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ÚVODEM
Měl jsi covid? Už jsi byl na očkování? Tak často začíná rozhovor nejednoho z nás při setkání s přáteli. A až záhy se hovor
stočí k dříve obvyklému dotazu na rodinu či děti. Je to smutné, kam nás tato doba dohnala. Již se opakuji, ale snad se
konečně blýská na lepší časy. Stále doufám, jako většina z nás. Pomalu, ale jistě se začíná život vracet k normálu, jestli
to je vůbec ještě možné. Místní spolky vymýšlejí různé akce, po kterých mnoho z nás lační. SASO ovládlo pořadatelství
všech tenisových turnajů a plánuje i nějakou tu kulturu. Členové Fotbalového klubu Olešník si zvolili nové vedení. SDH
v Chlumci má pod palcem v podstatě všechny veřejné události. SDH Olešník letos slaví významné výročí a konečně rozjelo
i sportovní činnost. Přeji nám všem ať se daří a máme se stále lépe.
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
PLÁNOVANÉ INVESTICE A AKCE
•

Zateplení fasády budovy pohostinství v Olešníku a rekonstrukce sociálního zařízení. - Během června by akce měla být dokončena.

•

Uvedení do provozu sběrného dvora v Olešníku – Předpokládá se v létě.

•

Oprava kaple na návsi v Chlumci. - Plánována je oprava zejména střechy
a dřevěné podlahy. Vysoušení zdiva již probíhá elektro-fyzikální metodou
elektroosmóza. Příspěvek z dotačního programu obnovy venkova Jihočeského kraje činí 250 000 Kč.

•

Řešení problému nedostatku vody v Nové Vsi.

•

Multifunkční sportovní hřiště v Olešníku. Vybudováno by mělo být na části
zimního stadionu. – Pravděpodobně se neuskuteční z důvodu nepřidělení
dotací od MMR.

•

Projekt na úpravu dopravního řešení křižovatky u Olešnické hospody.

ORANŽOVÝ ROK 2021 – plánované akce
29. 5.
1. 6.
19. 6.
10. 7.
17. 7.
17. 7.
24. 7.
14. 8.
11. 9.

Dětský den – Chlumec
Dětský den – areál MŠ Olešník
Oslava výročí 120 let SDH Olešník
Olešnické posezení na návsi
Tenisový turnaj – Olešník
Memoriál Miloslava Ježka – fotbalový turnaj Olešník
Setkání rodáků – Chlumec
Memoriál Pepy Bláhy – tenisový turnaj Nová Ves
Olešnický Dvojboj mladých hasičů SDH Olešník

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 2021 ve všech třech
našich obcích – Olešník, Chlumec a Nová Ves.
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VÝSADBA STROMŮ NA OLEŠNICKÉ NÁVSI
V dubnu byla provedena výsadba okrasných stromů na návsi v Olešníku. Stromy vyplnily prázdná místa či postupně nahradí
stávající stromy na hraně životnosti,
které svým
stavem již začínají být i nebezpečné. Javory, lípy, hlohy i jiné druhy jistě ještě
ORANŽOVÝ
ROK
více zkrášlí již tak krásnou náves. S výsadbou pomohlo i několik našich spoluobčanů. O zalévání stromů během suchých částí
roku se budou starat členové SDH.
Revitalizaci návesního prostoru v obci Olešník podpořil Státního fond životního prostření ČR.
V. Z.

ZATEPLENÍ FASÁDY A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OLEŠNICKÉ HOSPODY
Během měsíce května a června se provedlo zateplení budovy Olešnické hospody a rekonstrukce sociálního zařízení. Na realizaci
bylo požádáno o dotaci MMR,
bohužel bezúspěšně.
Celá akce tak bude pravděpodobně hrazena pouze z rozpočtu obce.
ORANŽOVÝ
ROK

V. Z.

NEZAPOMÍNÁME ANI NA DĚTI
Děti v Chlumci i Nové Vsi mohou od května skotačit na zbrusu nových herních prvcích v areálech volnočasových aktivit, které nahradily na stejných místech ty již znehodnocené časem. (foto viz titulní strana) V Chlumci
výstavbě musel ustoupit i sušák hadic, který místní SDH téměř nevyužívalo. Výměna herních prvků stála cca
450 000 Kč. Snad si budou místní děti hřišť více vážit než ty v Olešníku, kde někdo poničil skluzavku tak, že se
musí z bezpečnostních důvodů vyměnit. Vzniklá škoda činí 60 000 Kč.
Realizaci projektu „Obnova herních prvků volnočasového areálu v obci Chlumec a Nová Ves“ podpořila Nadace ČEZ částkou
200 000 Kč, za což velice děkujeme.
V. Z.
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OPRAVA VE STROJOVNĚ PLAVECKÉHO BAZÉNU
Ve strojovně úpravny vody
plaveckého bazénu se provedla rekonstrukce podlahy,
která byla již značně zkorodovaná.
Oprava byla provedena
z nerezových plechů a
galvanicky zinkovaných
profilů, které zajistí další
dlouhodobé fungování
technologie úpravny.
Ing. Milan Kotýnek ml.

PLAVECKÝ BAZÉN
Otevřeno od 26. 6. 2021
Otevírací doba 10:00 – 20:00 hod.
VSTUPNÉ

PERMANENTNÍ VSTUPENKA

Děti 3 – 15 let

50 Kč/den

Děti 3 – 15 let

500 Kč/15 vstupů

Dospělí 15 – 70 let

100 Kč/den

Dospělí nad 70 let

500 Kč/15 vstupů

Děti do 3 let

Zdarma

Dospělí 15 – 70 let

1000 Kč/15 vstupů

Držitelé ZTP

Zdarma

Předprodej za akční cenu

Dospělí nad 70 let

50 Kč/den

Děti 3 – 15 let

250 Kč/15 vstupů

Dospělí nad 70 let

250 Kč/15 vstupů

Dospělí 15 – 70 let

500 Kč/15 vstupů

Sleva po 18. hod.
Děti 3 – 15 let

20 Kč/den

Dospělí nad 70 let

20 Kč/den

Dospělí 15 – 70 let

50 Kč/den

Termíny předprodeje
Kancelář OÚ 23. 6. 13:00 – 17:00
Plavecký bazén 26. 6. 10:00 – 20:00

PROBLÉM NEDOSTATKU VODY V NOVÉ VSI
V obci Nová ves proběhl hydrogeologický průzkum za účelem vrtů užitkové vody pro jednotlivé domy. Zatím čekáme na zprávu
od firmy Profivoda. Dle získaných informací na místě, se jeví tento záměr jako málo reálný. Důvodů je více, např. počet vrtů na
malé ploše, tj. problém pro vodoprávní úřad a také odstup od el. vedení, odstup od komunikací, ceny vrtů, ceny úpraven vody
apod. Na místě bylo navrhnuto vyčištění a průzkum obecních studen, což by mohlo tuto záležitost vyřešit. Zatím nebudeme dělat
žádné ukvapené závěry a počkáme na posudek fy. Profivoda.
Ing. Milan Kotýnek ml.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Tento školní rok byl opět plný zvratů.
Na začátku roku mohly chodit děti do
školy téměř bez omezení, pak se musely vzdělávat distančně, kolem Vánoc
opět do školy, začátkem 2. pololetí se
škola opět zavřela a poslední čtvrtletí
tráví žáci zpět ve škole. A to díky naší
organizaci tříd strávili žáci ve škole nejvíce času ze širokého okolí, a to i proto,
že nemusela probíhat rotační výuka.
Přesto, že jsme pravděpodobně nejtestovanější část obyvatelstva, jednu dobu i 2x týdně, nákaza koronavirem se u nikoho
ve škole od ledna již nezjistila, ale roušky a respirátory musíme
nosit stále… (možná to i svědčí o kvalitě dodaných testů).
Přes Velikonoce byla sice škola zavřena, přesto jsme vymysleli společnou akci pro všechny žáky i děti z MŠ tak, aby
se nepotkali. Před budovu základní školy se umístila břízka,
kterou mohl kdokoliv ozdobit nějakými velikonočními dekoracemi. Strom se nám líbil, a proto zde zůstal ještě 14 dní
po Velikonocích. Opět jsme se zúčastnili literárně – výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a dostavil se úspěch.
Lukášek Bína a Eliška Jindrová získali za obrázky 2. místa
v okresním kole.

www.zsmsolesnik.cz

Začátkem dubna se uskutečnil zápis předškoláků do 1. ročníku. Opět musel být bez motivační části, tedy bez dětí. Škoda,
pro děti je to vždy událost. V příštím školním roce budeme mít
10 prvňáčků, s velkou převahou prvňaček. Koncem června připravíme předškolákům zvláštní den „školu naruby“, aby přeci
jen okusili, jak to ve škole bude vypadat. Předškoláci zažijí ve
škole pravý školní den, včetně oběda v jídelně a prvňáčci naopak zavzpomínají ve školce.
Během června školáci absolvují několik kulturně-vzdělávacích akcí např. v zemědělském muzeu v Netěchovicích či
Semenci v Týně nad Vltavou, ale i ve škole. Na výlet pojedeme
do pevnosti lovců kožešin Fort Hary v Jaroticích, kde se, mimo
jiné, dozvíme, jak žili severoameričtí indiáni.
Vysvědčení předáme a školní rok ukončíme 30. června,
kdy se i rozloučíme s našimi čtyřmi páťáky a páťačkou. Většina
bude pokračovat na ZŠ ve Dřítni. Všem přeji, ať se jim v dalších
školách líbí a daří.
Na letní prázdniny neplánujeme žádné větší stavební práce, snad jen opravu podlahy ve vstupní chodbě.
Všem našim žákům, i bývalým, přejeme krásné, slunné
prázdniny a děkujeme rodičům za spolupráci se školou a významnou pomoc při distanční výuce.
Mgr. Vladimír Zibura - ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tak tu máme konec školního roku, který byl dost zvláštní.
Chvíli jsme ve školce byli, pak zase ne, pak jen předškoláci a teď
konečně všechny děti. Děti se na sebe moc těšily a my na děti.
Při lockdownu jsme uklízeli, přebírali a třídili, že máme uklizeno
a přebráno na léta dopředu.
Po několika desetiletích se vyměnil nábytek ve třídách,
který pamatoval i rodiče nynějších školkových dětí. Za částku cca 200 000 Kč se vybavily třídy a herny v kuřátkách
i koťatech, takže ze staré školky máme opět novou a krásnou. Děti se v nových skříňkách dobře orientují. Ještě nám
chybí pár oprav venku a popřípadě výměna vnitřních dveří,
ale nechceme být nenasytní. A znáte to, jedno opravíte, druhé
se rozbije, ale věřím, že postupně dáme vše do pořádku. Po
dlouhé době jsme se také sešli na dětském dnu, myslím, že
se všem líbil. Dokonce nám bylo nakloněno i počasí. Děti se
vyřádily na deseti stanovištích, kdy po splnění dané hry získaly
odměnu. A protože dostaly i píšťalky, bylo veselo. Na závěr si
téměř všichni opekli buřtíky. Do konce školního roku nás čeká
ještě mnoho akcí. Při zavření o letních prázdninách je v plánu
výměna části oplocení, které je místy již děravé. Prázdninový
provoz MŠ bude opět prodloužený. Školka se uzavře od 5. 7.
2021 do 6. 8. 2021.
Touto cestou děkuji Obecnímu úřadu i vedení školy za spolupráci i finanční podporu.
Přeji vám všem krásné a pohodové a snad už bezkovidové
léto.
Dana Kuboušková – vedoucí učitelka
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
SDH OLEŠNÍK

Na jaře, jako každoročně, náš
sbor provedl sběr železného
šrotu, nebezpečného elektroodpadu a pneumatik. Předem
jsme se rozhodli, že výtěžek
darujeme na charitativní úče1901 - 2016
ly pro nákup kompenzačních
pomůcek pro dítě. Těší nás, že sběru bylo více než obvykle.
Celý výtěžek 23 260 Kč se přeposlal na transparentní účet.

dvoukolově s jednotnou stříkačkou Rosenbauer FOX III, které
jsou pouze 2 v okresu. V 1. kole ženy zaběhly jeden z jejich
lepších časů a byly by 2. Ve druhém kole se nezlepšily, přesto
získaly letošní první pohár za 3. místo.

Vás srdečně zvou na

konající se 11. června 2016

Kromě pravidelné údržby techniky a uctění památky padlých vojáků položením věnce k pomníku 7. května se do poloviny května nic moc jiného nesmělo dělat, tedy ani sportovat.
Program:
Okresní rada mládeže přesto uspořádala otevřené okresní
kolo 14:00
hry Plamen
hod. 29. 5. v Ledenicích a Borovanech. Otevřené
proto, že začátkem května se nemohla uskutečnit kola obvodoSlavnostní
a nástup na
návsi
vá. Před
soutěžízahájení
jsme s mladými
hasiči
stihli pouze 4 tréninky,
tedy někteří jen jeden. Před tím jsme trénovali na začátku
Žehnání nového praporu SDH Olešník
října… Přesto se nám podařilo sestavit družstvo starších v plnémPoložení
počtu 10věnce
a mladších
v minimálním
k pomníku
padlých počtu 7, navíc vesměs
nezkušených, dětí. Mladí hasiči hned na úvod sezony soutěžili
hasičské
zbrojnice
ve 4Žehnání
disciplínách.
Starší
začínali v Ledenicích, mladší v Borovanech,
před
polednem
se vyměnili. V celkovém pořadí se
19:00 hod.
obě družstva umístila na 11. příčce, starší z 19 družstev, mladší
Šest dorostenek a jeden dorostenec se 12. června zúčastnilo
v Olešnické
hospodě a ostudu rozhodně okresní soutěže jednotlivců. Soutěžilo se dvoukolově pouze ve
z 18.Taneční
Mladší zábava
jeli především
na zkušenou
neudělali. Starší dělali vesměs smolné chyby, nedostatek tré- dvojboji, tj. 100 metrová dráha, kde se musí proskočit oknem
ninku byl znát, ale rozhodně mají potenciál. Nějak jsme ale v bariéře a přenést hasicí přístroj. Celkem jsme přivezli 5 medailí, jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové. Ta nejcennější
takovým
odvykli.bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA
Celouvýsledkům
oslavu i zábavu
je Marti Machové za 3. místo z 11 mladších dorostenek. Na
Týden na to se odehrála i otevřená okresní soutěž dospělých krajskou soutěž postoupil Daniel Bezděka, který v kategorii
v Dolním Bukovsku, a to pouze v požárním útoku.www.sdh-olesnik.blog.cz
Náš sbor starších dorostenců neměl konkurenta.
reprezentovaly ženy. Pozvánka na soutěž byla koncipována tak,
že na ni přijelo pouze 5 družstev žen a 7 mužů… Soutěžilo se
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Seriál dospělých soutěží „Velká cena okresu“ bude pravděpodobně zrušen, stejně tak jako seriál „Českobudějovický dvojboj mladých hasičů“. Většina soutěží dvojboje ale bude jako
pohárová soutěž pořadatelských SDH, včetně našeho dvojboje
11. září. Další soutěže dospělých dosud vypsány nebyly.
19. června pořádáme oslavu 120. výročí založení našeho sboru, na kterou jste srdečně zváni. Pakliže noviny do té doby
vyjdou, jinak doufám, že jste si oslavu užili :o). Od odpoledne
bude oslavu doprovázet dechová kapela Šumavanka, kterou
zveme již po několikáté. Večer se ještě připojí kapela Talisman,
kterou znáte z Posvícenské zábavy či Obecního plesu. Účastí
na oslavě potvrzujete dodržení všech platných epidemiologických opatření MZ ČR.
V. Z.
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Z HISTORIE SDH OLEŠNÍK
V letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů oslaví významné
výročí. Proto si na těchto řádkách připomeňme významné události, které ovlivnily chod sboru za 120 let jeho trvání.
V minulém čísle jsem se zabýval samotným založením našeho
sboru a v závěru zmínil nákup čtyřkolové stříkačky v roce 1900.
Slavnost svěcení stříkačky se ale konala až 23. května 1904.
O tom, jak významnou událostí samotná slavnost byla, svědčí
10 stran v pamětní knize, kde je sepsán průběh příprav, zápis
o slavnosti, včetně harmonogramu, listina hostí i závěrečné vyúčtování. Škoda, že se zřejmě nedochovala pořízená fotografie.
Následující roky se staly jen obvyklé události jako valné hromady, občas požár a župní sjezdy, až do župního sjezdu v Chlumci
roku 1914 při kterém přišla zpráva o vypovězení války se Srbskem.
Na sjezd přijel úředník z c. k. okresního hejtmanství v Českých
Budějovicích s vyhláškou o částečné mobilizaci. „Většina hasičů
i účastníků hnána hrůzou kvapí, běží i utíká do svých domovů,
by se rozloučili s drahými svými, vždyť ve vyhlášce se praví, že
hned druhý den ti, jichž se vyhláška týká, mají se dostaviti ke
svým plukům.“

Zápisy během 1. světové války končí požárem 7. října 1916
ve Velici u Lorenců – Davidů. Chlapec prý zapálil stoh za stodolou, která začala ihned také hořet. „Shořely zásoby nově svezeného obilí, lehla popelem i v pořadí ležící kůlna. Oheň při mírném
větru přenesen na nově vystavěné stáje, vepřinec a kurníky. Díky
úsilí hasičů oheň omezen na stáje, takže v pořadí ležící obytná
stavení byla uhájena. Sbor náš byl první na místě.“
Pamětní kniha pokračuje až požárem v Mydlovarech 12.
dubna 1924, kde byl náš sbor opět první. „15. srpna 1925 byla
naše víska oděna v slavnostní háv. Vyvěšeno mnoho praporů
a vyzdobena třemi slavnostními bránami. Vše přichystáno ku
jubilejní slavnosti trvání našeho sboru pětadvacet let. V ranních
hodinách, kdy počalo se slunko usmívati na naši vísku, zazněla
hudba p. Bláhy. Oznamovala budíček.“
Zde je právě zaznamenána ta nesrovnalost s rokem založení, vysvětlena v minulém čísle… Pozn. Nebojte ranní budíček
letos na oslavě neplánujeme :-).
V. Z.

JEDNOTKA SDH OBCE JEDNOTKA SDHO OLEŠNÍK
Zdravotník jednotky dokončil základní ošetření, které již
započali přítomní občané a kontroloval ji do příjezdu HZS
a sanitky ZZS. Z bezpečnostních důvodů byla v automobilu
odpojena baterie. Po příjezdu HZS Týn nad Vltavou předala
jednotka SDH Olešník místo nehody veliteli HZS.
František Mádl – velitel JSDHO Olešník

Na žádost starosty obce členové jednotky 4. května čistili
bazén před začátkem jeho napouštění. Dále pak 27. května odčerpávali vodu ze vsakovací jímky a okolí sběrného dvora. Na
starost také dostali zalévání nově vysazených stromů na návsi.
8. června Jednotka SDHO Olešník, v počtu 6 členů, vyjela po
vyhlášení poplachu od OPIS k dopravní nehodě v obci Olešník
u budovy č. p. 196 (dílna ZOD Olešník). 11 minut od vyhlášení
poplachu jednotka přijela na místo nehody, zabezpečila prostor kolem osobního vozu a řídila dopravu. Osobní automobil
byl převrácen na bok, řidička do příjezdu jednotky již opustila
automobil.
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FK OLEŠNÍK
Všichni jsme na jaře čekali, že nás epidemie covidu pustí alespoň na pár soutěžních
zápasů, ale nestalo se tak a celá soutěžní
sezona byla zrušena. Po uvolnění covidové
situace jsme tedy sehráli několik přípravných utkání, po kterých bude následovat
krátká přestávka a v červenci se začneme
připravovat na další sezonu. Přípravu zahájíme domácím turnajem Memoriálem Miloslava
Ježka, který se uskuteční v sobotu 17. července
a na který bych chtěl všechny fanoušky pozvat.
Další důležitou událostí v klubu byla volební Valná hromada,
která po odstoupení bývalého předsedy S. Vařáka zvolila nové
vedení klubu, které bude pracovat v tomto složení:

Předseda: Pícha Josef
Místopředseda: Trnka Bohuslav
Členové výboru: Bartuška František, Rys Zbyněk,
Pekárek Václav, Maršán Milan, Kalášek Jakub
Nejdůležitějšími úkoly nového vedení bude vylepšit spolupráci
s vedením obce a společná rekonstrukce vnitřních prostorů
a zázemí našich kabin. Dalším úkolem bude přilákat k fotbalu
malé kluky a holky a vychovat si tak své budoucí nástupce :-).
Všichni doufáme, že je epidemie za námi, a že se od července
budeme opět potkávat bez omezení na hřišti i klubovně.
Ahoj, Pícha Josef

SDH CHLUMEC
JARNÍ DĚNÍ V CHLUMCI
Při jarních aktivitách nás opět všechny přibrzdil „coronaprevít“. Spoustu naplánovaných akcí jsme museli zrušit, nebo
odložit, ale přesto se život v Chlumci úplně nezastavil.
Na konci dubna nám znovu všem hodně chyběl první špekáček u májky. Dlouho jsme přemýšleli, jak to provést, abychom
májku mohli postavit bez nějakých ostrých opatření, ale bohužel
jsme dospěli k názoru, že bude nejrozumnější stavbu májky zrušit. Stalo se tak již podruhé, ale nebylo zbytí. Už teď se těšíme na
příští rok, kdy už snad konečně nebude stát nic v cestě a májka
bude opět stát.
Vždy na začátku května sbíráme železný šrot, staré elektrospotřebiče a pneumatiky. Sběr proběhl v sobotu 15. května.
Všechny staré elektrospotřebiče a pneumatiky jsme odvezli na
sběrné místo obce Olešník. Železný šrot jsme odvezli do sběrny
v Dívčicích.

Na poslední květnovou sobotu jsme měli naplánovaný dětský
den, a po částečném rozvolnění jsme ho také uspořádali. Účast
dětí byla letos menší, protože jsme pozvali děti opravdu jen
z Chlumce. V příštím roce snad již opět budeme moci pozvat
děti z Purkarce a uspořádat trochu větší akci.
Na konci června bychom rádi zlikvidovali klestí nashromážděné
u tenisového hřiště.
Dále již vše směřujeme k uspořádání letního plesu a setkání
rodáků. Věřím, že tato akce, vzhledem k tomu, že se koná venku,
bude bez větších opatření a opět se na návsi setkáme a budeme se dobře bavit. Samozřejmostí bude občerstvení a posezení
s hudbou. Hrát bude jako obvykle K-club. 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 letních akcí nejen v Chlumci
a přejeme všem krásné léto a prázdniny.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach
			
–místostarosta sboru
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SASO
Po loňském, na kulturní i sportovní
akce velmi skoupém roce, jsme se
jednohlasně shodli na tom, že rok
2021 by měl proběhnout ve zcela jiném duchu. V květnu pro vás spolek
S.A.S.O. připravil pálení čarodějnic.
Akce se vydařila a děkujeme všem,
co jste se ve velmi hojném počtu
zúčastnili. Na začátku června jsme
udělali pár brigád a připravili na sezónu pro členy i veřejnost
tenisové kurty.

Plán akcí pro rok 2021 je následující 12. 6. tenisový turnaj
losovaný zahajující letošní sezónu, 17. 7. tenisový turnaj obecní
o pohár starosty obce, 21.8. dětský den + mistrovství v kotlíkovém guláši, 4. 9. tenisový turnaj DŘEVÁKCUP zakončený taneční zábavou a 2. 10. drakiáda. Všichni, co si chcete zahrát tenis
nebo zasoutěžit v guláši se můžete přihlásit!!! Celé S.A.S.O. vám
přeje vše nej do zbytku roku 2021 a doufáme, že se s vámi na
některé akci uvidíme.

KULTURA
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RŮZNÉ
NOVÁ VES
DĚTI V NOVÉ VSI SE DOČKALY NOVÉHO HŘIŠTĚ.
Po x letech si mohou děti v Nové Vsi opět bezpečně hrát. Na původním
hřišti byl opraven nejen povrch, ale změnily se i herní prvky. Děti se mohou
nově zhoupnout a využít i interaktivní herní desku, popř. jiné prvky na
hřišti. Aby byl dopad co nejméně bolestivý, byl na povrch vybrán jemný
oblázkový štěrk, do kterého je dopad nejen bezbolestný, ale přináší i jiné
možné využití, jak si děti mohou hrát.

NOVÁ VES MÁ SVŮJ NOVÝ A SNAD I TRVALÝ „VÁNOČNÍ STROM“.

Díky panu Chalupovi, který strom obstaral a posléze i zasadil, mají nejen
děti, ale i občané Nové Vsi místo, kde se o Vánocích sejdou a společně
mohou strom ozdobit. O stromek se starají všichni společně a střídají se
nejen v zalévání, ale také kontrolují, zda se stromek uchytil a jestli roste
tak, jak má :). Po úpravě zeleně, během které byl pokácen strom u kapličky,
nám náves opět vzkvétá a po zasazení lípy a vánočního stromku stromů
přibývá.

MÁJKA V NOVÉ VSI DOSTALA NOVÝ KABÁT.
Celá kovidová doba zastavila nejen společné setkávání, ale i společné
a tradiční akce, u kterých se nejen obyvatelé Nové Vsi vždy potkali. Májka
v Nové Vsi už ale byla starší, a proto se místní rozhodli zajistit novou
májku. A musím říct, že nová májka se nám moc povedla. Opět jsme společnými silami vytvořili nejen krásný věnec, ale děti zdobily i samotnou
špičku. Opět se do Nové Vsi vrátila tradice.

Z HISTORIE OBCE OLEŠNÍK
Na Nr. 26, to jest kovárna od roku 1857 a to při poznamenání
nového veřtatu (pracoviště) vystavěného roku 1856 podle sousedské společnosti usedlostem 15 sedláků a 8 chalupníků společně nové vystavěného, vynaloženo bylo, jak potřeba žádala, od
sedláků bylo od všech stejné placeno a od chalupníků, podle obce,
proti sedlákům bylo za poloviční zaplaceno. Kdežto stavění nového veřtatu a chlívů jest 10 sáhů délky a 3 a půl sáhu šířky, koštuje
420 zlatých ve stříbře, a to jenom tašky jsou jednoduše. Mimo
krovů, kterýž se dříví vzalo z obecního lesa. Na to ale v zednický
práci bylo pachtováno za 115 zl. ve stříbře. Tesařská práce byla
pachtována, co ode dřeva jest krov, dveře, rámce, okenice a šraky
pod měch za 20 zl. ve stř. Okna koštujou dvě u veřtatu a jedno
u chlíva 4 zl 30 kr., měch koštuje 40 zl. ve stř., kdežto byl roku
1852 celý nový. Kovadlina byla jednána roku 1840 a koštovala od
předloni 31 zl. ve stř.
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To všechno bylo jednáno za společný sousedský peníze, když
to potřeba žádala. To všecko splečně sousedům těm menovaným přináleží. Kdyby pak se stalo, že by kovář z obce vykročil,
tak jest povinen všecko to v dobrém stavu odevzdati, obzvláště,
kdyby nějaký zmar skrze jeho nedbalost vzíti mělo, tak jest povinen to zaplatiti a neb v dobrém stavu odevzdati.
Následuje výčet vybavení kovárny a povinností a práv jako
např. že „sousedi jsou povinni kováři jeho potřebné fůry pro
uhlí neb pro dříví, k pálení uhlí proň dáti neb zaplatiti, neb jest
to odedávna zavedený, že se dycky takovým způsobem kováři
pomáhá. Naproti tomu kovář jest povinen službu spravedlivě
a všemožně zastávat a zapracovat na to upamatování od dávných časů.“

Ve Volešníku dne 23. ledna roku 1857 – zapsal Vojtěch Fišhanzl.
Roku 1860 byla ještě obecnímu kováři vystavěna nová chalupa
za 426 zlatých ve stříbře a 19 krejcarů.
(Použitý zdroj: Voves Josef – Pamětní kniha obce Volešník
1855 - 1985)
Dle fotografie, pořízené cca o 90 let později, kovárnu snadno
lokalizujete.
(Pozn. Při přepočtu na ceny stříbra v roce 2017 by hodnota florinu (jedné zlatky) byla cca 150 Kč. Pro představu, okolo roku 1850
byl roční plat vyššího úředníka 500-700 zlatých, učitele 130 a roční
mzda dělníka 100–200 zlatých).
V. Z.

ZOD OLEŠNÍK
Vážení občané,
rád bych Vás touto formou, a snad již
pravidelně, informoval o Zemědělském
a obchodním družstvu v Olešníku.
V tomto podniku se v roce 2021 udály
poměrně velké organizační změny, kdy skoro celé bývalé vedení
družstva odešlo do zasloužilé penze: Ing. Luděk Žák – předseda
představenstva, Ing. Jana Machová – ekonomka a účetní, Ing.
Petr Šesták – agronom. Do vedení podniku nastoupilo nové vedení: Ing. Miroslav Herout Ph.D. – předseda představenstva, Ing.
Petr Jerz – agronom, Sára Hulešová – účetní. Rovněž odešli někteří členové a pracovníci a volná pracovní místa byla obsazena
novými zaměstnanci.
Rádi bychom, bez ohledu na minulé vztahy, otevřeli družstvo
vzájemné komunikaci se všemi občany, spolky i samotnou obcí,
a spolupracovali a kooperovali se všemi, kdo o to bude mít zájem. Už jsem navštívil vedení obce. Domluvili jsme se na budoucí možné spolupráci. Velice rádi přidáme ruku k dílu a budeme
nápomocni při zkrášlování celé obce. Dále bychom rádi posílili

vazby mezi družstvem a místními spolky – především mám na
mysli hasiče a sportovní klub. Myslím si, že nějakou formu podpory by si společenský život v obci od družstva zasloužil a věřte
mi, že rádi pomůžeme.
Vážení občané, rád bych Vás také poprosil o jistou schovívavost v našem konání, jelikož jsme skutečně noví a hledáme jakousi cestu k tomu družstvo pozvednout. Není úplně jednoduché
naskočit do tzv. rozjetého vlaku za plného provozu a dělat vše
od začátku na jedničku s hvězdičkou. Každopádně se snažíme
a budeme se snažit, aby soužití všech občanů s námi, jakožto
s družstvem, které má v této obci přes 70 let tradici, bylo jen
příjemné a prospěšné pro všechny.
S přáním krásných letních dnů, Miroslav Herout, předseda
představenstva ZOD Olešník

STOP JANOCH
Tým „Stop Janoch“
a lidé v něm opět
sledují aktuality, které
se nás všech týkají, a
tady je několik z nich.
Jen pro připomenutí
místa, kde by mohlo
vzniknout hlubinné
úložiště radioaktivního
odpadu:

•
•
•
•

Hrádek – Jihlavsko
Horka – Třebíčsko
Janoch – Temelín
Březový potok – Pošumaví

Aktualitou jsou pracovní skupiny. Co to vlastně znamená? Zde je
jedno vyjádření:
Je to prý další pokus Správy úložišť o hru na debatu s obcemi. „Vše kolem skupiny bude pevně řízeno Správou, bez jejíhož zástupce nemůže
skupina jednat, ten odebírá slovo, a pokud usoudí, že se diskuse odchýlí od programu, může skupinu i ukončit. Jednání se nesmí nahrávat,
a i zápis má být pouze informativní. Pokud by chtěli zástupci obcí
přizvat svého odborníka k jednání, musí ho schválit ředitel Súraa.
Správa úložišť si ale k jednání může přizvat neomezený počet
svých zaměstnanců a spolupracujících osob,“ řekl mluvčí platformy
Petr Klásek.
(zdroj: nechcemeuloziste.cz)

Kovidová doba vše zbrzdila, a to i samotnou komunikaci mezi
ministerstvem, občany a hlavně obcemi. My ale nezahálíme, a i
nadále můžete podepisovat petice, které můžete vyplnit na vybraných místech. Novinky a zajímavé články si můžete přečíst na
facebooku nebo na webu Stop Janoch (unas.cz).

Takže jaké pravomoci bude mít a proč musí vzniknout pracovní skupina, když stejně nebude moci o ničem rozhodnout a mít
svůj vlastní názor?

Obce se brání plánům na úložiště odpadu. „Nejsme rovnoprávní při
jednání,“ říkají.
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HLUBINNÉ ÚLOŽIŠTĚ: OTÁZKY A ODPOVĚDI
Neohrozí nám geologické práce nebo úložiště pitnou vodu?

Je už vybrána finální lokalita?
Finální lokalita vybrána není. Finální lokalita bude výsledkem
odborných, několik let trvajících prací a následného hodnocení,
které bude brát do úvahy mnoho oblastí a oborů.

Problematice vodních zdrojů se intenzivně věnujeme, voda
hrála hlavní roli v několika kritériích, podle kterých byly lokality
hodnoceny. Je naprosto samozřejmé, že SÚRAO při svém postupu dodržuje a bude dodržovat veškeré požadavky právních
předpisů týkajících se ochrany vodních zdrojů tak, aby nemohlo
dojít k jejich ohrožení. Jsme si dobře vědomi důležitosti ochrany
vodních zdrojů.
Budou se muset lidé stěhovat ze svých domovů jako
například v minulosti v případě přehrad?

Jak bude úložiště vypadat?

Ne, s tímto postupem se nepočítá.

Většina komplexu se bude nacházet v podzemí. Nadzemní
areál chceme co nejlépe zakomponovat do krajiny, aby nenarušoval ráz okolí. Projekt výstavby úložiště projde procesem
EIA, který zhodnotí rizika dopadů na životní prostředí a navrhne
opatření, jak je minimalizovat. Cílem je vybudovat bezpečné úložiště, což zahrnuje maximální ochranu lidí a životního prostředí.
Budeme usilovat o co nejmenší dopady na stávající podobu území, na kterém bude úložiště postaveno. Finální podoba úložiště,
konkrétně jeho povrchového areálu, bude předmětem jednání
s obcemi. Chceme, aby povrchový areál byl citlivě začleněn do
krajiny a aby co největší část provozu byla pod zemí.
Jak bude vypadat povrchový areál?
Bude se jednat o stavbu srovnatelnou s průmyslovými areály,
které již existují na celém území České republiky. Podle zpracovaných studií se velikost nadzemního areálu pohybuje řádově
okolo 20 hektarů. Záleží ovšem na podmínkách v lokalitě, např.
na morfologii terénu i na dopravně-obslužných možnostech.
Důležitá jsou i specifická environmentální omezení, jako například povětrnostní podmínky nebo krajinný ráz.
Jak ovlivní úložiště život obyvatel a co mohou obce očekávat?
Nejvíce ovlivní život při výstavbě. Bude probíhat samotná těžba,
odvoz rubaniny a další práce, uděláme ale všechno pro to, aby
zásah do běžného chodu obcí byl minimální, a to i v porovnání
s obdobnými stavbami.
V roce 2021 obdržela každá dotčená obec 1 milion korun, jako
jednorázový příspěvek za v minulosti provedené výzkumné práce.
Každé obci, na jejímž katastru bude stanoveno průzkumné
území, náleží ze zákona příspěvek, který mohou využít podle
svých potřeb na svůj vlastní rozvoj. Lokalita Janoch (obce Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Olešník, Temelín) obdrží po nabytí
platnosti průzkumného území příspěvek v řádech milionů korun
za rok, a to po celou dobu průzkumu.

Jaká pozitiva může úložiště přinést?
Úložiště je otázka společenské zodpovědnosti za něco, co
sami využíváme a produkujeme. Na příkladu ze zahraničí, třeba
z Finska nebo Francie, víme, že úložiště znamená pro daný region také velký rozvoj a perspektivu. Pojí se s ním mnoho pracovních příležitostí, v lokalitě bude poptávka po řemeslech, přinese
podnikatelské příležitosti i poptávku po stravování či ubytování.
Budou posíleny obecní rozpočty, zlepší se také infrastruktura,
bezpečnost a služby.
Kde se mohu s prací SÚRAO seznámit?
Možností je více, máme informační středisko, které je možné
navštívit, stejně tak jako webové stránky, Youtube, Facebook
nebo Instagram, odpovídáme i na přímé dotazy občanů. Do domácností v lokalitách zasíláme také noviny Zprávy ze Správy,
které přinášejí informace o problematice, jež SÚRAO řeší. Naši
odborníci vystupují i v médiích a až to epidemiologická situace
dovolí, budeme se opět účastnit i veřejných setkání.
Pro více informací navštivte naše webové stránky
https://www.surao.cz/pro-verejnost/otazky-a-odpovedi/
nebo nás 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.

Až bude vybrána finální lokalita, pak každá obec ve finální lokalitě dostane z jaderného účtu jednorázově zákonný příspěvek
60 milionů korun. Druhý a každý další rok až do doby, než se
úložiště spustí, bude dostávat další jednotky milionů korun ročně. Každá obec ve finální lokalitě by tak měla být za celou dobu
výběru lokalit a provozu úložiště bohatší o stovky milionů korun.
Zákon myslí i na poplatky pro obce za provoz a ukládání radioaktivního materiálu, což jsou v tomto případě pro obce řádově další stovky milionů po celou dobu provozu úložiště.
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BOJUJEME O STROM ROKU
Už podvacáté vyhlásila
Nadace Partnerství anketu
„Strom roku“. Na popud
kamaráda jsme do ankety
přihlásili i náš jasan stojící
před statkem. A ze 77 stromů nás porota vybrala do
finálové dvanáctky.
Výštický strom známe jedenáct let a jeho stáří dle pamětníků
odhadujeme na 65 let. Majestátný jasan na louce před statkem
je dominantou vnějších luk.
V říjnu roku 2010 se bývalý Schwarzenberský zbytkový statek stává domovem naší rodiny. Nádherně rostlý jasan je vidět
z příjezdové cesty. Okolí stromu je zarostlé kopřivami a hromady navážky kolem něj se nedají přehlédnout. Jak je možné, že
lidé, kteří zde před námi žili, nevnímali jeho krásu? Vyčištění
prostoru stromu je jednou z věcí, do které jsme se s našimi
přáteli pustili hned.

Již více než deset let je svědkem našich radostí i smutků.
Místem, kam se chodíme smát a kam chodíme plakat sami se
sebou nebo s našimi přáteli. Slunce, které každé ráno v pozadí
stromu vychází, je nám svědkem. Je to prostě „Strážce Výštice“.
Samotné hlasování začne 21. června a potrvá do 12. září. Hlasy
budou symbolicky zpoplatněny částkou 30,- Kč, vybraná částka
bude použita na úpravu vítězného stromu a výsadbu stromů
nových. My budeme rádi za každý hlas, který nám pošlete. Hlasovat bude možné na www.stromroku.cz, nebo formou DMS ve
tvaru DMS STROM5 na číslo 87 777.
Ing. Marcel Pudich

PODĚKOVÁNÍ
SDH Olešník a všem, kdo
přispěli na sběr železného šrotu,
M. Dvořákovi, M. Strnadovi,
V. Strnadovi, A. a E. Strnadovým,
M. a Z. Micsovým, T. Plachému,
J. Liškovi, paní I. Zeinerové a
pracovnicím DD U Zlatého kohouta
Hluboká nad Vltavou (L. Strakové,
M. Kofroňové, V. Zagoniové,
A. Sýkorové, I. Jiranové, P. Šicnerové,
D. Gettingerové, P. Pajerové,
V. Erbenové).

Všem děkujeme za finanční dary pro naši dceru Claudii
Maršánovou, která bohužel neměla takové štěstí jako ostatní
děti, trpí hypotonií, epilepsií a ve svých 3 letech dokáže to, co
jiné děti v 5 měsících. Vyžaduje neustálý dohled a pravidelnou
rehabilitaci. Je ale velká bojovnice, moc se snaží a každý malý
pokrok je pro ni i pro nás velkou odměnou a povzbuzením. Díky
Vám může získat speciální kočárek a další rehabilitační pomůcky, bez kterých se neobejde.
Moc si toho vážíme a za Claudinku děkujeme, Martina a Marek
(rodiče)

VIRTUÁLNÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD
Na podporu ZOO Hluboká nad Vltavou
Na přelomu března a dubna jste mohli absolvovat virtuální
běžecký závod na podporu ZOO v Hluboké nad Vltavou.

Zaplatili jste libovolné startovné plus 100 Kč za medaili, stáhli
si jakoukoliv aplikaci na záznam běhu přes GPS a mohli závodit
sami se sebou. V SDH Olešník jsme chtěli zvednout děti z gauče
a od distanční výuky a nabídli 200 Kč příspěvek každému mladému hasiči. I přesto se téměř nikdo nepřihlásil…
V. Z.

- 15 -

OBECNÍ NOVINY OBEC OLEŠNÍK
– č.NOVINY
3/2020 – OBEC OLEŠNÍK – OLEŠNÍK
OBECNÍ
č. 2/2021 – CHLUMEC – NOVÁ VES

SOUTĚŽ
Soutěž pro ty z Vás, kteří se pozorně dívají kolem sebe.
V letošním 1. čísle jsem do soutěže vybral fotografii rybníku Nové Jámy v Olešníku a vysílače u Chlumce. Přišlo 9 odpovědí,
všechny správné a první dvě dokonce ve shodném čase. Byli tak výherci dva. Pan Jan Mach z Chlumce, který nechtěl nechat
vyfotografovat své vysportované tělo :-) a paní Hana Benešová z Olešníku, která potěšeně přebírala cenu se slovy: „Já jsem v životě
nic nevyhrála“.
V tomto čísle najdete jednu fotografii opět s vodou. Na druhé je zachycena vzpomínka na smutnou událost v životě jedné rodiny.
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.). Správné odpovědi zašlete na e-mail redakce (noviny@olesnik.cz) do 27. 6.
Výherce tentokrát vylosujeme. Nezapomeňte připsat věk, z důvodů vyhrané ceny :-).
(Nápověda: Fotografie byly pořízeny v různých vesnicích)
V. Z.

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA
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

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.

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 3. čísla 2021 je 9. září 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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