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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 hod.
13.00 – 17.00 hod.
Pá: 7.30 – 12.30 hod.
Starosta obce
Ing. Milan Kotýnek
Mobil: 606 905 964
E-mail: starosta@olesnik.cz
Úřední hodiny:
Po, St: 15.15 – 17.00 hod.
Po dohodě lze
domluvit i jiný termín.

Obecní knihovna
OLEŠNÍK
Výpůjční doba
Každé pondělí
15.30 – 17.30 hod.
První sobota v měsíci
13.00 – 14.00 hod.
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 hod.
Út, Čt: 7.30 – 11.00 hod.
St: 13.00 – 16.30 hod.
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ÚVODEM
Blížící se Vánoce a konec roku dává prostor pro zamyšlení se každého
z nás nad uplynulým rokem. Přemítáme nad tím, co se nám podařilo, co ne.
Jistě nejeden přehodnotil, co je ve skutečnosti důležité. Doba je stále nelehká,
i když myslím, že jsme již poněkud lhostejnější. Přesto nebo právě proto se
v naší obci stále něco děje. Fotbalový klub Olešník opět zaznamenal úspěch
v Krajském přeboru. SDH Olešník má další pohárové umístění žen ve Velké ceně
okresu, mladí hasiči zažili také úspěšný podzim, jen muži se pro zásahovou činnost
a různé brigády sportu téměř nevěnovali. SASO uspořádalo drakiádu. SDH Chlumec také nezahálí. A konečně je v provozu sběrný dvůr. Žáci základní školy budou
spolupracovat s Městskou Charitou Č. Budějovice na Tříkrálové sbírce. Opět jsou
naplánovány tři plesy, avšak s nejistým uskutečněním.
S úctou a přáním krásných dní Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE

ORANŽOVÝ ROK 2021
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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NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE OLEŠNÍK
1.
2.

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
O stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Na zasedání zastupitelstva obce v prosinci byly projednány dvě zásadní obecně závazné vyhlášky obce s účinností od
1. ledna 2022. Jelikož se zasedání uskutečnilo až po uzávěrce tohoto čísla novin a mohlo tudíž dojít k úpravě návrhu vyhlášek, blíže
s nimi budete seznámeni v příštím čísle, spolu s plánovanou úpravou organizace svozu tříděného odpadu. Vyhlášky budou vyvěšeny
neprodleně po zasedání a schválení na webu obce a úřední desce.
V. Z.
2. října proběhl dlouho očekávaný okamžik – slavnostní otevření sběrného dvora Obce Olešník. Po úvodním slovu pana starosty
se mohl každý seznámit s provozem a vybavením sběrného dvora
a také se občerstvit.
Sběrný dvůr mohou využívat všichni občané starší 18 let s trvalým pobytem na území Obce Olešník včetně jeho částí Chlumec
a Nová Ves a fyzické osoby, které tu vlastní či spoluvlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Odpad však nesmí pocházet
z činnosti právnických osob.
Na sběrný dvůr je možno odkládat jakékoliv
odpady včetně nebezpečných, např. barvy, laky,
pesticidy, autobaterie, vysloužilé elektrospotřebiče (jako např. lednice, televizory, bojlery apod.),
nábytek, koberce, pneumatiky, plasty, sklo, papír,
stavební suť, a to v přiměřeném množství. Za přiměřené množství se považuje cca přívěsný vozík
za osobní automobil. Bioodpad jako větve, tráva
apod. nepatří do sběrného dvora, ale do přilehlé
kompostárny.
V. Z.
CO SE RECYKLACÍ VYRÁBÍ?
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.
Výrobky z recyklovaného skla: láhve na minerálky a pivo
a jiné skleněné výrobky.
Výrobky z recyklovaných plastů: výplň zimních bund,
zátěžové koberce, zatravňovací dlažba, různé pytle, zahradní
nábytek, textilní a technická vlákna atd.
Výrobky z recyklovaných nápojových kartonů: papírová
lepenka, stavební desky atd.

PROČ TŘÍDIT ODPAD?
•
Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii
a životní prostředí.
•
Snižujeme ekologickou zátěž vzniklou uskladněním nevytříděného komunálního odpadu na skládkách.
•
Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci).
•
Pokud se odpady nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich
recyklace není možná.
CO SE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM DĚJE?
•
Vytříděné odpady (papír, plast, sklo) se odvezou na tzv.
dotřiďovací linku.
•
Odborné dotřídění na jednotlivé druhy materiálů je důležité pro jejich další zpracování – recyklaci.

ČERNÁ SKLÁDKA

TŘIĎTE ODPAD. MÁ TO SMYSL.

Když již poctivě třídíme odpad, mělo by být samozřejmostí se postarat o jeho správné uložení. Vhodným zbavením
se odpadu jistě není ledabylé pohození v okolí kontejnerů,
případně zastrčení do mezery mezi ně. Toto neobhajuje ani
naplněnost kontejneru, zvláště nyní, kdy je již v provozu
sběrný dvůr. Pravdou je, že všechen nepořádek není dílem
jen občanů naší obce. Často slýcháme, jak u kontejnerů
zastaví dodávka, vyběhne několik dělníků apod. a rázem je
kontejner plný. Přesto, ať si každý sáhne do svědomí, ukládání odpadů bude vždy o zodpovědném chování každého
z nás. Pakliže toto není dostatečným důvodem, proč bychom
nemuseli denně chodit kolem skládky, lze také považovat
odložení odpadu v místě kontejnerového stání jinam než do
přistavěných nádob za černou skládku. Pokuta za založení
černé skládky pak může dosáhnout až 50 000 Kč.

V. Z.

Zastupitelstvo obce se momentálně zabývá myšlenkou, jak
sběr tříděného odpadu upravit, aby již k podobnému nepořádku nedocházelo. Pravděpodobně bude v blízké budoucnosti
omezen počet kontejnerových stání nebo budou zcela zrušena
a sběr se provede jiným způsobem, směřovaným k většímu
využití sběrného dvora.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní rok je již v plném proudu. Celé
první čtvrtletí jezdili naši žáci na plavecký
výcvik do Písku, kde jsme vždy měli bazén jen pro sebe. Všem se plavání v Písku
moc líbilo, tak pravděpodobně budeme s
píseckou plaveckou školou spolupracovat
i v dalších letech.
Našich devět prvňaček a jeden prvňák se již krásně adaptovali na režim
základní školy. Je úžasné sledovat jaké pokroky dělají, a navíc jak
snadno. Rychle se skamarádili s ostatními žáky ve škole. Třeťáci
z jejich třídy jsou jim dobrými pomocníky, a aby také ne, když tři
mají v 1. ročníku sourozence.
Škola není pouze o učení z učebnic, a proto jsme měli
v druhé polovině září dva projekty zaměřené i na bezpečnost
a prevenci. V úterý 21. září nás navštívil mluvčí PČR, který s žáky
zopakoval chování při silničním provozu, první pomoc a ukázal
vše, co potřebuje policie ve služebním automobilu. 27. září jsme
strávili u hasičské zbrojnice. Po exkurzi ve zbrojnici a zopakování
bezpečného chování při požáru, žáci vyzkoušeli část sportovních
disciplín mladých hasičů. Každého jistě večer bolely nohy. Někteří
poté dokonce rozšířili řady kroužku mladých hasičů.
Kdo by tušil, jaký poklad se skrýval pod zemí za stodolou na
školním dvoře. Při rekonstrukci střechy a následném kopání odvodnění bagrista nalezl několik kamenných koryt. Tři koryta nám
byla obcí poskytnuta, a tak nyní zkrášlují před vchodem školu.
Osázení vřesy a chryzantémami byl v říjnu úkol pro naše žáky.
Všichni zahradničili s chutí, a tak výsledek je vskutku krásný.

www.zsmsolesnik.cz

Příliš nepodporuji přejímání tradic cizích států,
ale občas dělám výjimku,
zvláště, když jsou žáci tak
natěšení. V rámci výuky,
nejen Anglického jazyka,
jsme měli 26. října ve škole
vskutku strašidelno. Místo
žáků a žákyň přišla strašidla, upíři, čarodějnice či
mrtvé nevěsty. Učení bylo hrůzostrašné a přestávky ještě více.
Jelikož Halloween byl letos v neděli, udělali jsme si ho trochu dříve. Každopádně Santu Klause ale ve škole zcela jistě nepotkáte.
O podzimních prázdninách, 27. října, jsme uspořádali lampionový průvod. Letos byl prvně spojený s položením věnce hasiči
k pomníku padlých vojáků, kteří průvod bezpečně doprovodili
přes ves až ke školce, kde bylo občerstvení. Při plánování průvodu
v září jsme opomněli, že ještě nebude zimní čas, a tak jsme šli
polovinu cesty ještě za světla. Alespoň to bylo bezpečnější :o).
O podzimních prázdninách jsme i trochu budovali. Zadláždila se
vstupní chodba z návsi, jejíž podlaha již dávno nebyla reprezentativní.
V prosinci se žáci vyřádili na Mikulášské diskotéce. Museli
jsme ale zrušit vánoční besídku a vánoční dílnu omezit pouze na
žáky naší školy, místo společné s rodiči a dětmi ze školky.
Děkujeme za celoroční podporu našemu zřizovateli Obci
Olešník a rodičům za spolupráci. Za děti, žáky a zaměstnance
Základní školy a Mateřské školy Olešník, Vám přeji krásné a nerušené svátky vánoční a mnoho zdraví a úspěchů v příštím roce.
Vladimír Zibura - ředitel

-4-

OLEŠNÍK – CHLUMEC – NOVÁ VES

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Za celý kolektiv mateřské školy chceme všem popřát především hodně zdraví, poklidné prožití vánočních svátků a šťastný
vstup do nového roku.
Za mateřskou školu Bc. Irena Chaloupková
Od září do prosince uběhlo spoustu času. Na začátku roku
jsme přivítali ve školce nově příchozí kamarády a zbytek naší
školkové party. Z některých dětí se stali předškoláci, kteří se
pilně připravují na budoucí školní povinnosti, kromě toho ale
zažíváme i spoustu zábavy. V září k nám zavítali dravci a pan
policista, který nám udělal zajímavou přednášku o dopravní
výchově. Tento měsíc jsme zakončili divadelním představením.
V říjnu jsme si společně zkusili muzikoterapii a konec měsíce jsme zakončili lampionovým průvodem. Listopad se nesl
v duchu divadel. Začínající adventní čas se zahájil rozsvícením vánočního stromu na návsi v Olešníku. Než jsme se stačili
nadát, máme tady prosinec, který jsme zahájili divadelním
představením a návštěvou čerta, anděla a Mikuláše. Děti dostaly nadílku a na oplátku řekly připravenou básničku, kterou
všichni poctivě natrénovaly. Již druhý rok nás ale omezuje
tato nelehká doba covidová a s tím spojené vládní nařízení,
kvůli kterým nám zrušili i letošní vánoční dílnu. Proto jsme si
ji nahradili v mateřské školce. Nyní nás čeká vánoční nadílka,
na kterou se ve školce všichni moc těšíme a už netrpělivě
vyhlížíme očekávaného Ježíška.
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
SDH OLEŠNÍK

www.sdholesnik.cz

Soutěžení pokračovalo i na
Poslední Velká cena okresu 25. září v Neplachově nebyla
podzim. 18. září naše ženy bojo- poslední jen pro naše ženy, ale i pro stříkačku. Jen proudařky
valy na předposlední Velké ceně sestříkly terče, vykoukly ze stříkačky vnitřnosti, čímž způsookresu na Hosíně a to hned ve bily dva nepěkné otvory v bloku motoru. Nu, umřela. Čest její
dvou kategoriích. Se širokými, památce, jelikož dopomohla holkám k 3. příčce v Neplachově
standardními, hadicemi a úzkými, a 2. v celkovém hodnocení seriálu Velké ceny okresu České
1901 - 2016
ligovými. Do Velké ceny si zapsaly Budějovice.
Mladí hasiči zakončili sezónu podzimní částí obvodového
2. místo. S úzkými hadicemi kupodivu zaběhly horší čas než
kola hry Plamen v Jankově. Mladší i starší hasiči závodili ve
se širokými.
Ve stejný den proběhl v Ohrazeníčku poslední letošní dvoj- třech štafetách. Naši mladší velké ambice příliš neměli, přeci jen
boj mladých hasičů. Družstva soutěžila v požárním útoku a tři nám odešli do starších tři členové a odbyly si zde svou premiéru
z družstva v běhu na 60 m s překážkami, kde měli dva pokusy. dvě nové dívky. Celkově je družstvo mladé a málo zkušené. O to
V mladších
nejlépe zaběhl Tomík Macho, který byl fantasticky překvapivější byly výsledky. Dvě 2. místa a jedno smolné čtvrté
Program:
3. z 31 závodníků a závodnic. 2. místo mu uteklo pouze o 0,01 znamenalo v celkovém pořadí 2. příčku z 10 družstev. Starší
s! Do14:00
celkového
hod. pořadí se počítalo 4. místo. Ve starších před- totálně rozdrtili konkurenci. Vyhráli všechny tři štafety a zvítězili
vedla parádní pokus Natka Růžičková, která s námi závodila tak i celkově, ze šesti družstev. Ve štafetě CTIF stanovili náš
Slavnostní
a nástup
na návsi
po roce
a dvouzahájení
trénincích.
Získala
medaili za 2. příčku z 25 nový rekord, který nepřekonali ani družstva z ostatních obvodů.
závodnic!
Celkově
byli
starší
v
šedesátkách
Žehnání nového praporu SDH Olešník 5. Požární útok Do jarního kola mají navíc 5 bodů náskok na 2. místo. Tak jen
starším klapl, 6. místo. Mladším se útok také vydařil, získali 4. přes zimu neztloustnout a nezlenivět. Bohužel, od této soutěže
Položení
věncepořadí
k pomníku
padlých
místo.
V celkovém
pak starší
obsadili pěknou brambo- jsme se s mladými hasiči raději nesešli. Nejen koronavir, ale
rovou příčku z 12. družstev a mladší byli 3. z 11. Opět vydařený i jiné nepříjemné nemoci řádili ve velké míře všude kolem nás
hasičské
a nechceme křížit bacily z pěti různých škol…
den Žehnání
po dvojboji
u nás. zbrojnice
16. října jsme uskutečnili sběr železného šrotu a naposledy
Čtyři
naše
dorostenky
a
Tomáš
Macho
st.
se
hecli
na
běh
19:00 hod.
100 metrů s překážkami 20. září v Borovanech. Soutěž byla i pneumatik a nebezpečných elektrospotřebičů. Z důvodu oteTaneční
zábava našláplými
v Olešnickézávodnicemi
hospodě
z většiny
obsazena
a závodníky, kteří vření sběrného dvora již příště budeme sbírat pouze železný
se této obtížné a nebezpečné disciplíně věnují dlouhodobě. My šrot a další kovy. 23. října jsme uspořádali posvícenskou zábatrénovali pouze poslední týden. Tomáš mužskou kladinu (1,2 m vu s nebývalou účastí. 27. října jsme položili věnec k pomníku
padlých vojáků a uctili jejich památku. Prvně jsme tento pietní
Celouprvně
oslavu
i zábavu
dechová
kapela
ŠUMAVANKA
vysokou)
běžel
2 dnybude
před doprovázet
závodem. Stovku
chlap
od nás
běžel naposledy asi před 15 lety, takže stanovil náš rekord a vů- akt spojili s lampionovým průvodem pořádaným místní školou.
bec nevadí, že byl 12. z 15. Spolu se závodníkem z Homol dostal Každoročně zabezpečujeme průvodu dopravní bezpečnost.
www.sdh-olesnik.blog.cz
láhev vína za suverénně nejstarší závodníky. Z našich
mladších
26. prosince by měla proběhnout Výroční valná hromada
dorek nejlépe zvládla závod Natka Růžičková (9. místo z 19). sboru a 15. ledna ples. Jestli obojí budeme moci uspořádat je
Smolný víkend měla Marťa Machová, které vypadla proudnice, ve hvězdách…					
zhoupla se na šňůře a obohatila její obočí o tři stehy, i přesto
V. Z.
byla 14. Je super, že se holky vyburcovaly k účasti i přesto, že
Členové SDH Olešník děkují Jaderné elektrárně Temelín
dosud soutěží s mladými hasiči, kde toho mají více než dost.
ze Skupiny ČEZ za partnerství a finanční podporu, v rámci
programu Oranžový rok 2021, při realizaci oslavy k výročí
sboru a Olešnického dvojboje.

Vás srdečně zvou na

konající se 11. června 2016
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Z HISTORIE SDH OLEŠNÍK
V letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů oslavil významné výročí. Na těchto řádkách připomeňme významné události,
které ovlivnily chod sboru za 120 let jeho trvání.
28. říjen 1928. Na tento památný den byla ujednána s obcemi
Zahájí a Mydlovary osadní slavnost na paměť 10letého osvobození naší vlasti. V předvečer slavnosti uspořádali Jihočeské Elektrárny v obcích slavnostní osvětlení pomníků padlých
a brány, které byly k tomu postaveny byly ozdobeny barevnými
žárovkami ve státních barvách. Krásně se vyjímalo osvětlení
pomníku padlým.
Na výroční valné hromadě sboru 26. prosince 1929 byl podán
návrh by sbor požádal obecní zastupitelstvo o zakoupení motorové stříkačky. Zastupitelstvo žádost vyřídilo kladně. Působila
zde okolnost velkého rozvoje obce, kdy naše obec čítá plných sto
čísel, že jest třeba lepších technických prostředků k lokalizování
požáru. Po ukázce stroje firmy Ing. Holeček sborem ve Zlivicích
(za Pískem) bylo rozhodnuto o jeho zakoupení. Po dlouhém
smlouvání 15. února 1930 se šéfem firmy byla ujednána cena
42 000 Kč za úplně vybavený stroj s různými mimořádnými
věcmi jako hadice či dvoukolový naviják na hadice. Stroj byl
dodán ve druhé polovici dubna a dne 1. května byl uveden vyslaným montérem firmy do chodu.

Slavnost odhalení a předání motorové stříkačky obcí sboru byla uspořádána 25. května 1930. Celodenní program byl
zahájen budíčkem v 6 hodin a končil večerní zábavou v sále
br. Dobiáše, která se protáhla do pozdních ranních hodin. Na
večer 24. května byly postaveny slavnostní brány. Jedna postavena na silnici směrem k Zahájí, druhá k Velici – Nákří a třetí
ke Chlumci. Jednotlivá stavení byla ozdobena prapory. Před
pomníkem padlých vojínů vztyčena na stožáru státní vlajka.
„Nemilé probuzení. Déšť šlehá do oken, obloha zatažena.
Tísnivá nálada jak jednotlivce, tak celku. Tolik horečnatého
spěchu, aby vše v krátkém čase, který byl věnován přípravám
na slavnost, se zdálo tohoto pošmurného jitra, že byl marný.
Avšak kol 6. hod. ranní déšť ustal a milé slunko začalo se prodírati mračny, jak by shlédnouti chtělo, jak jsme asi připraveni.“
Slavnostní budíček našel vísku již ve veselejší náladě. Kolem půl osmé začali se scházeti bratři hasiči, aby byli pohotově
k uvítání sborů cizích obcí. První přišla deputace bratrského
sboru z Nákří. Ke slavnosti se dostavil jako slavnostní řečník
br. starosta městského sboru v Českých Budějovicích Ludvík
Pfreidtner a zemský dozorce A. Šembera.
Slavnosti se zúčastnili zástupci sborů z Nákří, Dasného,
Velice, Mydlovar, Chlumce, Zahájí, Zbudova, Plástovic.
(Zdroj: Paměti Sboru dobrovolných hasičů Volešníku)
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JEDNOTKA SDHO OLEŠNÍK
ZÁSAHY
Jednotka SDHO Olešník vyjela 1. října na likvidaci nebezpečně visící větve stromu nad silnicí mezi obcemi Olešník a Velice.
Po přijetí na místo zásahu a provedeném průzkumu byla větev
pomocí háků stržena, rozřezána a odstraněna. Během zásahu
byla pozastavena doprava na silnici.
Jednotka SDHO Olešník vyjela 20. listopadu s technikou
DA 12 AVIA 30 na cvičný poplach do obce Nová Ves, kde byl
simulovaný požár trávy. Na základnu se dostavilo osm členů
zásahového družstva z jedenácti. Výjezd jednotky ze základny
byl 8 minut od vyhlášení poplachu. Jednotka po příjezdu na
místo určené velitelem zásahu a provedeném průzkumu vyzkoušela likvidaci požáru stříkačkou PS 12 a dvěma proudy C.
Voda byla čerpána z rybníku na návsi obce Nová Ves. Cvičný
poplach byl vyhlášen sirénou, zprávou SMS a AMDS od OPIS.
Cestou z Nové Vsi zpět na základnu byla provedena kontrola
vodních nádrží v obci Chlumec (rybník Dolní Chlumecký) a v
obci Olešník (rybník Nové Jámy, Rojdánek, koupaliště Olešník
a nádrž u areálu ZOD Olešník). Na vodních nádržích nebyly
nalezeny závady a příjezdové cesty byly v pořádku.

FK OLEŠNÍK

Za podzimní část sezony bych chtěl hráčům,
realizačnímu teamu i celému výboru FK Olešník
poděkovat. Skončili jsme na 3. místě a zaznamenali jsme jenom jednu porážku. Zejména v domácím prostředí před našimi náročnými fanoušky
se nám dařilo. K ještě lepšímu umístění nám
chybělo trochu fotbalového štěstí a v několika
utkáních i trochu širší kádr. Měli jsme v průběhu
podzimu hodně zraněných hráčů a museli jsme
si vypomáhat osvědčenými jmény z teamu "35".
Jsme rádi, že do soutěže nezasáhl covid a odehráli jsme všechna utkání. V jarní části chceme
na výborné výkony navázat a zkusíme sesadit
Krumlov z první pozice.
Závěrem bych chtěl poděkovat fanouškům za
jejich přízeň a Všem popřát jménem olešnických
fotbalistů klidné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2022.
Ahoj, Pícha Josef
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Ze zpráv o zásahu velitele JSDHO Olešník F. Mádla
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OLEŠNÍK
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KULTURA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání letos narozených nových občánků se mělo uskutečnit v prosinci. Z preventivních důvodů se přeložilo na příští rok.
Jen podotknu, že přivítat se měl pan starosta s deseti děťátky. K radosti nás všech se tedy úspěšně rozrůstáme.
V. Z.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OLEŠNÍKU
Poslední pátek před první adventní nedělí se tradičně rozsvěcuje vánoční strom na návsi v Olešníku. Letos se rozsvěcoval
poněkud organizovaněji než v loňském roce. Přesto jsme byli nuceni na poslední chvíli téměř vše zrušit. Zpívání koled školáků se
zrušilo preventivně již týden předem, kvůli nařízené „prohibici“ se nesvařil svařák a raději ani čaj. Zbylo tak jen rozdání adventních
kalendářů přítomným dětem a zahrání koled trubači z Třeboně. I přesto si přišlo navodit vánoční atmosféru mnoho z nás, čemuž
jistě dopomohlo i letošní první sněžení.
V. Z.
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KNIHOVNA
NOVÉ KNIHY

V měsíci říjnu byly nakoupeny a zároveň
i dodány nové knihy pro obecní knihovnu.
Knihkupectví Dobrovský připravilo podle
objednávky a výběru celkem 64 titulů nových knih v celkové hodnotě 18.000 Kč.
Je vidět, jak se celkově zdražuje, většina knih je proti předešlým rokům o 50 až 100 korun dražší,
a to dostáváme slevu 20 %. Z Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích bylo zapůjčeno 98 knih.
V naší knihovně teď máme k zapůjčení nejnovější knihu
Patrika Hartla - 15 roků lásky, spisovatelka Alena Mornštajnová
vydala knihu Listopád, román, který je dramatickým příběhem
obyčejné rodiny, kterou Sametová revoluce rozdělí a postaví
proti sobě. Vlastimil Vondruška napsal dva detektivní příběhy
z doby krále Přemysla Otakara II - Královražda na Křivoklátě
a Spiknutí oběšenců. Prokletý kraj je detektivní novinkou
Michaely Klevisové, knihy herečky a spisovatelky Jany
Bernáškové - Jak přežít svého manžela a Coura jsou v naší
knihovně také k zapůjčení. Ladislav Zibura napsal novinku
Prázdniny v Česku a máme i jeho knihu 40 dní pěšky do Jeruzaléma. Velmi čtivé jsou knihy od Julie Caplinové - Chata ve
Švýcarsku a Pláž v Chorvatsku. Za zmínku stojí příběh tří žen,
které se snaží vyrovnat s úmrtím v rodině a zároveň najít sílu
k dalšímu novému životu, to je kniha Výměna od Beth O´Leryové. Pro dětské čtenáře jsou tři příběhy o partě chlapců od
Vojtěcha Matochy s názvem Prašina. V knihovně už máme 8

prvních deníků malého poseroutky a knihu pro děvčata Všem
klukům, které jsem milovala od spisovatelky Jenny Hanové.
Knihy zapůjčené z Českých Budějovic jsou jak beletrie, naučné knihy pro děti i dospělé, pohádky a příběhy pro děti, cestopisy,
tak i několik knih Kouzelné čtení pro majitele Albi tužky. Mladé
čtenáře (a zřejmě i některého dospělého) možná zaujme kniha
s titulem Kam odešlo mé hovínko? - " Abraka dabra, spláchni
a odhal tajný život svého bobku."
Všem čtenářům knihovny i ostatním občanům přeji pohodové
vánoční svátky a do Nového roku hodně zdraví a spokojenosti.
(Zdroj obrázků: https://www.knihydobrovsky.cz)
Popelová Růžena, knihovna

Plesy jsou naplánované, avšak zda se budou moci i uskutečnit záleží na aktuální
epidemiologické situaci a vládních nařízeních.
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RŮZNÉ

Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají
na výměnu starého kotle až 95 % dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní
domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu
Nová zelená úsporám. (Více informací na www.olesnik.cz)

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 2022
Na co lze kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy čerpat?

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní
třídu a jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán. Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Jaký nový zdroj tepla si lze z dotace pořídit a jak vysoká je dotace?

Zdroj tepla
Kotel na biomasu (pelety) s automatickým přikládáním
Kotel na biomasu (kusové dřevo) s ručním přikládáním
Tepelné čerpadlo
Kondenzační kotel na zemní plyn

Maximální dotace
95 %, max. 130 000,- Kč
95 %, max. 130 000,- Kč
95 %, max. 130 000,- Kč
95 %, max. 100 000,- Kč

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného
rekreačního objektu) v Jihočeském kraji, vytápěné kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4. nebo 5.
emisní třídu.

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy?

Nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti nižšími příjmy mají domácnosti splňující jeden z níže uvedených předpokladů:

•

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3.
stupně. Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

•

Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.
Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

•

Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není
nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu). Příjmy této domácnosti nebudou sledovány.

•

Domácnost je tvořena osobami (vč. seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti v roce 2020
nepřevýšil 170 900 tis. Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže
uvedených podmínek:

•

Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V
případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti
započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu. Do příjmů se započítávají veškeré příjmy
člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské,
peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.

Kdy a jak bude možné podat žádost o dotaci?

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy se předpokládá na jaře 2022.
Žádost o dotaci bude podávána výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana s následným povinným
doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro podání žádosti bude k dispozici podrobný
návod.

Informační zdroje: Informační linka: 386 720 323 Mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz
Webové stránky: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám
pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy,
ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému
bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo
výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má
nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech
desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou z
dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým nahráním
dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Z HISTORIE OBCE OLEŠNÍK
ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ

Život našich předků byl pospolitý, živili se hlavně polním hospodářstvím, statky byly nedílnou součástí jiných řemeslných
podniků, vyjma obecní kovárny. Leda tu a tam někteří přechodní řemeslníci venkovští, když se stavěli zde v Jižních Čechách
dráhy, jezdili převážeti kolejnice, a neb tu a tam některý, když
bylo po polní práci, jel si s koňmi na výdělek ku převážení zboží,
železa, soli atd. do Lince, Prahy, a i do Karlových Varů, byli to
zejména Valentů.
Též byla zde císařská (státní) hřebčínská stanice, vždy od
ledna do konce června o několika hřebcích a několika vojácích,
a to od dávna u Kalašů, pak u Kučerů, která zde byla v letech
devadesátých 19. století zrušena (privátní hřebci vydržovaní býti
nesměli). Že tato stanice měla dobrou pověst vidno, že sem dávaní hřebci prvotřídního rázu, spíše těžšího.

Býk byl vydržován každým rokem postupně od čísla k číslu.
Každý rok a to, že jedním rokem šel po sedlácích i chalupnících.
Druhým rokem jenom po sedlácích, třetím rokem opět po sedlácích i chalupnících. To jest dle užívání obecního statku. Býk se
dříve za starých dob převáděl vždy o svatém Jiřím a prodával se
pravidelně ku konci srpna a zas se kupoval nový, mladý. Kupovali
jej starousedlí, však as v létech devadesátých 19. stol., byl tento
postup zrušen. Peníze 120 zl., tj. 240 korun, za posledního býka
stržené, předávaly se od jednoho ku druhému držiteli. Postup z
předu uvedený se udržel, jenom s tím rozdílem, že za odvedené
peníze byl každý povinen býka si sám koupiti a příchovek byl
držitele, který si jej sám prodal, a to vždy koncem srpna. I tento
postup zrušen byl po válce světové a po zrušení obecního statku
roku 1919 peníze vráceny starousedlíkům.
(Zdroj: Pamětní kniha Obec Volešník)
V. Z.
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
CO JE ZOOLOGICKÁ ZAHRADA?
Zábavné odpočinkové místo, vědecké a osvětové zařízení, které slouží k chovu a rozmnožování exotických a ohrožených, ale i běžně se vyskytujících druhů
zvířat v zajetí.
Je to část upravované přírody, kde můžeme za poplatek tyto různé druhy
zvířat pozorovat a něco se o nich naučit. Vzdělávání začíná už samotnou návštěvou ZOO, pozorováním zvířat, četbou informačních tabulek, vstřebáváním
informací o způsobu života zvířat a jejich chování.
ZOO nabízejí širokou škálu doprovodných akcí pro veřejnost k různým expozicím. Také se uskutečňují dlouhodobější výukové programy. Tyto bývají často
doplněné o zajímavé pomůcky.

J. P.

VNOUČEK UŽ DÁREK MÁ
Hned v říjnu na začátku své tříměsíční brigády jsem si udělala radost se zajímavým nápadem pro
vnoučka.
A již 25. 10. 2021 jsme na rok realizovali patronství, které vzal s radostí a zodpovědností.
S rodiči si prošli ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou a vybral si svého favorita. Světoběžníka
žijícího nejdříve ve Středomoří a pak se vysazením rozšířil postupně v Evropě, Austrálii, v Severní
i Jižní Americe, na Novém Zélandu i na dalších ostrovech, v různých částech světa. Pohybuje se
rychle, přitisknut k zemi a nikdy neskáče. Je to předek králíka domácího, králík divoký Oryctolagus
Cuniculus.
Připravila jsem mu pečlivě seznam druhů zvířat, která jsem vyčetla z magazínu Jihočeské zoologické zahrady ZOONOVINY (celkem 8), která má v péči ZOO na Hluboké nad Vltavou a ve volné
přírodě jsou již na pokraji vyhynutí nebo jsou kriticky ohrožená … a on si vybral králíka. Je to vlastně
krásné.

J. P.
(foto zdroj: https://cs.wikipedia.org)

HÁDANKA PRO ČTENÁŘE
V mém výběru nejvíce ohrožených byl také nejmenší svého druhu. Ohrožovaný nelegálním lovem, cíleným trávením či pozřením
masa uhynulého dobytka, kde se nalézají nebezpečné zbytky léčiv nebo otravou těžkými kovy při požití potravy zastřelené olověnými broky. Problémem jsou pro něj dráty elektrického vedení, ale i větrné elektrárny.
Plní odjakživa úlohu zdravotní policie. Má poměrně slabý zobák, ale nápad – k rozbíjení skořápek využívá kamení, které vezme
do zobáku a pustí ho na vejce z výšky.
ZOO Ohrada chová tento druh od roku 2012. V roce 2014 získali nový roční pár, který dospívá kolem sedmého roku života,
a tak by mohli ptáci začít hnízdit. A pokud se povede, bude možné zapojení do repatriačních projektů na Balkáně.

J. P.

(Řešení: Sup mrchožravý, nejmenší v Evropě)

V OLEŠNÍKU CHODIL MIKULÁŠ S ANDĚLEM A ČERTY
5. prosince tradičně vesnicemi prochází Mikuláš s andělem a tlupou čertů. V letošním
roce tomu nebylo jinak. I když v Olešníku s omezeným počtem čertů. Ne kvůli koronaviru,
ale prostě čertů je čím dál méně. Může to mít několik příčin. Buď v pekle začínají docházet
pracovní síly nebo se čerti bojí chodit mezi nás smrtelníky a nebo zlenivěli. Snad nezačínají
přejímat lidské vlastnosti i nadpřirozené bytosti.
Ať je to tak či tak, každopádně je to smutné. Přeci jen ve vsi nemáme tolik tradic, abychom si mohli dovolit některou z nich nechat zaniknout.

V. Z.
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HOSTINEC, PENZION SELSKÝ ŠTÍT
Hostinec, penzion Selský štít, Olešník 11
www.selskystit.cz tel.: 731 826 453
Objednávky tel.: 607 832 743

S nadcházejícím vánočním časem bychom Vás srdečně pozvali na společné pečení vánoček. V pondělí
20. 12. 2021 si u nás můžete uplést výbornou vánočku.
Vámi upletenou a námi upečenou vánočku si odnesete domů a uděláte radost celé rodině. V ceně vstupného 120 Kč bude vánočka a welcome drink (punč,
nebo svařáček). Začínáme ve 13:00. Rezervace nutná
na tel.: 607 832 743
Pokud se stále trápíte nad tím, čím uděláte radost
svým nejbližším, známým, kamarádům, nebo třeba
kolegům, máme pro Vás snadné řešení – na našem
baru si můžete zakoupit poukazy a permanentky do
wellness, fitness, na golf, nebo do naší restaurace.
Víme, že doba není moc příznivá k tomu posedět si
v restauraci, ale zároveň ne pokaždé je nápad něco
uvařit. Proto pro Vás máme snadné řešení: stačí nám
zavolat, objednat a poté si vyzvednou už hotový oběd
či večeři pro celou rodinu. Vše Vám rádi zabalíme do
krabiček a teď nově i do vratné REkrabičky, kterou
nám pak můžete vrátit.
Srdečně Vám přejeme krásný vánoční čas a šťastný
vstup do Nového roku.

Kolektiv Selského Štítu

KDY JSTE BYLI NAPOSLEDY V OLEŠNICKÉ HOSPODĚ?
Chcete-li se kochat naší krásnou návsí, od září již
kvůli tomu nemusíte opouštět výčep Olešnické hospody :o). Navíc se vrátíte o několik desítek let zpět.
Dle historických fotografií zde totiž byly namalovány
dva nástěnné obrazy, které jsou vskutku nádherným
uměleckým dílem. (Ta elektrická zásuvka na fotografii nebyla :o).

V. Z.

SOUTĚŽ
Soutěž pro ty z Vás, kteří se pozorně dívají kolem sebe.
Na první soutěžní fotografii minulého čísla byla zachycena zadní část Olešnické hospody,
která však má již od června nový kabát. Druhá fotografie byla pořízena před obecní klubovnou na návsi v Chlumci. Z došlých správných odpovědí byla vylosována p. Kateřina Vlášková
z Chlumce.

V. Z.
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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
MUDr. Petr Toman – zubní lékař
Ord. Dříteň, Tel.: 387 991 193
Ordinační doba:
Po-Pá: 7.00-12.00 / odpoledne dle objednání

VÝZVA

POHOTOVOST - Týn nad Vltavou – telefon: 385 722 222

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.
Uzávěrka 1. čísla 2022 je 27. února 2022 – 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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