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ÚVODEM
Léto je za námi a do Vánoc daleko. Sotva žáci nastoupili do školy, už vyhlížejí další prázdniny. Nějak nám zlenivěli a pozapomněli na smysl pro povinnost. Zvláště ti druhostupňoví, kteří se v minulých letech ve škole sotva ohřáli. O prvňáčcích
to říci nelze, ti jsou ještě natěšení na nové zážitky ze školy. Všichni si přejeme a věříme, že se tento školní rok společně
budeme učit pouze ve škole a nikoliv doma na gauči či u stolu.
S úctou a přáním krásných dní Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
PLÁNOVANÉ INVESTICE A AKCE
•

Zateplení fasády budovy pohostinství v Olešníku a rekonstrukce sociálního zařízení. - Dokončeno v červnu. Z důvodu neúspěšného žádání
o dotaci je celá akce financována z rozpočtu obce.

•

Uvedení do provozu sběrného dvora v Olešníku. – Předpokládá se na
podzim.

•

Oprava kaple na návsi v Chlumci. - Rekonstrukce střechy a fasády je
již hotova, dřevěná podlaha a výmalba bude dokončena na podzim.
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. - Prozatím se provede
vyčištění obecních studní a případné prohloubení. Po otestování vody se
naplánuje následující postup.

•

Projekt na úpravu dopravního řešení křižovatky u Olešnické hospody.

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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APLIKACE „V OBRAZE“
Chcete mít k dispozici důležité informace a aktuality z naší obce ve Vašem chytrém telefonu? Nainstalujte
si aplikaci V OBRAZE.
ORANŽOVÝ
ROK Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.aplikacevobraze.cz
a na webových stránkách naší obce https://www.olesnik.cz.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V závěru minulého školního roku byl ukončen
projekt pro základní i mateřskou školu Šablony II,
díky kterému jsme mohli
realizovat mnoho akcí
pro žáky a dovybavit školy o potřebnou techniku
a další vybavení. Z tohoto
projektu byla financována
i chůva pro dvouleté děti
v MŠ, která se ukázala být
velkou posilou. Od nového
školního roku navážeme
projektem Šablony III, který je zaměřen především na personální podporu.
O letních prázdninách ve škole neproběhla žádná větší investiční či stavební akce, proto opět mohla využít naši tělocvičnu
taneční škola. Prvňáčci i ostatní žáci zahájili 1. září testováním
na Covid. I přes negativní výsledek všech, to jistě nebyl začátek
nového školního roku podle našich představ. Po testu jsme se
již mohli v klidu s prvňáčky přivítat. Je to vždy velká událost.
Na nových žácích byla znát nervozita, i když jsou tento den

www.zsmsolesnik.cz

za hvězdy a středem pozornosti všech. Celkem do 1. ročníku
nastoupilo devět žákyň a jeden žák, který má však ve třídě
oporu pěti třeťáků. Následující týden museli žáci absolvovat
ještě dva testy. Pevně věřím, že tím to skončí a koronavirový
strašák přestane strašit.
Druhého školního dne žáci základní školy a koťata z mateřské zahájili v Písku plavecký výcvik. Všichni přijeli nadšení
a těší se na další hodiny. Ve škole také došlo k personální
změně na pozici vychovatelky ranní družiny a zároveň učitelky výchov. Během září máme naplánovanou ukázku dravých
ptáků a sov od sokolníka a návštěvu policie s prohlídkou služebního automobilu a programu na téma dopravní výchova
a samozřejmě zahájíme pečlivou výuku. V říjnu uspořádáme
lampionový průvod, kde v úvodu spolu s hasiči pietně uctíme památku položením věnce k pomníku padlých vojáků
v 1. světové válce. Snad nám situace v prosinci dovolí uskutečnit vánoční dílnu a besídku.
Všem žákům, zaměstnancům a rodičům našich žáků a dětí
ze školky přeji úspěšný vstup do nového školního roku. Jistě
bude klidnější než ten předešlý.
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Mgr. Vladimír Zibura - ředitel školy
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
srdečně zve malé i velké děti na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Začátek 27. října od 17.00 před obecním úřadem
Na úvod spolu s SDH uctíme památku padlých
vojáků v 1. světové válce položením věnce k pomníku.
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Loňský školní rok byl ve znamení velkých změn a úklidu. Teď
se těšíme a doufáme, že si užijeme trochu klidu, alespoň co se
docházky do školky a akcí týče. Nejstarší děti nastoupily do škol
a my jim přejeme krásné školní roky a novým dětem, které nyní
nastoupily, přejeme krásné zážitky ve školce.
Plány máme. Zatím se snažíme ulehčit dětem vstup do další
etapy jejich života. V letošním roce máme 22 předškoláků a přijali jsme 17 dětí, většinou tříleťáčků.
Nový nábytek, který se pořídil v minulém školním roce, je zabydlený a kupodivu se děti dobře orientují, kde mají svoji oblíbenou
hru či stavebnici. V červenci se vyměnila část oplocení zahrady, které pamatovalo otevření školky. Zahrada nám nyní vzkvétá, takže
máme co pozorovat.
Loňský školní rok byl pro všechny náročný, samé změny a omezení. Jedno pozitivum to ale mělo, měli jsme možnost vše si utřídit,
nejen věci ve školce, ale i myšlenky. Mnozí z nás zjistili, co je opravdu důležité a z čeho si nemáme dělat těžkou hlavu. Během
letních prázdnin došlo i k několika personálním změnám na postu učitelek. Pro mě je nejdůležitější změnou odchod koncem října
do důchodu a předání funkce vedoucí učitelky do rukou kolegyně Ireny Chaloupkové, která se jí ujala již v srpnu. Všem přeji krásné
podzimní dny a úspěšný celý školní rok.
Za mateřskou školu Dana Kuboušková
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
SDH OLEŠNÍK

Oslavu 120. výročí založení našeho sboru 19. června doprovázelo vskutku letní a žíznivé počasí.
Přesto si ji nenechalo ujít mnoho
členů našich i ze spřátelených
sborů a protáhla se do pozdních

vém pořadí obsadila vynikající 2. příčku, což je náš historický
úspěch. Škoda, že na republiku postupují pouze vítězové.
Ráno 26. června patřilo v Nových Homolích mladým hasičům
a dvojboji. Požární útok se nepovedl mladším ani starším, ale
štafeta požárních dvojic ano. Obě hlídky starších zaběhly náš
rekord a byly 2. V celkovém pořadí byli starší 5. z 15 a mladší 9.
1901 - 2016
ze 17 družstev. Odpoledne zde zazářily naše
hodin. Děkujeme obci
ženy vítězstvím na lea JETE ze skupiny
tošní první Velké ceně.
ČEZ, které z projektu
5. července se holkám
Oranžový rok většinově oslavu financovaly.
na VC v Žabovřeskách
Soutěže
se
nám
nezadařilo.
Program:
od jara pěkně rozje17. července jsme
ly, včetně
Velké
ceny
doslova
poskládali
14:00 hod.
okresu České Budějodružstvo starších žáků
zahájení a nástup na návsi
vice,Slavnostní
kde nás parádně
na dvojboj v Lišově.
reprezentují
naše
ženy.
Opět se nepovedl útok,
Žehnání nového
praporu SDH Olešník
Chlapi se pro samé
ale vcelku povedla
Položení
věnceještě
k pomníku padlých
brigády
a výjezdy
štafeta 4 x 60 metrů. Celkové 8. místo
téměř ke sportu neseŽehnání
šli, není
čas ahasičské
ani chuť.zbrojnice
z 12 nakonec nebylo
Další
soutěží
od
nejhorší. Téhož dne si
19:00 hod.
minulého čísla bylo
naše ženy odvezly poTaneční
v Olešnické
hospodě
krajské
kolozábava
dorostu
v Českých
Budějovicích, kterého se hár za 2. místo z Velké ceny v Pištíně. 3. srpna jsme s mladými
hasiči vyrazili na již 4. výlet na raftech. Měli jsme štěstí na termín, tento týden to byl
jediný hezký den.
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA
Na
Velké
ceně
v Hrdějovicích 7. srpwww.sdh-olesnik.blog.cz
na si družstvo našich
žen zaběhlo rekord na
sklopné terče, který
jim přinesl 2. místo.
14. srpna ženy vyhrály
noční soutěž v Mydlovarech a z Velké
ceny v Chotýčanech
21. srpna přivezly 3.
příčku. Ženám se tedy
daří.
S mladými hasiči
zúčastnila, na divokou kartu, Kačka Mádlová, jelikož vítězka jsme měli 17. srpna
okresního kola se zranila na tréninku. S vítězkami okresních celodenní soustředěkol se Kačka utkala v běhu na 100 metrů s překážkami, kde ní, kde se procvičila
byla 2., v dvojboji brala 3. místo a za bezchybný test 1. V celko- většina disciplín hry
Plamen.
Bohužel
většina dětí stále
dovolenkovala,
tak
účast byla nevalná. Na
sklonku prázdnin jsme
pro zábavu se staršími
žákyněmi vyrazili na
soutěž v požárním útoku do Mydlovar. I přes
provizorní sestavu, po
jednom tréninku, nás 3.
místo příliš nepotěšilo.
Mezi zapomenutelné dny patří 4. září v Dolním Bukovsku.
Dopoledne mladí hasiči absolvovali trojboj. Starším se povedla

Vás srdečně zvou na

konající se 11. června 2016
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jen štafeta 4 x 60 metrů. Mladší soutěžili jen v šesti, i přesto
byli vcelku úspěšní. Chyby způsobila zejména nervozita. Odpoledne v Bukovsku soutěžili dospělí na Velké ceně. Muži zde byli
vůbec na letošní první soutěži, a to v podstatě bez tréninku,
také to podle toho vypadalo. 11. místo. Ženy zaběhly slušný čas
pod 22 sekund, který však stačil až na 5. místo. Za to nám to
pěkně natřely v kategorii s historickou stříkačkou PS 8, kde
získaly mezi družstvy mužů 2. příčku, muži A 3. a muži B 4. ze
6 družstev.
11. září patřilo našemu dvojboji, v kterém se utkalo, z původně
přihlášených 30 družstev, 10 družstev mladších a 11 starších.
Našim družstvům se nebývale dařilo. Mladší získali 4. místo
z požárního útoku a 3. ze štafety požárních dvojic a v celkovém
hodnocení byli 3. Starší si za 3. příčku z požárního útoku a 2.

ze štafety odnesli pohár a medaile za celkové vítězství. Navíc
letos již podruhé překonali náš historický rekord ve štafetě
požárních dvojic. Konečně jsme prolomili letošní smůlu. Téhož
dne soutěžily naše ženy na Velké ceně v Malešicích, odkud
nepřijely nadšené ze 4. místa.
Dospělé i mladé hasiče ještě čeká několik soutěží, tak nám
držte palce. A v říjnu se přijďte s námi pobavit na posvícenskou zábavu.
V. Z.
Členové SDH Olešník děkují Jaderné elektrárně Temelín
ze Skupiny ČEZ za partnerství a finanční podporu, v rámci
programu Oranžový rok 2021, při realizaci oslavy k výročí
sboru a Olešnického dvojboje.

Z HISTORIE SDH OLEŠNÍK
V letošním roce náš sbor dobrovolných hasičů již bujaře
oslavil významné výročí, (možná až příliš). Na těchto řádkách
připomeňme významné události, které ovlivnily chod sboru za
120 let jeho trvání.
Dne 26. prosince 1927 konána valná hromada hasičského
sboru, na níž po vyčerpání programu při volných návrzích, podán byl návrh krejčovského mistra Jakuba Trnky, by postaven
byl padlým vojínův ve světové válce 1914-1918 památník, který
by hlásal potomků, že hasičský sbor to byl, který se postaral
o to, by tato památka, která takřka ve všech vesnicích upomínána na rakušáckou krvelačnost, která tolik mladých mužů,
otců, bratrů a synů dovedla pro svou nenasytnost zkosit předčasně v dálných krajích ve hrob, upomínán svými jmény a dává
výstrahu by se chránili takových bratrovražedných bojů.
Po návrhu byla rozvinuta debata a návrh přijat, až na některých pár jedinců, kteří se později přizpůsobili.
Pak zvoleno komité pro postavení pomníku a dva členové,
kteří by se dožádali soucitnosti a štědrosti zdejšího obyvatelstva. Navržení br. starosta J. Neuvirt, br. dozorčí náčiní J. Párt,
přijali tuto dosti obtížnou úlohu.
Za doprovodu dvou menších dívek Neuvirtové a Ježkové obcházeli od čísla k číslu a krásnými a dojemnými slovy básně, kterou obě dívky přednášely, klepali na lidskou
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štědrost. Byla to činnost záslužná a obětavá, jelikož našli
u některých zavřeno a někteří po veliké úvodní řeči dali konečně také svojí, takřka,
almužnu. Ale přesto, budiž
dík, všem šlechetným dík,
i těm, kdož dávali neradi,
zvláště výše jmenovaným
sběratelům, kteří se obětovali pro tak krásnou věc,
která bude hlásati potomkům tu bratrskou lásku
hasičstva k národu, vlasti
a svým milým rodákům.
Pak svolána byla mimořádná valná hromada,
na kterou byl pozván pan
Křivánek, sochař z Čes.
Budějovic a podal plánky
a fotografie pomníku, ze
kterých po dlouhé diskusi, byl vybrán pomník
ten, který stojí na návsi.
Sjednána cena a práce zadána jemu. Definitivní den slavnosti
určen nebyl, stanoven byl později na 5. července 1928, kdy
slavnost pořádána byla.
Účast na slavnosti byla četná, ale bratrských sborů byla
malá, jelikož byl právě v těch dnech pořádán sjezd Všeslovanského hasičstva v Praze. Zúčastnili se pouze čtyři sbory:
Mydlovary, Velice, Zahájí, Chlumec.
Součástí slavnosti byl budíček v časných ranních hodinách,
polní mše před kapličkou a četné proslovy. Když se ujal slova
p. prof. Ponka, který vzpomenul historických dob našich předků, vzpomenul našeho velikého Mistra Jana Husa a velikého

našeho učitele J. A. Komenského, přešel k našim padlým hrdinům, kterým věnoval část své krásné řeči, při kteréžto (budiž
upřímně
konstatováno)
ani jedno oko přítomného nezůstalo suché, i ten
nejotužilejší aspoň sklonil
hlavu a stěží potlačoval
pláč. Za procítěného přednesu na jeho pokyn, téměř
nepozorovaně
odhalen
památník. Následující část
své řeči věnoval současným poměrům v naší milé
republice a nabádal přítomné k svornosti a k spolupráci, čehož se bohužel
stranickou rozervaností
nedokáže. Br. starosta
Neuvirt poděkováním p.
řečníkovi a všem, kdož
ku zdaru slavnosti jakkoliv přispěli, odevzdává
pomník do ochrany obce. Přítomný p. starosta obce ujímá se
jménem občanů pomníku a slibuje, co bude v jeho moci, že jej
ochrání. Po skončení zahrála hudba národní hymny, po čemž
následovalo na přání občanů svěcení pomníku panem farářem
Václavem Pulcem.
19. srpna konána dožínková zábava ve prospěch schodku
zbývajícího na pomník. Vybráno celkem 1 760 Kč, zbytek věnován svému účelu.
(Zdroj: Paměti Sboru dobrovolných hasičů Volešníku)
V. Z.

JEDNOTKA SDHO OLEŠNÍK
Po bouři 23. června jednotka SDHO Olešník vyjela na likvidaci padlého stromu na silnici mezi obcemi Chlumec a Hluboká
nad Vltavou. Dále jednotka jela dle dohody s OPIS na průzkum
komunikace od kempu Křivonoska směrem k JE Temelín, kde
odstranila jeden strom z komunikace. Poté jednotka zlikvidovala
pět stromů u Kočína a dalších šest, které blokovaly komunikaci
mezi obcemi Kočín a Dříteň. Na této komunikaci se setkala
s jednotkou SDH Dříteň, která likvidovala stromy z opačné strany. Dále jednotka odstranila větve v obcích Chlumec
a Nová Ves. Mezi obcemi Olešník a Nákří odstranila jednotka
několik stromů. 29. června jednotka vyjela na likvidaci padlého
stromu na silnici mezi obcemi Chlumec a Purkarec.

Po přijetí na místo zásahu a provedeném průzkumu byl
strom rozřezán a odstraněn z komunikace.
2. července jednotka vyjela na žádost starosty obce Olešník k likvidaci vyvrácené lípy na návsi obce Olešník u domu
č. p. 1, která padla do parku a nezpůsobila žádné ostatní škody
a nepřekážela v komunikaci. Strom byl rozřezán a roztříděn
a připraven k odvozu.
13. července jednotka vyjela na likvidaci stromu částečně
padlého na komunikaci mezi obcemi Chlumec a Nová Ves. Po
přijetí na místo zásahu byl strom rozřezán a odstraněn.
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FK OLEŠNÍK - MEMORIÁL MILOSLAVA JEŽKA 17. 7.

SDH CHLUMEC
LÉTO V CHLUMCI
V období prázdnin jsme v Chlumci uspořádali již šestý „hasičský ples netradičně v létě a setkání rodáků“. Akce se konala
v sobotu 24. 7. 2020
od 16:00. Poseděli
jsme u dobré hudby a zábava trvala
do časných ranních
hodin. Letos jsme
měli opět rekord
v návštěvnosti, kdy se
v Chlumci na návsi
sešlo
dohromady
přes 140 návštěvníků. Jsme rádi, že se
akce pomalu zapisuje
do paměti našich občanů a všech přátel Chlumce a věříme, že
v dalších letech se opět budeme scházet v tak hojném počtu.
Letos jsme již konečně měli i skákací hrad pro děti, takže zábava
byla zajištěna i pro naše nejmenší návštěvníky. Už teď se těšíme
na další ročník. Opět nám bude hrát kapela K-Club.

Rád bych touto cestou poděkoval obci Olešník a JETE ze společnosti ČEZ za podporu akce.
V prázdninových měsících probíhala také rekonstrukce naší
kapličky sv. Václava. Vnější část je již hotová a je potřeba říct, že
se velmi povedla. U vnitřní části právě v těchto dnech probíhají
finální práce.
Po prázdninách začaly také některé z našich dětí opět
s hasičským sportem při spolupráci s SDH Purkarec. Naše děti
se snaží a velké díky patří Petrovi Jozovi za trpělivost s jakou
s dětmi trénuje.
Druhý víkend v
září jsme provedli
údržbu zeleně v
okolí klubovny a
zbrojnice, údržbu
obou budov a vyčistili jsme všechny
kanálové vpusti v
celé obci. V pozdním odpoledni jsme
potom u klubovny
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rozdělali oheň, vytáhli gril a sešli jsme
se společně na přátelském sousedském
posezení.
Pozvali
jsme všechny sousedy z Chlumce a jak
by řekl klasik: „bylo
to uvolněné odpoledne“. Trochu jsme
si všichni nahradili
májku, kterou jsme
na jaře opět vzhledem k situaci vypustili. Krásně jsme pokecali,
děti si hrály na novém dětském hřišti a myslím, že se takto
budeme scházet častěji. Máme radost a baví nás, když se takto
sejde „celá ves“.

Na začátek října plánujeme ještě likvidaci klestu u tenisového
hřiště, která nám na jaře jaksi „neklapla“ a v dalších podzimních
měsících plánujeme již jen dílčí brigády na zazimování stříkaček,
přípravu klubovny a zbrojnice na zimu a případně další vyčištění
dešťových vpustí kanalizace.
Před adventem, tedy v sobotu před první adventní nedělí bychom rádi už konečně slavnostně rozsvítili vánoční stromek na
návsi. Pevně doufám, že situace nám bude nakloněna, budeme
se moci všichni sejít při slavnostní atmosféře, hrnku dobrého
svařáku a stromek společně rozsvítíme, jako v mnoha předchozích letech.
Přeji všem pěkné podzimní dny a ať se nás všech drží pevné
zdraví.
Za SDH Chlumec napsal Jan Mach –místostarosta sboru

SASO
Léto je pomalu za námi a s tím
i valná většina našich sportovních
i kulturních akcí. Dne 12.6. proběhl
tenisový turnaj losovaný, který zahájil letošní tenisovou sezonu. Tento
tradiční turnaj vyhrála dvojice Stanislav Rejdal st. s Jindrou Vavrochem.
Další turnaj 17. 7. O pohár starosty
obce Olešník ovládla Jana Nováková
spolu s Jindrou Boubalem. Následující o trochu větší akcí našeho spolku byla soutěž ve vaření kančího kotlíkového guláše spolu s dětským hopsáriem – Olešnické pozdní vítání léta. Nejlepší
guláš dle poroty uvařil team z Meziříčí. Zatím poslední akcí letošního léta byl tradiční Dřevák cup. Tento asi nejoblíbenější turnaj, kterého se zúčastnilo 32 tenisových nadšenců, vyhrála Jitka
Hanousková s tenisovým parťákem Jindrou Vavrochem. V so-

botu 2.10. se bude
konat Drakiáda, na
kterou vás tímto
všechny
zveme
a doufáme, že se
zúčastníte alespoň
ve stejném počtu
jako minulý rok.
Spolek SASO děkuje všem, co se
v tak hojném počtu
zúčastňují našich
akcí a doufáme, že se ještě letošní rok uvidíme. Další plánované
akce na letošní rok: turnaj v ping pongu a silvestrovský miniturnaj v šipkách.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK OLEŠNÍK
ŠTĚSTÍ ZAČÁTEČNÍKA
Jiří „Bivoj“ :-) Novák se stal členem mysliveckého sdružení teprve letošní rok. Brzy nad ránem 12. září se nedaleko Olešníka Jiřímu povedl
skolit úlovek, na který mnoho myslivců čeká celý život a většina se nedočká. Vyvrhnutý kňour o hmotnosti 155 kg vskutku budí respekt. Jiří své
první ulovené prase divoké bude těžko překonávat. Lovu zdar!
V. Z.

KULTURA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání nově narozených občánků budou letos dvě. 25. června pan starosta Milan Kotýnek přivítal v obci šest dětí, z nichž
některé i běhaly, jelikož se narodily již v loňském roce. Pro
protiepidemiologické opatření nemohlo vítání proběhnout dříve.
Alespoň si také, společně s rodiči, užily roztomilé kulturní před-

stavení dětí z mateřské školy. Děťátka narozená v letošním roce
přivítáme do obce v listopadu či prosinci (do uzávěrky novin
ještě nebyl stanoven termín).
V. Z.

PODZIM V KNIHOVNĚ
V knihovně bude k 23. září provedena
výměna knihovního fondu z Jihočeské
knihovny v Českých Budějovicích. Zase
celý rok si čtenáři mohou přijít vypůjčit
nové tituly knih, které si mohou prohlédnout v katalogu knih na webových stránkách obce. Zakoupení nových knih se plánuje na měsíc říjen. V současnosti probíhá výběr podle
nabídek různých nakladatelství. Výběr je jako vždy velký, teď
jenom vybrat tu správnou knihu. Mimo jiné se počítá s těmito tituly: Michaela Klevisová - Prokletý kraj, Uljana Donátová - Matka
s ručením omezeným, Jaroslava Černá - Přísaha, Santini nebo
nejnovější Záhada černolických vražd. Další novinkou k zakoupení je kniha od Marka Skřipského - Strážník z Nového Světa,
pro děvčata Příručka pro moderní holky, Vycvič si mazlíčky od
Isabel Mullerové, nebo dívčí román - Všem klukům, které jsem
milovala. Loňský nákup byl za necelých 15.000 Kč, takže bude za
co vybírat. Nové detektivky, knihy od oblíbených autorů, historická literatura a literatura pro děti a mládež. Po zaevidování a zabalení nových knih snad budou od začátku listopadu uvedeny na

stránkách obce v katalogu knih knihovny. Další novou a radostnou zprávou je, že tento rok se zatím zaevidovali tři noví čtenáři.
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POSEZENÍ NA NÁVSI
Přátelské posezení na návsi v Olešníku 10. července doprovázelo vskutku letní počasí, tak si dostatečně užily i děti. Skákací
hrad byl v obležení, stejně tak lukostřelba a kopání míče do
terče. U stánku s občerstvením zdarma kdokoliv okusil pečeného selete. Děti mohly vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu
u stánku výrobce keramiky. Jindra Kelíšek a Tramtram hrál především k poslechu písně různých žánrů a v neposlední řadě bylo
k vyzkoušení zbrusu nové sociální zařízení Olešnické hospody.
Překvapivě poměrně dost lidí dalo přednost této povedené akci
před užíváním si plaveckého bazénu.
V. Z.

Vás srdečně zve
na 4. ročník

OLEŠNICKÉ
DRAKIÁDY
2. října od 14.00
na ovčíně

(letiště na kopci směr chlumec)
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RŮZNÉ
POHÁDKOVÁ CESTA 5. 9.
Šestý ročník Pohádkové cesty se
opět z důvodu pandemie covid – 19
uskutečnil v zářijovém termínu a
za pořadatele doufáme, že se všem
dětem i dospělákům líbil. Počasí
vyšlo a zhruba 80 dětí se opět
mohlo setkat z pohádkovými postavičkami. U vstupu to byla Sněhurka
s čarodějnicí a kostlivcem. Dále se
na stanovištích setkaly s Jeníčkem
a Mařenkou, Shrekem a Fionou,
Křemílkem a Vochomůrkou, motýlem Emanuelem s makovou
panenkou, bílou paní, skřítky, indiánkami, Harry Potterem, šaškem a námořníkem a na konci cesty s Machem a Šebestovou.
I letos dětem k plnění úkolů hrál písničky DJ Filip a po jejich
splnění byly v cíli všechny děti odměněny baťůžkem naplněným
překvapením. Na závěr nechybělo ani tradiční opékání buřtíků.
Jsme moc rádi, že pohádková cesta stále baví, sešla se opět
skvělá parta malých i velkých pohádkových postav.
Děkujeme všem dětem a dospělákům, kteří nám pomohli na
stanovištích a dále bychom chtěli moc poděkovat obci Olešník,

která naši pohádkovou cestu tradičně zařazuje do akcí "Oranžového
roku" a všem sponzorům, jmenovitě panu Martinu Macháčkovi za
reflexní prvky a omalovánky, paní
Martině Novákové za poukázky do
motýlího domu, olešnickým hasičům
za podílení se na pohádkové cestě,
poskytnutí prostorů místní hasičárny
a rozdělání ohně na závěrečné opékání buřtů. Na závěr bychom chtěli
poděkovat za vlastní iniciativu olešnickým dětem a maminkám,
které se jako každý rok podílely na přípravě a uskutečnění pohádkové cesty. Dále děkujeme všem dětem, které přišly a užily
si prosluněné nedělní odpoledne s námi.
Díky všem a za rok se budeme opět těšit Lucie Píchová
a Marie Lišková.
autor článku a fotografií: Aleš Pícha

AKTUALITY Z NOVÉ VSI
Tenisový turnaj
I letos se konal v Nové Vsi tenisový turnaj. Do letošního ročníku
se přihlásilo celkem 11 dvojic, a tudíž bylo opravdu na co se koukat. Byl to turnaj vyrovnaný a dlouhý, ale díky slunečnému počasí
to byl příjemně strávený den plný nejen sportovních aktivit.
O parádní atmosféru, jídlo a pití se postarali místní obyvatelé
a k večernímu odpočinku u ohně zahrála i skvělá kapela „Krč

máři“. Výhry byly zajímavé, každý si odnesl něco na památku.
Vítězové samozřejmě dostali putovní pohár. A nezapomnělo se
ani na ty nejmenší, kteří soutěžili také. Ti hrají vždy předešlý den.
Tudíž i v Nové Vsi rostou malí tenisti, možná jednou i „světoví“ :-).
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Z HISTORIE OBCE OLEŠNÍK
NOVÝ RYBNÍK

Založeného nového rybníka aneb přistavěného jménem „prašivej“, stalo se roku 1757. Dle úmluvy společnosti obce Volešnické, při shromáždění dne 17. března 1857, uznaly údové obce, by
se tento rybník opravil a neb větší přidělal, a to skrze zachování
ryb a skrze potřebnou vodu zimního času. Hned druhý den se
začalo pracovat a za měsíc to bylo hotovo, jenž jsme pracovali
samostatně dle držebnosti obce pilně, jenom dřevo na troubu
a kamen na teras se koupil, pak řemeslníci, to vše koštovalo
jenom 60 zl. ve stříbře. Jak jsem dříve pravil potažné a ruční
práce se nic nepočítá, neb nám pohodlné počasí sloužilo tak
rychle, že ten samý rok z jara ryby nasadily. K tomu připomínám, že jsou občané a budou takové maso užitku z obce bráti, ale nepracovali, a to se též stalo, že všichni to schvalovali,
a když se začala práce, hnedle byla zůstala stát, nechci takovou
jmenovat. Po ukončení práce byli tam všichni rádi a druhý rok
se otaď dostalo za ryby 85 zl. ve stř.
Při této stavbě jsme hospodářové se umluvili, že do té doby
vystaveného nového rybníka, který hospodář z nás přijde na

výměnek, že každý zasluhuje rybu na Štědrý den a také ji dostat
má a musí jest to od nás vyjmuto, a tak také to zasluhujem.
Zaneseno do Pamětní knihy ve Volešníku dne 30. prosince
1857. Vojtěch Fišhanzl – představený.
(Pozn. V současnosti je na místě „Nového“ rybníka fotbalové
hřiště),

POVODEŇ ROKU 1865

Uvádí se zaznamenání, že z jara roku 1865 přišla taková sněhová voda, že jí žádný nepamatuje. U ovčína rybník, tj. Jordánek
(dnes Rojdánek). Hráz se strhla a oprava stála toho rybníka 20
zl. 10 krejcarů. Cesta ode vsi táhnoucí k Ovčínu od té samé vody
sněhové byla tak zplundrovaná, že obec stála ta oprava na té
cestě k Ovčínu 55 zl. Jan Hajný – představený. (Zdroj: Pamětní
kniha Obec Volešník)
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STOP JANOCH
Ani prázdniny nezastavily aktivitu týmu Stop Janoch. Nasbírali jsme nejen síly a další podpisy na naši petici, kterých je opět
o více jak 200 více, ale i nové informace, které bychom Vám
chtěli předat. Aktuality se i nadále můžete dozvídat na našich
facebookových stránkách „StopJanoch“ a zároveň se snažíme
být aktivní i na webových stránkách http://stopjanoch.unas.cz/.
A teď už k těm aktualitám. O tom, že při hledání úložiště je
největším strašákem ztráta vody, jsme se přesvědčili v nedávno
zveřejněných informacích, že došlo k FATÁLNÍMU SELHÁNÍ
SÚRAO - JIHLAVSKU HROZÍ ZTRÁTA 600 TÍSÍC KUBÍKŮ PITNÉ VODY ROČNĚ. SÚRAO
opomněla pásmo chránící
povodí řeky Jihlavy. Společný
zástupce obcí Mgr. Kliment
to zjednodušil slovy - v roce
1983 bylo zřízeno rozsáhlé
pásmo hygienické ochrany vodního zdroje /nyní
ochranné pásmo dle zákona
o vodách/ k ochraně celého
povodí řeky Jihlavy až k obci
Rantířovu. Odtud je voda čerpána do Pístovských rybníků
a poté po úpravě do vodárenské sítě k odběratelům /
cca 100 tisíc obyvatel Města
Jihlavy a okresu Jihlava/.
Toto ochranné pásmo není
nikde značeno, ani v krajském
územním plánu. Prostě to nikde není, proto to ani SÚRAO a jeho
odborníci neodhalili. Pro představu čtenáře - při obecně udávané průměrné roční spotřebě pitné vody na osobu – cca 40 m3,
tak se jedná o zdroj pitné vody pro cca 15000 lidí. Povaha tohoto
vodního zdroje je však poněkud specifická v tom, že se jedná o
zdroj záložní. Kupříkladu ve srážkově suchém roce 2018 tento
zdroj pitné vody byl po dobu letních měsíců fakticky jediným
zdrojem pitné vody pro všech 100.000 obyvatel zásobovaných
pitnou vodou z vodohospodářské sítě v okrese Jihlava.
Právě o tuhle hlavní lidskou potřebu, jakou je voda, mohou
lidé na Jihlavsku přijít a bohužel při výběru naší lokality, kterou

je Janoch, nám hrozí podobný scénář. Braňme se, a pokud jste
ještě tak neudělali, podpořte nás svým podpisem, stejně jako
to udělali jiní, nejen obyčejní lidé, ale i starostové obcí poblíž
lokality. Tady je jejich vyjádření.
„Obec Dívčice je zásadně proti umístění hlubinného úložiště
jaderného odpadu v blízkosti katastru obce, myšleno lokalitu
Janoch u Temelína. Dle názoru obce už je zde dost zátěže pro
životní prostředí z dob nedávných.” Miroslav Stulík - starosta
Dívčic.
Vyjádření starostky obce Mydlovary k umístění hlubinného
úložiště v lokalitě „Janoch“:
„Přestože umístění hlubinného úložiště je plánováno na
katastrech obcí Dříteň, Hluboká
nad Vltavou (Purkarec), Olešník
a Temelín, volba se dotýká všech
obcí v okolí, včetně obce Mydlovary. Celková rozloha odkališť, ve
kterých byla ukládána vyloužená
ruda, je cca 300 ha. Řekne-li
se jižní Čechy, vybaví se nám
krajina lesknoucí se hladinami
rybníků, louky, nad kterými se
válí mlhy, a křik vodních ptáků.
Když procházím kolem odkališť,
které zabírají v případě Mydlovar
podstatnou část katastru, říkám
si, jsme ještě vůbec v jižních
Čechách? Čím se tato krajina
provinila, že nekončí snahy zatížit ji víc a víc? Všem, s kterými
mám možnost mluvit, říkám: tato krajina již svůj díl civilizaci zaplatila. O tom nikdo soudný nemůže pochybovat. Dejme jí šanci
nadechnout se a ozdravět. Žijeme přece v jižních Čechách." JUDr. Hana Chalupská.
Ani my v týmu Stop Janoch nechceme, aby nás potkal podobný scénář, jako lidi, kteří tu žili před námi. O podobných příbězích s podobnou tématikou se dočtete nejen v knihách pana
Antonína Pelíška (a po nás planina, Lidé od Temelína). I díky
němu máme stále chuť bojovat. (viz. foto)
Tým Stop Janoch
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RUMĚNICE POSPOLNÁ
Při procházkách v parcích,
zejména těch s lipovým porostem, si nelze nevšimnout kolonií
rudé, asi centimetrové ploštice
s druhovým jménem ruměnice
pospolná. Velké společenství žije
i na návesních lipách v Olešníku.
I když zdánlivě vypadají všechny
stejně, přesto při bedlivějším
pozorování zjistíte drobné odlišnosti ve velikosti i tvaru skvrn.
Svým výrazným zbarvením dává
predátorům jasně najevo, že není
jedlá. Živí se sáním semen rostlin, mrtvých živočichů či vajíček
hmyzu. Ale hlavní složkou stravy
jsou především plody lípy – semena pokrytá sladkými šťávami.
V. Z.

SOUTĚŽ
Soutěž pro ty z Vás, kteří se pozorně dívají kolem sebe. Do
soutěže v minulém čísle jsem zařadil fotografii potoka Olešník,
resp. jeho zákrut v rohu tenisových kurtů. Na druhé fotografii je
vyobrazen zrestaurovaný pomník dvou bratrů Františka, padlého v Haliči a Jakuba Vaňka, nezvěstného v Rusku, z Nové Vsi
v 1. sv. válce.
Jelikož tentokrát došly pouze dvě správné odpovědi, rozhodl
jsem se odměnit obě dvě slečny z Olešníka. Karolínu Trnkovou
a Petru Štabrňákovou, gratuluji.

Soutěžní foto číslo jedna je trochu chyták, jelikož v této podobě zachycenou nemovitost již neuvidíte. Lokalizování druhé
fotografie je již jednodušší.
Kdo jste poznal místa na obou fotografiích, zašlete názvy nejbližších vesnic spolu s přesnějším popisem místa na fotografii
(např. nejbižší obecně známá budova, upřesnění místa ve vsi
apod.). Správné odpovědi zašlete na e-mail redakce (noviny@
olesnik.cz) do 15. října. Výherce vylosujeme. Nezapomeňte připsat věk, z důvodů vyhrané ceny :-).
						
V. Z.

(Nápověda: Fotografie byly pořízeny v různých vesnicích)
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HŘÍBKOVÁ LOUKA
Nová Ves byla plná hříbků. O prázdninách jsme se vedle kovárny u místní nástěnky dočkali velkého výskytu hub. Pod lipami byl
jeden hřib vedle druhého, a proto jsme se rozhodli si toto místo zachovat. Cedule s nápisem NETRHAT byla však mnohdy přehlížena
a nejeden člověk se o houbovou sbírku pokoušel. My jsme ji ale ubránili, a i příští rok se můžeme těšit na několik desítek kusů.
Mgr. Kateřina Faktorová

HÁDANKA
Troufnete si vyřešit hádanku?
Mluvím bez úst a slyším bez uší.
Nemám tělo, ale ožívám hlasem.
Kdo jsem?

					
					

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.

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
POHOTOVOST - Týn nad Vltavou – telefon: 385 722 222

Uzávěrka 4. čísla 2021 je 29. listopadu 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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