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ÚVODEM
V únoru jsme zažili neopakovatelný den, alespoň tedy dle data 22. 2. 2022. Dalo se toho využít kreativně a s fantazií. Co se asi
událo 11. 1. 1011? To se již nejspíš nedozvíme. O tisíc jedenáct let, jeden měsíc a jedenáct dní později jsem navrhl přátelům, že bychom
mohli zajít na dvě za 22 korun (případně bychom mohli násobit, ale pouze dvěma), dát si večeři za 222 korun a jít domů ve 22:02
hodin. Narazil jsem však na problém, že pivo za 22 se koupit nedá a stejně byly zavřené obě hospody ve vsi. Ale koneckonců, každý
den je vlastně neopakovatelný. Pátek 25. 2. je také pěkné datum, i když již bez toho kouzla, přesto se událo něco velmi významného.
V naší hasičské zbrojnici se předávalo nejvyšší vyznamenání „Titul Zasloužilý hasič“ a ve škole byl maškarní karneval. Tyto dvě akce
však spolu souvisely pouze mou přítomností. Přeji Vám, ať zažíváte pouze neopakovatelné, ale krásné dny.
S úctou Vladimír Zibura

ZASTUPITELSTVO OBCE
Plánované investice a akce v roce 2022:
- Úprava dopravního řešení křižovatky u Olešnické hospody.
- Oprava vozovky ke sběrnému dvoru.
- Řešení problému nedostatku vody v Nové Vsi. Prozatím se vyčistily obecní studny a otestovala se kvalita vody a vydatnost přítoku. Výsledek: Voda je kvalitativně užitková s nedostatečným přítokem. Momentálně se plánuje s odbornou firmou následující postup.
- Řešení projektu ČOV Chlumec.

ZO rozhodlo o příspěvcích pro spolky:
FK Olešník – 		
SDH Olešník – 		
SDH Chlumec –
SASO – 		
ČSV Purkarec –

210 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
24 000 Kč
10 000 Kč

ORANŽOVÝ ROK 2022
10. 4.
28. 5.
2. 6.
11. 6.
16. 7.
23. 7.
30. 7.
6. 8.
10. 9.
22. 10.

Dětský maškarní karneval – Olešník – ZŠ a MŠ Olešník
Dětský den – Chlumec – SDH Chlumec
Dětský den – ZŠ a MŠ Olešník
Olešnické posezení na návsi – Obec Olešník
Memoriál Miloslava Ježka – fotbalový turnaj Olešník – FK Olešník
Tenisový turnaj – Olešník – SASO
Setkání rodáků, ples – Chlumec – SDH Chlumec
Memoriál Pepy Bláhy – tenisový turnaj Nová Ves
Olešnický Dvojboj mladých hasičů – SDH Olešník
Posvícenská taneční zábava – Olešník – 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 2022 ve všech třech
našich obcích – Olešník, Chlumec a Nová Ves.
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POPLATEK ZA ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU A POPLATEK ZE PSŮ
Splatnost poplatků je do 31. 03. 2022
Poplatek ze psů (platí držitel psa, přihlášený v obci k trvalému pobytu):
•
50 Kč za 1 psa,
•
100 Kč za dalšího psa
Poplatek za odvoz domovního odpadu:
•
každá fyzická osoba v obci přihlášená k trvalému pobytu platí 600 Kč.
•
v domech, ve kterých není žádná osoba hlášena trvale, platí majitel jednotnou sazbu 600 Kč.
Platba:
•
hotově na pokladně OÚ
•
na účet Obce Olešník č. 5623231/0100. V případě zájmu o bezhotovostní úhradu Vám na
základě Vašeho telefonického dotazu na tel. 387 985 605 nebo e-mailu na adresu obec@olesnik.cz
sdělíme výši poplatku, variabilní a specifický symbol pro Vaši platbu.
•
po úhradě poplatku obdržíte štítek, kterým označíte svou popelnici. Od 1. 4. 2022 bude vyvezena pouze popelnice označená štítkem. (Pokud poplatek uhradíte převodem, štítek si vyzvedněte
v kanceláři OÚ.)

LOKALITY SBĚRNÝCH MÍST PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD
Textil (určený k dalšímu využití), kovové obaly, jedlé oleje a tuky: sběrný dvůr

V obci Olešník:

Papír a plast: v obci zaveden pytlový sběr a sběrný dvůr v Olešníku
Sklo: pod obchodem, pod tenisovými kurty, na „Tálku“, sběrný dvůr v Olešníku

V obci Chlumec:

Papír, plast: v obci zaveden pytlový sběr a sběrný dvůr v Olešníku
Sklo: u obecní budovy a sběrný dvůr v Olešníku

V obci Nová Ves:

Papír, plast, sklo: u „kovárny“

-3-

Kontejner na sběr oděvů

Ve sběrném dvoře je nově přistaven kontejner na sběr oděvů. Do kontejneru patří
použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního
a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní
výrobky, např. deky, závěsy, povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché,
v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÍK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Škola má své logo. Z několika návrhů naší nové paní vychovatelky Vlasty
Řídelové jsme vybrali logo, které snad
vystihuje charakter naší školy. Jsou tam
malí i velcí lidé, vše je veselé a barevné, pod jednou střechou, i když ve dvou
budovách a vzájemně si pomáháme
a spolupracujeme.
V naší škole má dlouhou tradici keramický kroužek. V letošním roce je pod vedením slečny Lindy
Trnkové spolu s naší paní uklízečkou a zároveň Lindinou maminkou. Kroužek probíhá v pátek odpoledne, kde vznikají pod rukami
žáků skutečná umělecká díla. Díky již ukončenému dotačnímu
projektu Šablony II, jsme v loňském roce pořídili i hrnčířský kruh.
Vypalovací pec již vlastníme několik let.
V polovině ledna jsme se učili zásady zdravé výživy při výukovém programu Zdravá 5 z Nadačního fondu Albert. Koncem
ledna nás opět postihl koronavir, ale školu jsme museli zavřít jen
na dva dny. V lednu prvňáčci zakončili své první pololetí a dostali
první vysvědčení. Jelikož jsou všichni šikovní, na vysvědčeních
nenašli jinou známku než jedničku.
Dlouho jsme přemýšleli, jak upozornit na magické datum
22. 2. 2022, jelikož něco podobného již nezažijeme, i když za dvě
stě let bude datum ještě magičtější :). Padly návrhy: „budeme dávat jen známku 2, budeme se učit jen na 2. hodinu, zajdeme večer
na dvojku…“. Nakonec, čeho je na světě nejvíce pohromadě? Volba
padla na mravence. Při dlouhém nudném večeru můžete zkusit
mravence z titulní strany spočítat. Páteční dopoledne 25. února
jsme měli v základní škole předprázdninový maškarní karneval.
Nejvíce se sešlo princezen, jak jinak, ale zúčastnily se i nadpřiro-

www.zsmsolesnik.cz

zené a jiné bytosti. Během karnevalu proběhlo několik soutěží, ale
zejména se tančilo jak o závod. V únoru a březnu jsme se zapojili
do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Někteří kreslili obrázky,
někteří psali básně, někteří obojí. Ukázku si přečtete níže.
8. dubna bude zápis do 1. ročníku základní školy. Pevně věříme, že konečně s účastí předškoláků. 10. dubna uspořádáme
odložený maškarní karneval v sále Olešnické hospody. V plánu je
také velikonoční dílna, společná pro děti ze školky a žáky ze školy
spolu s rodiči v základní škole. Při loňském locdownu nám vyrostla
před základní školou velikonoční bříza, kterou mohli kolemjdoucí
ozdobit vodu vzdornými dekoracemi, anebo ji jen obdivovat. Bříza
se tak povedla, že letos vyroste opět.
Za celou školu přeji krásné slunečné dny a nenechte si kazit
náladu událostmi ve světě.
Vladimír Zibura
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční atmosféru a přípravy na Vánoce nám zkomplikovala
doba covidová, kdy jsme museli školku od 14. prosince z důvodu nařízení KHS zavřít. Velmi nás mrzelo, že jsme s dětmi
nemohli prožít radost z příletu Ježíška. V lednu, po vánočních
prázdninách, kdy školka opět ožila dětmi, nám místo Ježíška
přinesli dárky Tři králové. Tolik radosti v dětských očích z nových hraček a výukových pomůcek
nás všechny zahřálo u srdce. Leden
se u nás ve školce
nesl v duchu zimních sportů a rado-

vánek. Jen škoda, že jsme se nedočkali zamrzlého kluziště
a více sněhu, který by nám umožnil si zimní čas zpříjemnit
bobováním, koulováním, nebo stavěním sněhuláků. Dále jsme
se seznámili se zdravým životním stylem, zdravou výživou
a vitamíny, kdy k nám na návštěvu zavítal projekt Zdravá pětka.
Jako dárek jsme dostali zpěvník, knihu, omalovánky, plakáty
a tašku plnou ovoce a zeleniny, kterou nám paní kuchařka
připravila k dopolední svačince.
S nástupem únoru jsme se postarali o ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin a pozorovali za oknem, jak z krmítek
mizí dobroty, které jsme jim pravidelně do krmítka chystali.
Tento měsíc nás také provázelo téma povolání, kdy měly děti
možnost vyzkoušet si některé z nich, například pekař, cukrář,
stavař, knoflíkář a mnoho dalších. Na otázku: „Čím budu, až
budu velký?´´, padlo spousty zajímavých odpovědí a všem
dětem přejeme, aby měly možnost v budoucnu své vysněné
povolání vykonávat. 22. 2. nás navštívil divadelní soubor KOS
s „Černobílou pohádkou“, která sklidila velký úspěch. Konec
měsíce ve školce ovládl karnevalový týden, kdy jsme si společně 24. 2. 2022 užili karnevalový bál v maskách. Na děti čekala
tombola, soutěže a přehlídka masek. V dalších týdnech nás
čeká vítaní jara a příprava na Velikonoce.
Za mateřskou školu Bc. Irena Chaloupková
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SPOLKY V OBCI

Sbor dobrovolných hasičů
a obec Olešník
SDH OLEŠNÍK

Činnost našeho sboru byla od
minulého čísla novin skromná.
Stále strašil koronavir, tak jsme
raději zrušili výroční valnou hromadu i lednový ples. Mladí hasiči
se naposledy sešli v říjnu a pak až
1901 - 2016
v březnu. Tak jsme vlastně pro obec
pouze zorganizovali silvestrovský ohňostroj a napustili zimní
stadion (kapku zbytečně). V dubnu plánujeme sběr železného
šrotu, jako náhradu plesu – Velikonoční taneční zábavu a samozřejmě přípravu na hasičské soutěže, které se již blíží. Dospělí
by měli začít soutěžit už v dubnu, mladí hasiči začátkem května.

Vás srdečně zvou na

konající se 11. června 2016

Slavnostní chvíle v hasičské zbrojnici

Program:
Poslední
únorový pátek, tedy 25. 2., zažila naše hasičská
zbrojnice výjimečnou slávu. Panu Stanislavu Peterkovi zde byl
14:00 hod.
totiž předán titul „Zasloužilý hasič“ z rukou p. Josefa Netíka,
vedoucího
republikového
Aktivunazasloužilých
hasičů, který k
Slavnostní
zahájení a nástup
návsi
nám zavítal až z okresu Rychnov nad Kněžnou. Mimo našich
Žehnání
praporu
Olešníkobce Ing. Milan Kočlenů
se ke nového
gratulaci
připojilSDH
i starosta
týnek,
emeritní
starosta
krajského
sdružení hasičů a vedoucí
Položení
věnce
k pomníku
padlých
AZH OSH České Budějovice Václav Žižka a náměstek současŽehnání
hasičské
zbrojnice
ného
starosty
okresního
sdružení Stanislav Klika. V roce 2014
tento titul již obdržel p. Václav Dvořák. Zasloužilé hasiče, ty
19:00 hod.
titulované, tedy již máme dva. Součástí slavnostní události byla
takéTaneční
gratulace
k významnému
zábava
v Olešnickéživotnímu
hospodě jubileu p. Josefa Lexy
a Františka Štroba. Všem třem oslavencům, ale i ostatním členům přejeme hlavně hodně zdraví a sil.
Titul
„Zasloužilý
hasič“ jebude
nejvyšším
výběrovým
vyznamenáCelou
oslavu i zábavu
doprovázet
dechová
kapela ŠUMAVANKA
ním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se uděluje jen členům – hasičům, při dodržení délky 40 let členství
a dovršení 65 let věku a kteří již obdrželi všechnawww.sdh-olesnik.blog.cz
předchozí
vyznamenání a se svou celoživotní prací se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva.
V. Z.
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Z HISTORIE SDH OLEŠNÍK
Dovolím si ještě navázat na předešlé číslo novin, kde jsem se
zaobíral slavností předání nové motorové stříkačky 25. května
1930 a ocituji proslov slavnostního řečníka br. L. Pfreidtnera.
Ve své řeči vyzdvihl význam a účel čsl. dobrovolného hasičstva.
Zejména vyzdvihl lásku k bližnímu v neštěstí, kdy každý hasič
spěchá, by urval zhoubnému živlu, mnohdy v nasazení vlastního života, co jen jest v jeho silách možného, aniž čeká jakékoliv
odměny. Toť pravý ideál našeho dobrovolného hasičstva: „Můj
život, ten není ničím v té chvíli sebezapření vlastního Já, jen
bližnímu, když možno pomoci a požár, eventuelně jiné pohromy, zdolati aneb aspoň omeziti“.
Zemský dozorce br. Šembera ve své řeči výstižně kritizoval nedostatečnou podporu dobrovolného hasičstva zejména
ze strany vlády a úřadů. Např. to, že předepisují sborům z
jejich automobilových stříkaček silniční dávku, jako pro obyčejné luxusní neb dopravní automobilové vozidlo. Jan Hovorka
okomentoval a doplnil do pamětní knihy tento proslov takto:
„U nás, v tomto paličském státě, jak jsme byli nazváni na mezinárodní konferenci hasičstva, se všechno ku velebení činnosti
hasičstva radši brzdí. Z jakých důvodů? Snad sobectví aneb
ješitnosti“. Náš případ k objasnění: „Při koupi stříkačky jsme
opominuli pouhou formalitu, ohlásit věc pánům, vedoucím
funkcionářům od župy, načež si tito osobují právo rozhodovat

o udělení subvence. Že prý naši žádost nepodepíší a tím naši
potřebnou věc budou sabotovat. Ukázali to hned příkladně. Ani
jeden z nich se nedostavil, ačkoliv byli pozváni. Jest to jednání
neslušné a ukazují tím jejich sobeckou úroveň.
(Nu, za těch 90 let se toho zas tak moc nezměnilo.)

Křest nového stroje ohněm

31. května 1931 vznikl úderem blesku požár ve Velici. Náš
sbor zúčastnil se křtu stroje ohněm téměř celý. Kdekdo mohl
spěchal, nedbaje prudkého deště, by pomohl při hašení, a ještě
více jich bylo zvědavých, by uviděli stroj ve skutečné požární
činnosti. Po krátké době několika minut, kdy byl stroj „v plné
práci“, byl požár omezen pouze na zachvácené již střechy a
hrozící nebezpečí, že chytne sousední budova, tímto včasným
zásahem bylo zažehnáno.
„S chutí usilovnou, s vůlí pevnou, statně vpřed!“ (Motto, jež
vepsal pod zápis požáru dne 16. 6. 1935 krajský has. náčelník J.
Mikuškovic, je, myslím, stále aktuální).
(Zdroj: Paměti Sboru dobrovolných hasičů Volešníku)

V. Z.

JEDNOTKA SDHO OLEŠNÍK
ZÁSAHY
8. ledna JSDHO Olešník vyjela na žádost starosty obce k poražení dvou stromů, které byly vylomeny z kořenů a nebezpečně
nakloněny na komunikaci. Jednalo se o stromy u cesty v obci
Olešník 100 metrů od domu č. p. 131. Stromy byly poraženy a
rozřezány.
15. února jednotka vyjela po vyhlášení poplachu od OPIS
k požáru dopravního prostředku. Jednalo se o osobní automobil na veřejné komunikaci u obce Chlumec. Jednotka SDH
Olešník přijela k místu zásahu, kde již zasahovala jednotka
HZS Týn nad Vltavou a jednotka HZS Temelín. Po konzultaci
s velitelem zásahu naše jednotka již nezasahovala a vrátila se
na základnu.
20. února jednotka vyjela na likvidaci nakloněného stromu
cca 2 metry nad vozovkou mezi obcemi Chlumec a Hluboká
nad Vltavou. Po přijetí na místo zásahu a provedeném průzkumu byl strom poražen a odstraněn. Poté byla komunikace
zprůjezdněna.
14. března jednotka vyjela po vyhlášení poplachu k požáru
lesního porostu u hájovny Vyhlídka Olešník - Chlumec č. p. 31.

Po průzkumu a zjištění rozsahu požáru bylo požádáno od OPIS
o pomoc a poslání více cisternových automobilových stříkaček
(CAS). Do příjezdu první CAS ze stanice Týn nad Vltavou jednotka Olešník hasila suchý travní porost lopatami a tlumicemi,
lokalizovala požár a zabránila dalšímu šíření. Po příjezdu jednotek s CAS byla jednotka Olešník rozdělena na dvě čety. První
četa odjela s DA 12 AVIA k rybníku Nové jámy, kde pomocí
požární stříkačky (PS 12) doplňovala vodu do cisteren. Druhá
četa hasila pomocí proudů C lesní porost. Dále byl k vyproštění
zapadlé CAS jednotky Zliv požádán o pomoc místní farmář
p. Strnad s traktorem CASE. Při požáru zasahovali jednotky
HZS Týn nad Vltavou a JSDHO Olešník, Hluboká nad Vltavou,
Zliv, Dříteň a Nákří v počtu 35 hasičů s šesti CAS a dvěma
dopravními automobily.
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Ze zpráv o zásahu velitele JSDHO Olešník F. Mádla
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FK OLEŠNÍK
Přes fotbalovou zimní přestávku FK Olešník
nezahálel. Vlastními silami a na vlastní náklady
členové klubu instalovali na tréninkovém hřišti ochranné a záchytné sítě z důvodu sběrného dvora v sousedství hřiště.

Rozhovor s trenérem

Josef Pícha

Po podzimu přezimovali fotbalisté Olešníku na třetím místě.
Klubu se podařilo přes zimu posílit. Do mateřského klubu se
vrátil fotbalista se zkušenostmi z první slovenské ligy Pavel Hezoučký. Dále se v Olešníku znovu objevil staronový hráč Daulet
Nygmet. Podle trenéra Romana Chlumeckého napoví v boji
o titul přeborníka kraje již úvodní kola.
Jak jste spokojený se zimní přípravou a celkově průběhem?
Zimní příprava proběhla u nás klasicky jako každý rok. Trénovali jsme třikrát v týdnu. Chodili jsme běhat, připravovali jsme
se na umělé trávě a navštěvovali posilovnu. Účast hráčů na trénincích byla v rámci možností slušná. Vždycky to může být lepší,
ale to ani já z pozice trenéra neovlivním.
Hráli jste i zápasy?
Odehráli jsme pět přáteláků a každý nám něco ukázal. Víme,
kde jsme silní a co je naopak potřeba doladit. Do Olešníku se
vrátil váš odchovanec Pavel Hezoučký.
Povedlo se vám přivést ještě někoho dalšího?
Kromě Pavla Hezoučkého, který zatím potvrzuje své kvality,
přišel ještě Pavel Tomášek. Jedná se o mladého gólmana a také
on se jeví velmi dobře. A ještě jsme přivedli jednu staronovou
posilu Dauleta Nygmeta. Je to bojovník a super kluk.
Co ještě je v Olešníku nového?
Nemyslím si, že v klubu proběhlo něco zásadního. Možná pouze to, že máme nového správce. Tak doufám, že se dostaneme
na hlavní hřiště i o tréninku (smích).

Už máte jasno, jak bude vypadat základní sestava?
Nějaké otazníky tam jsou, což je dobře. Definitivně se rozhodnu v sobotu před zápasem.
Jaro by mělo být klidnější, když už je rozhodnuto o sestupujícím...
To máte pravdu. Pořád se ale hraje o body. Každý manšaft má
nějakou hrdost, chce vyhrát a udělat si žízeň na večer.
Koho považujete za největšího favorita na konečné prvenství?
Myslím si, že to bude Český Krumlov, po podzimu má nejlepší
výchozí pozici. Hodně napoví už první tři kola.
S jakými plány vstupuje do další fáze Olešník?
Určitě se bude chtít posunout v tabulce výš. Chceme hrát
fotbal, který bude bavit hráče a diváky.
Jak se osobně těšíte na zápasový kolotoč?
Těším se moc.

SDH CHLUMEC
FK Olešník muži jaro 2022
16. kolo Sobota 12. 3. 2022 14:30 Olešník - Č. Krumlov
17. kolo Sobota 19. 3. 2022 15:00 Týn/Vlt. - Olešník
18. kolo Sobota 26. 3. 2022 15:00 Olešník - Jankov
19. kolo So 2. 4. 16:30 So.Sez.Ústí – Olešník nehraje se
20. kolo Sobota 9. 4. 2022 16:30 Olešník - Protivín
21. kolo Sobota 16. 4. 2022 10:15 Táborsko B - Olešník
22. kolo Sobota 23. 4. 2022 17:00 Olešník - Dražice
23. kolo Sobota 30. 4. 2022 17:00 Prachatice - Olešník
24. kolo Sobota 7. 5. 2022 17:00 Olešník – Milevsko
25. kolo Sobota 14. 5. 2022 17:00 Blatná - Olešník
26. kolo Sobota 21. 5. 2022 17:00 Olešník - Osek
27. kolo Neděle 29. 5. 2022 17:00 Jun. Strakonice - Olešník
28. kolo Sobota 4. 6. 2022 17:00 Olešník – Rudolfov
29. kolo Neděle 12. 6. 2022 17:00 Čimelice – Olešník
30. kolo Sobota 18. 6. 2022 17:00 Olešník - Třeboň

Pomalu se začínáme zajíždět do starých kolejí a snad už nás
nebude nic brzdit v našich obvyklých aktivitách. Po delší době
začaly opět trénovat naše děti ve spolupráci s SDH Purkarec.
Pomalu vyhlížíme termín první soutěže, aby se děti mohly předvést v plné parádě.
Od začátku roku jsme jen protáčeli stroje, ale teď už vyhlížíme první aktivity venku. Na konci března ořežeme lípy na
návsi a odstrojíme osvětlení z vánočního stromku. Zároveň také
připravíme májku, aby nám do konce dubna proschla. U tenisového hřiště je opět možno ukládat klestí z jarního řezu ovocných
a okrasných stromů. Postaráme se o jejich likvidaci.
V dubnu uklidíme tenisové hřiště a připravíme ho na sezónu
a 30. dubna, letos po dvouleté odmlce opět konečně postavíme
májku. Budeme rádi, když se nám u toho sejde „celá ves“. Chlapi
přiloží ruku ke stavbě, dámy nás trochu povzbudí, děcka se vyblbnou a všichni si dáme první letošní špekáček na ohni a něco
dobrého k pití. Rádi Vás všechny uvidíme.
Na začátku května budeme sbírat železný šrot, staré pneumatiky a elektrospotřebiče. Termín upřesníme. Poslední květnovou sobotu bude dětský den.
V sobotu 30. července bude další tradiční hasičský ples netradičně v létě a setkání rodáků. Už teď se na tuto akci těšíme.
Plánů máme dost a pevně věříme, že se nám vše podaří
uskutečnit. Covid už nás snad brzdit nebude a snad se brzo
uklidní i všechny ostatní záležitosti.
Těšíme na setkání s Vámi při pořádání akcí nejen v Chlumci
a přejeme všem příjemné jarní dny.

Jan Mach - Místostarosta SDH Chlumec
-8-
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KULTURA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
22. dubna starosta obce Ing. Milan Kotýnek přivítá do naší obce dvanáct nových občánků narozených
v loňském roce.
Děti v mateřské škole již pečlivě nacvičují krátký kulturní program.
V. Z.

-9-
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RŮZNÉ
OBECNÍ BRUSLENÍ
Vzhledem k letošní nepřízni zimního počasí se rozhodla Obec Olešník uspořádat „Obecní bruslení“, které
i uskutečnila v neděli 20. února v dopoledních hodinách na zimním stadionu v Hluboké nad Vltavou. Počasí
nám v tento den moc nepřálo, bylo zataženo a venkovní teploty se pohybovaly vysoko nad nulou. Bylo poměrně
napínavé sledovat, zda se za rolbou udržující plochu kluziště, vytvoří led. Povedlo se a všichni, tedy ti co dorazili,
jsme si ledovou plochu na Hluboké náležitě užili.

Petra Bínová

Z HISTORIE OBCE OLEŠNÍK
OLEŠNÍK PŘED 40 LETY
ZAHÁJENÍ STAVBY KALIŠTĚ IV
PRO ZÁVOD MAPE MYDLOVARY
Rozhodnutím JKNV v Č. Budějovicích byla dne 23. 2. 1982
povolena stavba kalojemu IV MAPE. Tomuto rozhodnutí předcházela četná jednání, neboť vzhledem ke značnému záboru
zemědělské půdy, ke stavbě a budoucímu provozu a ke zhoršení
životního prostředí byly četné připomínky a zamítavá vyjádření.
Avšak vzhledem k provozu závodu MAPE byla stavba povolena.
Co pro samotnou obec Olešník a přilehlé okolí stavba kaliště
znamená?
Byl zrušen rybník Olešnický, přilehlé lesy zvané Fišar, louky
a orná půda, kterou obhospodařovalo JZD Olešník. V katastru
obce Nákří byl rovněž zrušen rybník zvaný Staré Nákří. Celková
plocha zrušených rybníků činí 49 ha a zabraná plocha zemědělské půdy 75,5 ha. Náhradou za zrušené vodní plochy byly vybudovány nové. Rekultivací půdy na neúrodných plochách byla
částečně nahrazena i zemědělská půda. Zúrodněn byl bývalý
lignitový důl Václav pod obcí Zahájí a další plochy na okrese
Č. Budějovice.
Okresním národním výborem bylo stanoveno pásmo hygienické ochrany pro kalojem
v šířce 200 m od kalojemu, což znamená,
že v tomto prostoru byla zakázána bytová
výstavba, stavba sportovních a rekreačních
areálů a závodů potravinářského průmyslu.
Do ochranného pásma tedy, bohužel, spadlo
i stávající fotbalové hřiště s novými šatnami
a tribunou, které byly postaveny v roce 1978
(pozn. v současné době již zbouráno). Okresní hygienik rozhodl, že do budoucna nemůže
být toto zařízení využíváno ke sportovní činnosti.
Podle platných zákonů je investor povinen
vybudovat hřiště nové, včetně šaten a jako náhradu za zrušený rybník vybudovat koupaliště.

MNV Olešník bylo uloženo vytypovat potřebné plochy pro tyto
stavby. Aby nedošlo k dalšímu záboru zemědělské půdy, musel
být vybrán prostor uvnitř obce. Toto byl úkol velmi obtížný, neboť
se jednalo o plochu 2 hektarů. Po delších úvahách rozhodl MNV
postavit nové zařízení na rybnících Nový a Rožmánek, které potřebnou plochu téměř poskytly. Pro šatny s tribunou, parkoviště
a komunikace bylo ještě nutné vykoupit další pozemky od pana
Bártíka a pana Naivirta. Jmenovaní občané pochopili společenskou nutnost stavby a části zahrad odprodali za cenu stanovenou soudním znalcem.
Výstavba bude prováděna takto:
Na ploše rybníka Rožmánek bude vybudováno koupaliště
o rozměrech 50 x 25 m s přístupovou komunikací a parkovištěm, které bude společné pro sportovní hřiště. Bazén se bude
napouštět z vodovodního řadu. Bazén bude sloužit zároveň jako
požární nádrž. Na ploše rybníka Nový vykoupených zahradách
bude vybudováno fotbalové hřiště s šatnami a tribunou, komunikace a malé parkoviště. Celá tato budoucí výstavba byla
nazvána „Sportovní areál TJ Sokol“.
(Zdroj: Pamětní kniha Obec Volešník)
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Jihočeský klub Obce spisovatelů v součinnosti s Jihočeským krajem
VYHLAŠUJÍ
18. ročník autorské literární soutěže
O JIHOČESKOU ŽABKU
Téma letošního ročníku: ODVAHA

A ZBABĚLOST

Soutěž je určena pro všechny studenty jihočeských středních a vyšších odborných škol a učilišť a pro mládež od 15 let do 21 let.
Podmínky soutěže:
- každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
- práce musí být zaslány na e-mail s označením Jihočeská žabka (hanhos@centrum.cz)
- příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány do jiné literární soutěže
- psát lze poezii i prózu
- práce budou výhradně v českém jazyce
- rozsah příspěvků je maximálně 10 000 znaků, u básní 50 řádek
- práce posoudí odborná porota složená ze členů klubu
- vítězné a případně další vybrané práce budou publikovány v denním a krajském tisku, ve sborníku a tiskovinách Jihočeského
klubu Obce spisovatelů
Uzávěrka soutěžních prací 30. dubna 2022. Vyhlášení výsledků proběhne v červnu.
Kontaktní adresa: Jihočeský klub Obce spisovatelů, Žižkova 3, 370 01 České Budějovice.

Charita České Budějovice děkuje za spolupráci i Vaše finanční dary při
Tříkrálové sbírce 2022.
CELKOVÝ VÝNOS KASIČEK V OLEŠNÍKU ČINÍ 16 713 KČ, V CHLUMCI 6015 KČ.
65 % z celkového výtěžku půjde přímo na služby Charity České Budějovice
a bude použito na nákup osobního automobilu pro charitní pečovatelskou službu.
- 11 -
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Kotlíkové dotace pro
domácnosti s nižšími příjmy
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní
třídy, jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů
realizované od 1. ledna 2021.
Jaký kotel si lze z dotace pořídit a jak je dotace
vysoká?
Kotel na biomasu s automatickým
i ručním přikládáním
95 % max. 130 tis. Kč
Kotel na zemní plyn
95 % max. 100 tis. Kč
Tepelné čerpadlo
95 % max. 130 tis. Kč
Dotaci lze získat pouze na nový zdroj tepla
zaregistrovaný v seznamu viz: https://svt.sfzp.cz/
Kdo může o dotaci žádat?
Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.
• Žadatel a všichni členové domácnosti
pobírají starobní důchod nebo invalidní
důchod 3. stupně. Příjmy domácnosti
nebudou sledovány.
• Žadatel žijící v domácnosti s nižšími
příjmy včetně mladých rodin s dětmi.
Domácnost je tvořena osobami, jejichž
průměrný čistý příjem na jednoho člena
domácnosti v roce 2020 nepřevýšil 170
900 Kč. Veškeré příjmy členů domácnosti
musí být doloženy.
• Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví
nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci
nezletilí nebo studenti 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. Příjmy této domácnosti nebudou
sledovány.
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Informační linka: 386 720 323

VÝZVA
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POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ
KAŽDÉ 3 ROKY
• Provozovatel
kotle
nebo
topidla
s výměníkem má každé 3 roky povinnost
provést kontrolu tohoto zařízení.
• Kontrolu
Vám
provede
technik
proškolený výrobcem Vašeho zařízení,
kterého si můžete vyhledat zde:
https://ipo.mzp.cz/.
• Technik zkontroluje nastavení Vašeho
zařízení, prověří jeho stav a poradí
Vám, jak topit úsporně a s co nejnižšími
emisemi. Zároveň Vám může změřit
vlhkost používaného dřeva a případně
opravit drobné závady.
• Také Vám sdělí, zda můžete kotel
nadále provozovat i po 1. září 2022.

DOTAČNÍ PROGRAMY
Pokud vlastníte zařízení, které je třeba
vyměnit za modernější a ekologičtější,
sledujte možnost dotačních programů na:

https://www.sfzp.cz/dotace-apujcky/kotlikove-dotace/
https://www.novazelenausporam.cz/
https://www.novazelenausporam.cz/
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Nebo se informujte na krajském nebo
obecním úřadě.
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Jsem senior?
Jsme rodina a hledáme pomoc s péčí?
Jsem zdravotně postižený?
Potřebujete zajistit péči doma?
Právě pro Vás je zde osobní asistence.
Přijedeme za Vámi. Fungujeme ve Vaší obci.
Zajistíme pomoc s hygienou, stravou, péčí o domácnost. Staráme se i o plně ležící klienty, krmení, polohování, tekutiny, mytí na
lůžku atd. Zajistíme společnost, doprovody na úřady, za kulturou…, zástup či doplnění péče s rodinou.
Jsme organizace s letitou praxí v péči zejména o seniory, zdravotně a duševně nemocné, od 18 let věku.
Služby poskytujeme na základě písemné smlouvy a za úhradu 130 Kč za hodinu.
Počítáme pouze skutečně vynaložený čas po minutách. Fungujeme denně od 7:00 do 19:00 včetně víkendů a svátků.
Obraťte se na nás. Náš terén jsou obce do 20 km od Dřítně nebo Týna nad Vltavou.
Na péči Vám pomůžeme zajistit státní příspěvek na péči.
Kontakt Bc. Věra Jakimová, sociální pracovnice, tel.: 737 190 891 Více na www.appslunecnice.cz

Poděkování
Dovoluji si poděkovat vedení obce Olešník, především
panu starostovi Ing. Milanu Kotýnkovi, za letitou podporu
prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanční
podpory obcí a měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi obtížně, neboť úhrady zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných nákladů.

sobota 30. dubna 2022
Zveme na jihočeské mariánské poutní místo LOMEC u Vodňan pouť za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro hospice v ČR.
Podpořte hospicové dílo svojí účastí!
hlavní celebrant:

mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský


11:30 přednáška: Poslání hospiců v dnešním světě

Finanční pomoc obce využíváme ve prospěch vašich
obyvatel. Za poslední roky jsme v lůžkovém hospici doprovodili některé vaše sousedy. Dalším jsme pomohli prostřednictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme naplnili slib,
který dáváme přicházejícím pacientům – totiž, že nebudou
trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane
zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích
nezůstanou sami. Svět se díky vám stal hezčím. Děkujeme!

Robert Huneš, ředitel hospice

(MUDr. M. Svatošová, PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA)

13:00 poutní mše svatá
 stánky s publikacemi a výrobky s hospicovou tématikou


www.asociacehospicu.cz
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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

Vážení přátelé,
v této zimní sezoně máme omezený provoz, který
jsme pro Vás obohatili víkendovými akcemi. Byly
to například zabijačka, asijská, česká, francouzská
kuchyně. V neposlední řadě již pravidelný BURGER
víkend, na který se můžete těšit každý druhý víkend v
měsíci. Proto sledujte náš web a sociální sítě, kde se
dozvíte nejnovější nadcházející akce.
Jarní sluníčko už na nás vykukuje a všichni se
těšíme na výlety, procházky, které můžete zakončit
příjemným posezením v naší restauraci. A když počasí dovolí i na terase s výhledem na probouzející se
floru našeho Adventure golfu.
Z naší nabídky si můžete vybrat pivíčko na čepu
BUDVAR KROUŽEK, BUDVAR 33, i teplé alko či nealko nápoje. Na mlýnku pro vás máme italskou kávu
CELLINI, ke které můžeme nabídnout naše zákusky.
Těšíme se na Vaši návštěvu, tým Selského štítu

Těšíme se na Vaši návštěvu, tým Selského štítu
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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.

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.
Uzávěrka 2. čísla 2022 je 5. června 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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