový harmonogram, aby se ve škole nehromadili
předškoláci. Vše bude s dostatečným předstihem zveřejněno
na webu školy a zasláno na e-mail rodičům předškoláků z naší
MŠ.
Za celou organizaci Vám přeji hodně zdraví, rodičům všech
distančně vzdělávaných dětí pevné nervy a brzký konec tohoto
blázince kolem nás.
Mgr. Vladimír Zibura - ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vítám vás v novém roce, situace se nezměnila, jen jsme
o rok starší. Všichni už se těšíme na jaro, i když zima byla, jak
má být – sněhová i trochu mrazivá. Na jaře nás čeká hlavně zápis do školky, který bude v květnu, jak proběhne, ještě
nevíme, ale včas informujeme. Doporučuji sledovat webové
stránky školy www.zsmsolesnik.cz
V lednu nás navštívila paní ze záchranné stanice pro
volně žijící živočichy v Třeboni s programem „Co nám létá
na krmítko“. Představila nám pestrou společnost, která se
schází na společném obědě a naučila nás, jak poznat typického návštěvníka ptačích krmítek – pěnkavu. Měli jsme také
hudební představení. 25. února se děti vyřádily v maskách na
třídním karnevalu.
Vše ostatní je zatím ve hvězdách, tím myslím velikonoční
dílnu, besídku pro maminky i rozloučení s předškoláky, vše
včas oznámíme. Také chystáme některé drobné opravy. Pevně
věříme, že se situace urovná a my budeme moci zase pozvat
divadla a jiné aktivity do školky. Přeji pohodové jarní dny.
Dana Kuboušková – vedoucí učitelka
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SPOLKY V OBCI
Činnost spolků v obci je v současné epidemiologické situaci značně omezená ba téměř nulová. Odráží se to pochopitelně na množství dodaných článků. O čem také psát, když se nic nesmí. Plesy museli být zrušeny. Fotbalisté nehrají a se začátkem soutěžních
utkání to vypadá černě. Sbory dobrovolných hasičů mohou jen občas zkontrolovat a udržovat výstroj a výzbroj, soutěže a činnost
s mládeží je ve hvězdách. SASO, založené na akcích pro širokou veřejnost, v podstatě nemá co dělat, bohužel. A myslivci se o zvěř
starají vesměs individuálně.

Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
SDH OLEŠNÍK

č ě
1901 - 2016
Tak jako vy nemůžeme nic moc dělat ani my. Kroužek
mladých hasičů se sešel naposledy začátkem října, děti nám
leniví a doufáme, že se jim z hlavy nevytratily potřebné dovednosti a znalosti na soutěže, i když nikdo netuší, zda vůbec
nějaké budou.
V polovině prosince, letošní zimu neobvykle brzy, jsme
napustili zimní stadion vodou z plaveckého bazénu, která
však poněkud obtížně zamrzá. Příčinou je zřejmě používaná
dezinfekce.
Každopádně
tak se po letech mohlo
Slavnostní
zahájení a zamrzla,
nástup naanávsi
poměrně dlouho užívat bruslařských radovánek. Začátkem
Žehnání
novéhoa praporu
Olešník
ledna
přišla obleva
následněSDH
sněžení,
které led znehodnotilo. 9. 1. jsme tedy pokropili led vodou z potoka, skvělý nápad v -8 °C,
vůbec
nikdo
u
toho
nemrzl.
Mohlo
se
ale bruslit nadále.
Položení věnce k pomníku padlých
Olešnická Silvestrovská stopa byla sice zrušena, ale ohňostroj nikoliv. Na poslední chvíli jsme odpálení ohňostroje přesunuli
Žehnání
hasičské
na kopec
Vorpil,
aby zbrojnice
se lidé nesrocovali u bazénu. Změna místa byla vesměs velmi pozitivně hodnocena. Zvláště pohled od
řadovek byl prý úchvatný, jelikož zrovna zpoza Vorpilu vycházel nádherný měsíc. Jen chyběl hudební doprovod. Také byl jistě
.
ohňostroj vidět z větší dálky.

č

Taneční zábava v Olešnické hospodě

Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela
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Naplánovaný ples 15. ledna se musel zrušit, příští rok ale snad již bude a opět 15. ledna. Koncem ledna nám přišlo schválení
dotací na činnost s dětmi a mládeží v tomto roce. Snad je budeme moci nějak využít. Jarní sběr železného šrotu byl posunut na
poslední sobotu v dubnu.
Náš sbor letos slaví 120. výročí, jak, kdy
a jestli vůbec budeme moci slavit, je ve hvězdách.
Apelujeme na vaši zodpovědnost, přejeme hodně
zdraví a šťastné dny.
Za SDH Olešník Vladimír Zibura

VÝROČÍ SDH OLEŠNÍK
V letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů oslaví významné výročí. Jak se ale dočtete dále v citaci Jana Pulce, kaplana
v Zahájí, který začal psát Paměti sboru dobrovolných hasičů ve
Volešníku, není to s určením roku založení sboru úplně jednoznačné a jednoduché.

Myšlenka založiti v obci Volešníku, jedné z největších to obcí
v okresu Hlubockém, sbor dobrovolných hasičů, vznikla po
požáru stodoly u Tůmů v roce 1898, čís. 6 ve Volešníku. Tehdy
ukázalo se zařízení pro případ ohně nedostatečným. Ovšem
od požáru léta Páně 1847 dne 31. srpna, kdy lehlo popelem
pět největších usedlostí ve Volešníku a to: Prchlík, Nepevný,
Šmejkal, Fišhanzl, Urban, nebylo tak velikého požáru v místě, aniž – leč za zvláštních okolností – se bylo příliš takového
se obávati, neboť stavení s doškovou střechou takřka každým
rokem mizí. Tím ale ničeho zaručeno není, třeba skoro zobecnělé pojišťování proti ohni mnoho úlevy přináší v takových
neštěstích.
Po výše zmíněném požáru u Tůmů za úřadování obecního starosty Fr. Kalaše brzo na to svolána schůze do hostince
Lexova, kde přednášel o výhodách spolků hasičských tehdejší
mladší šafář ze dvora Volešnického: Antonín Faktor.
Přednáškou nadšení pro spolek vzbuzeno bylo veliké, ale
utuchlo brzo: „Jako rychlým vznětem sláma hoří, ale zvolna
počne pláti, již se v líný popel boří“. Tenkráte k hasičství hlásilo se na 60 členů. Zápisné stanoveno na 20 hal. Vyhlédnuti
i činovníci: za starostu navržen Jan Oswald, kníž. Schwarzenb.
správce velkostatku Hlubockého, velitelem Antonín Faktor,
podvelitelem František Kalaš, rolník a starosta obce Volešnické, vedením pokladny pověřen rolník Tomáš Kučera.
Zadány stanovy k c. k. hejtmanství v Čes. Budějovicích
a rozeslány žádosti na okolní obce a osoby za spolupůsobení,

tu ale se jevil malý zájem o věc. Antonín Faktor zakrátko odešel. Zdálo se, že věc utuchne. Tu chopil se věci místní rodák
Václav Neuwirt, nyní okresní tajemník v Týně nad Vlt.
V zimě, ten den po Božím Hodě Vánočním, léta Páně 1899
o prostředním svátku na den Sv. Štěpána, svolána schůze do
hostince Lexova, jenž stal se spolkovou místností ke schůzím.
Tu se ukázalo, že hlásí se ke spolku 24 členů pevného smýšlení. Stanovy byly tehdy již schváleny. Provedeny první volby.
Starostou zvolen Matěj Polívka, tehdy zároveň starosta obce
Volešnické (pozn.: je až s podivem, že i stihl od roku 1894 do
roku 1908 zplodit se svou ženou Eleonorou 8 synů), velitelem Václav Bártík, rolník, podvelitelem Tomáš Dolejší, mistr
kovářský, jednatelem František Bílý, rolník a pokladníkem opět
Tomáš Kučera, rolník. Po rozeslání žádostí za podpory, dostalo
se mladému sboru mimo jiné i od Jeho Jasnosti kníže pána ze
Schwarzenberků 200 Korun.
Skoro současně založena Hasičská župa v Hluboké
v r. 1899 a první sjezd konán 1900 v Hluboké, za účasti 2 sborů.
Sjezdu toho sbor náš, jenž byl dosud v plenkách, se neúčastnil.
Dne 2. dubna 1901 teprve se se svými 23 členy k župě přihlásil.
Jelikož prostředky mladého spolku byly skromné, aby
potřebné věci zakoupeny býti mohly, obecní výbor ve schůzi
usnesl se zaručiti svými členy zápůjčku u spoř. a záložního
spolku v Zahájí. Tak objednána v září 1900 za 2100 Kor. (1050
zlatých) čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal ze Smíchova v Praze. Stříkačka čtyřmi koňmi slavnostně z nádraží
Zámostského přes Zahájí přivezena 16. října 1900 a zatím ve
stodole u rolníka Františka Bílého umístěna. Bylo potřeba
pomýšleti na zřízení vhodné kůlny na uschování hasičského
náčiní. Žebříky a jiné nástroje visely pod střechou na obytném
stavení obecní kovárny, kdy vydány byly nepříznivému počasí a
nebyly bezpečny. Se stavbou se započalo r. 1902 a to k severnímu štítu hospodářského stavení obecní kovárny vystavěna
kůlna s dvojími vraty o dvojích křídlech. Ihned na podzim stavba dokončena a účet předložený byl 10. prosince 1902, celkem
498 Kor., 40 hal.
V měsíci lednu 1901 byla ještě zakoupena pro sbor hasičská výzbroj od firmy R. A. Smekal za cenu 505 zl. a oděvy, na
které si přispěli i členové.
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Sbor dobrovolných hasičů v Olešníku byl tedy založen již roku 1899, ale
oficiálně zapsán a uznán byl až v roce 1901. V roce 2021 tak v podstatě
neslavíme výročí založení, ale výročí přihlášení k župě a tedy vlastně úřední
potvrzení vzniku sboru. Zakládající členové by ale asi s námi úplně nesouhlasili, jelikož pořádali slavnost k 25. výročí již v roce 1925.
Letošní oslavu výročí máme naplánovanou na červen nebo červenec,
záleží na momentální epidemiologické situaci a nařízení vlády. Doufáme ale,
že oslavu budeme moci uskutečnit.
V. Z.

JEDNOTKA SDH OBCE OLEŠNÍK
První tři letošní výjezdy
Jednotka SDHO Olešník vyjela 6. 1. 2021 na žádost operačního
důstojníka HZS k likvidaci stromu, který padnul pod tíhou těžkého sněhu přes silnici mezi obcemi Chlumec a Hluboká nad Vltavou. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu byla
rychle odstraněna část stromu pro průjezd vozidla záchranné
zdravotnické služby s pacientem. Poté byl zbytek stromu rozřezán, odstraněn a komunikace byla zprůjezdněna.
Po návratu na základnu byla opět JSDHO Olešník vyslána k

likvidaci dalšího padlého stromu na silnici mezi obcemi Chlumec
a Hluboká nad Vltavou (u Staré Obory). Jednotka přijela na
místo zásahu, kde již zasahovala JSDHO Hluboká nad Vltavou.
JSDHO Olešník poté projela všechny hlavní komunikace v katastrálním území Olešník, kde nebyla zjištěna žádná překážka
na veřejné komunikaci.
21. 2. 2021 JSDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce
k poražení stromu, který byl dendrologem označen jako nebezpečný a určený k poražení. Jednalo se o starou, ztrouchnivělou
lípu, která se nebezpečně nakláněla na komunikaci u obce Chlumec. Strom byl
poražen a rozřezán.
František Mádl
– velitel
JSDHO Olešník

SDH CHLUMEC
Jarní dění v Chlumci
Při jarních aktivitách nás všechny opět brzdí situace kolem „coronaprevítu“. Spoustu naplánovaných akcí jsme opět
museli zrušit, nebo odložit, ale přesto se pořád snažíme, aby
se život v Chlumci úplně nezastavil.

Začátkem dubna chceme připravit tenisové hřiště na léto
a zlikvidovat klest po řezu ovocných a okrasných stromů, který
bude opět možné odkládat na prostranství u tenisového hřiště.
Plocha pro odkládání bude, jako každý rok, označena páskou.
Prosím všechny občany, kteří zde budou klest odkládat, aby
se snažili vytvořit kompaktní hromadu, která půjde později bez
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větší práce zlikvidovat. Hřiště chceme zamést a umýt naší stříkačkou, kterou při té příležitosti po zimě „protáhneme“.
Na konci dubna se těšíme na první špekáček u májky. Stále
doufáme, že to již situace dovolí. Do poslední chvíle budeme
optimisti. Minulý rok jsem zde touto dobou psal, že je to poprvé, co pamatuji, aby se májka nestavěla. Snad se vše trochu
umoudří a nebude nutné opět vynechat. Uvidíme, co nás čeká.
Vždy na začátku května sbíráme železný šrot, staré elektrospotřebiče a pneumatiky. Tuto brigádu zatím plánujeme
takto uskutečnit. Termín bude včas avizován.
Na přelomu května a června snad budeme moci uspořádat
dětský den. Věřím, že touto dobou již snad situace dovolí bez
problémů setkání našich dětí.

Na konci července chceme opět uspořádat letní ples
a setkání rodáků. Samozřejmostí by mělo být 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 se všemi v Chlumci na návsi
uvidíme a bude dobrá zábava.
Těšíme se na viděnou při pořádání jakékoliv akce nejen
v Chlumci a přejeme všem krásné jarní dny, trpělivost a klid
při zdolávání všech vládních omezení. Jednou to musí skončit.
Buďte negativní a myslete pozitivně přátelé.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach – místostarosta sboru

RŮZNÉ
Z HISTORIE OBCE

Spor o společné užívání jam s obcí Chlumeckou
Zakročení skrze jama, které obec Volešnická a Chlumecká
i společné držebnosti používala až do roku 1864. Dle zákona
vycházejícího roku 1857, roku 1859 tehdy občany představený
Vojtěch Fišhanzl, chopil se zákona a žádal rozchod.
Zástoj
Toto pastviště dle Josefinské pomezi bylo měřeno voteči Chlumecké a bylo v pravém držení obce Volešnické, toliko jen obec
Chlumecká k pastvě práv měla a obec Volešnická sama daň platit musela. Toto pastviště dle Josefinské poměry měřilo 17 jiter
a 300 kvadrátních sáhů. Toto pastviště bylo dílem odorání tak,
že roku 1824 při nové proměře obnášelo jenom 15 jiter a 500
kv. sáhů. Tehdy jak jest předepsáno představený obce zakročil

roku 1859 v úplné právo k patřícímu dílu a neb v celotě do své
vlastnosti připadnouti. Žádalo se o to u císařského vyvažovacího komisi, které takové záležitosti pracovalo. Na žádost občanů
Volešnických bylo předvolání k stání k tomu uspořádání, kdežto
se obec Chlumecká protivila a nechtěla od svého společného
práva popustit. Pak přece dle zákona se to dovésti muselo, ačkoliv to mnoho cest do Budějc pak až do Třeboně u namístnosti.
Skrze 3 roky to trvalo až konečně roku 1863 skrze vymezovacího
komisara pana Svatoše, bydlícího v Třeboni, který mezi mezemi
rozchod a posudek učinil. Buď jemu čest a chvála, tehdy obec
každá obdržela při své straně pozemek, kdežto se vodotokem
neb stokou hranicí, tak jak již rozhodující plán ukazuje. Obec
Volešnická má 9 jiter a obec Chlumecká má 6 jiter. Tyto útraty
stály skrze celé jednání dohromady 85 zlatých.
Do pamětní knihy zapsal Vojtěch Fišhanzl
Pozn. Jitro = plošná míra zavedená Přemyslem Otakarem II., cca
2837 m2, což je jitro staročeské, avšak byla i jitra jiná např. rakouské – 5755 m2, uherské či vitějovické. Původně bylo jitro plošná
míra představující plochu, kterou oráč s koněm nebo párem volů
zorá za jitro čili jeden den od jitra (rána) do poledne, případně až
do soumraku. Se sáhem je to obdobné. A pak se v tom vyznejte…
Pamětní knihu Obce Volešník, vedenou od r. 1854 do 1985, jsem
již zdigitalizoval a v dohledné době bude ve formátu PDF zveřejněna na webu obce.
Zdroj mapy: https://mapy.cz
V. Z.

VESNIČKA MÁ STŘEDISKOVÁ
Je tu další číslo zpravodaje a nám, jakožto týmu, který se stará o vzhled vaší obce a jejich částí byl poskytnut prostor pro článek. Rádi této nabídky využíváme a vedle fotografií připojujeme
i několik našich myšlenek či informací o výsledcích naší práce.
Těžko se v současné době, plné omezení, restrikcí a různých nařízení, nahlíží na život zcela a pouze optimisticky. Stále
si ovšem myslím, že my, obyvatelé malých obcí, jsme na tom
o poznání lépe než obyvatelé městských center a panelových
sídlišť. Vždyť právě život na vesnici nám nabízí možnost mít svůj
dvorek, zahradu, stromy, květiny, své domácí mazlíčky a věřím,
že zde ve svých oázách nacházíte nejen prostor pro relaxaci
a odpočinek, ale i místo pro využití času, který nelze nyní věnovat setkávání s přáteli, objevování, cestování, dovoleným nebo
kultuře.
Vzhled vašich domácích království neovlivníme, co ovlivníme je vzhled vaší obce či jejího okolí, kterého mnozí z vás rádi
využívají pro své procházky a toulky ať již jako samotáři, nebo
se svými partnery a ratolestmi.

Samozřejmě je pro nás údržba, kterou pro vaši obec rádi
děláme, forma zaměstnání, jako pro každého z vás vaše práce.
Ovšem přidaná hodnota, kterou vnímáme v podobě spokojenosti a pochval od vás samotných občanů, nás nejen těší, ale
i motivuje k maximálnímu nasazení, které je dnes už pro nás
standardem a naší vizitkou. Bohužel i zde lze hovořit o dvou
stranách mince, kdy na jedné straně vaši chválu za stav zeleně v
obci vyruší přístup jiných bezohledných obyvatel a jejich výtvory
v podobě černých skládek kolem obcí či svinčíku kolem kontejnerů na sběr tříděného odpadu.
O stále se opakujících prohřešcích při vyvážení bio odpadu
na kompostárnu obce se už ani nerozepisuji, neb zde nám energie k apelaci pomalu dochází. O čem jsme přesvědčeni, je skutečnost, že tyto prohřešky jsou prací stále těch samých lidí, kteří
nehodlají přijmout zodpovědnost za svůj odpad a budou se tak
chovat nadále a stále považovat kompostárnu za popelnici, která
snese všechno. S těmito jedinci budeme bojovat, nenecháme
se odradit a nadále chceme vaši obec držet na vysoké úrovni
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nejen v jejím vzhledu, ale i při zpracování bio odpadu. Potvrzením o výjimečnosti olešnické kompostárny je spolupráce
s předními zahradníky a pěstiteli ovocných stromků v regionu,
kteří kompost, jakožto produkci kompostárny odebírají v již nezanedbatelném množství a hodlají tak činit nadále. A tak např.
ty z vás, kteří jezdíte do zahradnictví a krásných skleníků pana
Holého ve Vodňanech, může potěšit, že kvalita květin a zeleniny,
sazenic rajčat, paprik, okurek a ovocných stromků zde nabízených, není jen zásluhou péče místních zaměstnanců, ale i kompostu z vaší obecní kompostárny. Těm z vás, kteří zahradnictví
pana Holého neznají, mohu návštěvu jeho skleníků a záhonů
na kraji Vodňan jen doporučit, neb nejen vysoká úroveň jeho
produkce, ale i filosofie jeho práce může být vzorem pro mnoho
jiných pěstitelů.
Nemohu se nezmínit o výstavbě nového areálu sběrného
dvora, který ke konci loňského roku vyrostl v Olešníku mezi
kompostárnou a starým fotbalovým hřištěm. Dnes, když vidím,
jak projekt celkově dopadl, musím bez rozmýšlení vyjádřit obdiv nad úsilím pana starosty a členů obecního zastupitelstva,
kteří stojí za celou stavbou. Tu jistě nebylo jednoduché v dnešní době a v takové kvalitě dotáhnout do zdárného konce. Jde
o velký krok ve vztahu k přírodě, o další posun v zodpovědnosti
za komunální odpad, který obec jako celek produkuje. Je teď jen
na vás občanech, zda úsilí vašich zastupitelů oceníte správným
využíváním. Jistě si vaše obec takový přístup zaslouží.
Závěrem si Vám dovolím popřát mnoho sil a energie ke

zdolání nástrah letošního roku, přání pevného zdraví, rodičům
uvězněných dětí v online výuce velkou míru trpělivosti a všem
spoustu krásných chvil ať již na vašich terasách, zahrádkách či
zahradách, ale i při procházkách po regionu obce. Věřím, že se
budeme setkávat nadále a budeme to my, kteří budou odměněni
vašimi úsměvy za naši práci ve vašich obcích.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
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STOP JANOCH
DĚKUJEME - www.stopjanoch.unas.cz
Stop Janoch děkuje
příznivcům a podporovatelům, kteří nás
neopustili ani v této
nelehké
„kovidové“
situaci. I dál petice
získává podpisy, které
budou opět předány
ministru Havlíčkovi.
Navíc jsme pro vás
připravili i internetové stránky, na kterých můžete najít nejen aktuální informace
o lokalitě Janoch, ale celkově i o změnách výstavby úložiště jaderného odpadu.
Stále sledujeme nejaktuálnější informace a tady je pár
z nich: Zdroj: ČTK. Lokalita Hrádek, která zůstala v seznamu
čtyř míst v Česku zvažovaných pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, se rozšířila na území osmi obcí. Nově tam spadají
i obce Boršov a Mirošov na Jihlavsku. Další nepříznivá zpráva zasáhla i obce, které spadají do lokality Březový potok na
Horažďovicku. I tady totiž SÚRAO rozšířilo oblast o další obce.
V prosinci se Březový potok dostal do užšího výběru čtyř lokalit
pro plánované úložiště. Týkalo se to Chanovic, Kvášňovic, Maňovic, Olšan, Pačejova a Velkého Boru. Počátkem roku ale přišla
další nepříjemná zpráva, kterou nikdo nečekal. „Ředitel SÚRAO
Jan Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že
byly zahrnuty do území, o které se rozšiřuje tzv. lokalita Březový potok. Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor
a města Horažďovice. Takže nově se problematika úložiště na
Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků a lidí z jejich
32 sídel,“ řekl starosta Chanovic a zároveň mluvčí Platformy
proti hlubinnému úložišti Petr Klásek s tím, že všech deset dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem Ministerstva
průmyslu a obchodu umístit na jejich správním území hlubinné
úložiště radioaktivních odpadů.
A nejdůležitější aktualitou z naší lokality je, že proti úložišti
se postavilo i samotné město Hluboká. Podle usnesení Rady
města č. 1050/20 z 18.11. 2020 vyjadřuje negativní postoj k výstavbě v lokalitě Janoch, která je součástí katastrálního území
města. Jednáním byl pověřen Ing. Tomáš Jirsa – starosta města a
senátor obvodu, kde se dotčené obce (Olešník, Dříteň, a Temelín)
nacházejí.

Co tyto informace
znamenají pro nás
občany žijící v lokalitě Janoch?
Je to určitá naděje, že černý Petr
připadne na jinou
lokalitu.
SÚRAO se zaměřuje více na jiné
lokality. Otázkou zůstává, PROČ?
Tady jsou odpovědi na důležité otázky, které zajímají nejednoho Jihočecha. Jaké dopady může přinést úložiště pro
vybraný region?
Bude vybudována rozsáhlá infrastruktura v podobě přístupových cest, vedení vysokého napětí a dalších staveb. Stavba
přinese vyšší zatížení dopravou, prašnost i hluk. Velkým rizikem
je ztráta podzemních vod v důsledku vrtů a ražby podzemních
prostor. Samotný provoz úložiště bude obyvatele vystavovat
riziku nehody při jaderných transportech a nebezpečí úniků
radioaktivních látek z horké komory. Už jen z čistě psychologických důvodů může poklesnout důvěra v zemědělskou produkci
z této lokality a rekreační hodnota oblasti.
Kde se bude jaderný odpad překládat do ukládacích kontejnerů?
Součástí úložiště bude podle zpracovaných projektů tzv. horká
komora, která představuje největší riziko radioaktivního zamoření v době zavážení úložiště. Jde o zařízení, v němž se bude vyhořelé palivo překládat z transportních kontejnerů do úložných.
Výrazně pak vzroste riziko nechtěného uvolnění radioaktivních
látek do okolního životního prostředí. Budoucí výpočty dopadů
na okolí budou muset zohlednit i rizika poruchy filtrů u horké
komory v době, kdy zde bude probíhat překládání paliva. Viz.
(Časté dotazy | Nechceme úložiště (nechcemeuloziste.cz)
Důležité je, aby nezanikly, popř. aby i dál lidé mohli žít
v nedalekých obcích v klidu a v souladu s přírodou. Ani sliby
od SURAA v podání peněžitých kompenzací nejsou stoprocentní. Jak vidíte, ani jedna lokalita ještě nemá vyhráno. I když vás
z výběru vyřadí, za měsíc to může být úplně jinak.
Nejvíce postiženou vesničkou v lokalitě Janoch je Nová Ves,
kterou všichni dobře známe.
Tým Stop Janoch

HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ: OTÁZKY A ODPOVĚDI
Hlubinné úložiště
bude sloužit k trvalému a bezpečnému
uložení všech radioaktivních odpadů, které v České republice
vznikly a vzniknou a které není možné uložit do povrchových a
přípovrchových úložišť. Funguje na základě systému geologických a uměle vytvořených bariér, které se navzájem doplňují.
Proč hlubinné úložiště?
Česká republika je zemí, která využívá jadernou energii a
radioaktivita pomáhá také například v lékařství nebo výzkumu.
Hlubinné úložiště je považováno za nejbezpečnější řešení, jak
izolovat vysokoaktivní odpady od životního prostředí. Nejde jen
o odpady z elektráren, ale třeba také výzkumu nebo zdravotnictví. Odpady, které budou v hlubinném úložišti uloženy, budou
pocházet pouze z České republiky. I v případě, že by producenti
přistoupili k přepracování a dalšímu využití použitého jaderného

paliva, které tvoří největší podíl ukládaných materiálů, hlubinné
úložiště bude nutné postavit. Žádné technologie totiž nejsou
bezodpadové.
Hlubinné úložiště je nejbezpečnější, k životnímu prostředí nejšetrnější a ekonomicky dlouhodobě udržitelné řešení, jak naložit
s vzniklým radioaktivním materiálem. Nic lepšího v současnosti
není. Je to cesta, kterou se vydaly všechny vyspělé země (např.
Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Kanada).
Na základě jakých kritérií, doporučila SÚRAO 4 lokality?
Při procesu hodnocení, jehož výsledkem bylo doporučení čtyř
lokalit, byla zvolena kombinace 13 kritérií. Dají se rozdělit do tří
skupin: bezpečnost, vliv na životní prostředí a technická proveditelnost. Na základě těchto kritérií jsme doporučili čtyři lokality
pro případné další práce. SÚRAO a hodnotitelé z předních českých vědeckých institucí měřili všem lokalitám stejným metrem.
Hlubinné úložiště je pasivní jaderné zařízení s povrchovým
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a podzemním areálem; spadá proto pod působnost jaderné
a báňské legislativy, pozemního stavitelství a environmentálních
vlivů a musí splňovat veškeré relevantní požadavky z těchto
oblastí.
Podrobná kritéria najdete zde:
www.surao.cz/kriteria-vyberu-lokalit/
Jak bude zajištěna bezpečnost úložiště?
Zajistit maximální možnou bezpečnost při výstavbě hlubinného úložiště, během manipulací s radioaktivními odpady i po
celou dobu jejich uložení, je pro nás prioritou. Uděláme maximum pro to, aby ukládané odpady neovlivnily životní prostředí
a nepředstavovaly hrozbu pro současné ani budoucí generace.
Bezpečnost je zajištěna vlastní horninou, tedy několika sty
metry neporušeného horninového masivu a kombinací inženýrských bariér. Každá má velmi přesné požadavky na životnost,
například ukládací kontejner musí vydržet až stovky tisíc let.
Základním systémem je tedy kombinace přírodních a uměle
vytvořených bariér proti únikům radionuklidů. Hornině pomáháme uměle vytvořenými překážkami – samotným ukládacím

obalovým souborem, v němž bude materiál umístěn, jílovým
těsněním, kterým tento ukládací soubor bude obklopen, nebo
vysokopevnostním betonem.
Budou se moci obce do procesu hledání finální lokality nějak zapojit?
Na doporučených čtyřech lokalitách bychom rádi zřídili
Lokální pracovní skupiny, jejichž členy by měli být právě zastupitelé obcí společně se SÚRAO a dalšími orgány, které mají jednotlivé oblasti, týkající se výběru lokality pro hlubinné úložiště,
v gesci. Společně budou řešit například podobu povrchového
areálu, který by měl být navržen tak, aby co nejvíce vyhovoval
i představám obcí.
Pro více informací navštivte naše webové stránky
www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/ nebo sledujte
na FB a IG.
Pozn. Stanovisko zastupitelstva obce Olešník k výstavbě
úložiště v lokalitě Janoch je nadále zamítavé. Považujeme však
za správné, dát prostor oběma zainteresovaným stranám a poskytnout tak objektivní pohled na věc obyvatelům obce.

PSÍ ...
Tento článek vskutku nebude o písmenech řecké abecedy. Je
to jen zamyšlení o náhlém oteplení a následné oblevě spolu s
jejími důsledky. Letošní sněhová nadílka byla, oproti předešlým
rokům, vcelku bohatá. Děti se konečně mohly svézt na saních a
bobech, byla radost pohledět, jak řádily. Sníh ale roztál a vznikla tím další možnost pro sport – slalom při chůzi, běhu i jízdě
na kole. Náhle se totiž odkryly pozůstatky procházek se psy.
Chodník nad zakrytým potokem v ulici pod obchodem a přilehlé
travnaté plochy okolo fotbalového hřiště momentálně představují překážkovou dráhu pro školáky při každé cestě do jídelny
a i pro ostatní děti, včetně jejich rodičů. Alespoň to částečně
nahrazuje zakázanou tělesnou výchovu a bystří smysly, které
jistě později využijí při nástrahách dopravních situací. Dovedl
bych si ale představit odlišný způsob tréninku. Něco podobného
zažívám jen u rodičů na dvorku se slepicemi, tam jsem však na
to připraven.

Alfou, betou, gamou, deltou, ale i omegou je zodpovědnost
pejskařů za své psy, kterou padesátikorunovým poplatkem obci
nevykoupí. Fotek myslím netřeba, kdo neviděl, jistě si umí představit. Chápu, že někomu to přijde jako článek o …, ale doufám,
že alespoň některé chytne za svědomí.
V. Z.

HOSTINEC, PENZION SELSKÝ ŠTÍT

Hostinec, penzion

Selský štít
Olešník 11, 373 50
www.selskystit.cz
Tel.: 731 826 453
Objednávky
Tel.: 607 832 743
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SOUTĚŽ
Soutěž pro ty z Vás, kteří se pozorně dívají
kolem sebe. V minulém čísle jsem uvedl soutěž v poznávání míst v našich vsích. Kupodivu
nedorazila žádná správná odpověď. Zřejmě
jsem vybral záludné fotografie. Odtajňuji tedy
místa. Na fotografii číslo 1 byl první rybník
z kaskády v Chlumci (nejspíš beze jména),
číslo 2 ukazuje přepad z návesního rybníčku
v Nové Vsi a na 3. fotce je zachycen rybník
Rojdánek v Olešníku.
Aby nepropadla cena (zájezd pro 2 osoby
od CK Vláda), vyměnil jsem ji za láhev rumu.
Do tohoto čísla jsem vybral pouze dvě
fotografie, tak snad bude soutěž již úspěšnější. Kdo jste poznal místa na obou fotografiích, zašlete názvy nejbližších 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: Fotografie byly pořízeny v různých vesnicích)
V. Z.

VÝZVA
Budu vděčný za jakýkoliv Váš podnět nebo alespoň trochu smysluplný článek o dění v naší obci. Přeci jen, nemohu být všude.
Máte-li nějaký nápad, neváhejte se s námi podělit.
V. Z.

ZÁVĚREM

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA

Tak nějak mi přijde většina obsahu novin poněkud
smutná až pesimistická. Na závěr tedy přikládám
štěňátka, před nedávnem narozená v Olešníku.
Údajně pohled na štěňátka uklidňuje a podněcuje
k dobré náladě. Nu, posuďte sami, nejsou k sežrání?
Já nějak nevím, pejsky nejím :o).
V. Z.

MUDr. Markéta KOLLROSOVÁ
Praktický lékař pro dospělé
SALUDA s.r.o.
Tel. ord. Olešník: 385 340 258, ord. Dříteň: 387 991 134
Mobil sestra: 725 060 126, Lékařka: 728 036 002
Ordinační doba:
Ord. Olešník: Út, Čt 8.30 - 10.00 hod.
Ord. Dříteň: Po.: Sestra 9.00 – 14.00, Lékařka 14.00 – 15.30 hod.
lichý týden 16.30 – 18.00 hod.
St.: 8:30–10:30 h, Pá 8:30–10:00 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 – telefon: 385 722 222

Uzávěrka 2. čísla 2021 je 29. května 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, www.posekany.cz
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