Obecní noviny
obce

Olešník

Nové číslo bude obsahovat informace
o dění v obci, bude se věnovat zájmům,
cestování, bylinám, výletům, jak si poradit
ve složitých situacích a co je dobré vědět...
OÚ doporučuje občanům níže uvedené
kontakty pro řešení různých životních situací:
 Policie ČR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
 Zdravotnická záchranná služba  .  .  .  .  .  .  . 155
 Hasičský záchranný sbor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
 Poruchy el. proudu Č. Bud. .  .  . 386 357 777
 Pohotovost Týn n./Vlt.  .  .  .  .  .  .  . 385 722 222
 Lékař - všeob. MUDr. Vodička .  . 777 848 196
ordinační doba .  .  .  .  .  .  . Út 7,30 h - 11,00 h
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Čt 7,30 h - 11,00 h
 Lékař - dět. MUDr. R. Lázníček  . 606 217 321
ordinace Dříteň
 Lékař - zubní, Dříteň .  .  .  .  .  .  .  .  . 387 991 193
 Policie - Hluboká n./Vlt. .  .  .  .  .  . 387 967 020
Další číslo 5 našich novin bude na téma:
rodina, rodičovství, vánoční obyčeje,
rodinné recepty, vedení domácnosti.
Vyjde v prosinci 2015.

Neprodejné číslo: 4 / 2015

OLEŠNÍK

bazén, fotbalové
hřiště memoriál
M. Ježka, obec
žije sportem

CHLUMEC

výročí dobrovolných
hasičů se slavností
a společenským
večerem

Kontakt na Obecní úřad
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel.: 387 985 605, fax: 387 985 605
mobil: 606 905 964
e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz
Úřední hodiny:
Po, St 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pá 7.30 - 12.30
Starosta obce: JUDr. Jaroslav Pavlica
Pošta Olešník
37350 Olešník 15, tel.: 387 985 602
Otevírací doba během týdne ve dnech:
Po, Pá 11.45 – 15.15
Út, Čt 07.30 – 11.00
St
13.00 – 16.30

NOVÁ VES

memoriál J. Bláhy
pokračující tradice
dobrého nápadu
má o budoucnost
postaráno

Rozvoj obchodu během let
Počátkem roku 1961 byla provedena adaptace domu č. 15, kde se také měla umístit samoobsluha Jednoty. Budova musela být rozšířena pro
sklad Jednoty do dvora o 60 m2. Za pomoci obyvatel proběhla stavba úspěšně a v polovině listopadu se již prodávalo v nové samoobsluze.
V červnu 1978 zemřel náhle pan Hovorka v domu č. 20. Tak bylo rozhodnuto, kde bude tedy umístěna nová prodejna. Jmenovaný neměl
dědice a veškerý majetek připadl státu. 2. července 1979 byla zahájena stavba prodejny potravin typu SM100. Do konce roku byly hotovy
základy a hrubé zdivo stavby. Občané odpracovali 12.994 hodiny, z toho 3.044 hodiny zdarma. Finanční náklady činili 300.000,-Kčs. Na
mzdy pracovníků bylo vynaloženo 50.000,- Kčs. Hodnota díla k 31. 12. 1979 byla 500.000,-Kč. V roce 1982 byla týdenní prodejní doba od
7 hodin do 17,30 hodin, s třemi hodinami poledního volna. Roční tržba činila 1.500.000,- Kčs. Velký sklad byl doplňován třikrát měsíčně z
velkoobchodního skladu Týn nad Vltavou. Denně bylo dováženo mléko a pečivo. Jednou týdně zelenina, mražené zboží, pivo a limonády,
masné výrobky a drůbež. Jednou měsíčně drobné zboží a domácí potřeby. Rybena přivážela své zboží jednou čtvrtletně. Postavením nové
prodejny potravin v roce 1981 byl v Olešníku vyřešen problém kulturnosti prodeje, došlo k rozšíření sortimentu zboží. Prodejní doba byla
upravena tak, aby vyhovovala nejširší veřejnosti. V roce 1982 dvakrát týdně zajíždí do obce pojízdná prodejna masa, jedenkrát týdně prodejna
zeleniny, která zásobuje občany též uzeninami. Letos 2015 byla prodejna upravena do moderní podoby v úžasně krátkém čase.
Výpis z kroniky a doplnění nového - JP
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OKÉNKO STAROSTY
Veřejné koupaliště
V dnešním okénku bych se věnoval naší chloubě, a to veřejnému koupališti.
Je 12. července (neděle); teplota vody 23 °C; vzduchu 26 °C.
Je po tři čtvrtě na deset dopoledne, auta najíždějí. Děvčata jsou na místě
a návštěvníci vstupují dovnitř. Všiml jsem si, že u brány stojí starší pán
a čeká. Zeptal jsem se „Vy někoho čekáte?“, „Nikoliv“ odpověděl, „já čekám
až bude 10.00 hod., kdy otvíráte“. Bylo za 2 minuty deset. „To víte my jsme
ze staré školy“ odvětil a já jej pozval dovnitř. Letos je to vůbec paráda, kdy
13. července sem zavítala skupina cyklistů z Brna a mezi nimi byli manželé
z Australie. Moc se jim zde líbilo a mám vyřídit pozdrav všem občanům

Bazén léto 2015
V letošním roce jsme otevřeli renomovaný bazén. Celkové náklady na
opravy, provoz a platy personálu cca 400 000 Kč. Zahájení provozu bylo dne
26. 6. 2015. Z počátku se nám jevilo, že i díky otevření nového koupaliště
v Týně nad Vltavou dojde k odlivu návštěvníků, což se ale během velmi
krátké doby nepotvrdilo a návštěvníků, včetně „Vltavo -Týnských“ bylo dost.
Díky kvalitnímu občerstvení a jídlu v kiosku pí. ŠEBKOVÉ, pí. BENDOVÉ
a sl. HATÁKOVÉ, se někteří návštěvníci na naše koupaliště jezdili i najíst,
neboť naše restaurace tyto služby neposkytuje. Letošní nelítostná vedra, kdy

uvnitř měly i 50 stupňů nad 0, jim dala pořádně zabrat. Pro návštěvníky
však byla tato vedra pobídkou k návštěvě naší provozovny. Vystřídalo se zde
mnoho národností „viz příspěvek“. Z předběžného vyhodnocení je zřejmé,
že letošní příjem ze vstupného nemá za celou dobu fungujícího bazénu
konkurenci, kdy se tato suma pohybuje přes 650 000 Kč. Děkuji všem, kteří
se na zabezpečení bezchybného provozu podíleli.
Starosta obce

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
OLEŠNICKÁ HOSPODA

Denní návštěvníci koupaliště Magdaléna a Roxanne BARDE.

Dámy a pánové, obyvatelé Olešníka i okolí.
Dne 17. 10. 2015 se pro Vás po krátké pauze znovu otevřou dveře
Olešnické hospody.
Těšit se můžete na kvalitně ošetřené pivo z protivínského pivovaru,
chuťovky k němu a poctivou českou kuchyni.
My se těšíme na Vás a věříme, že se Vám u nás bude líbit. 		

Petra a Honza

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Mezi skupinou cyklistů z Brna byli i manželé z Australie.
našich obcí. Denními hosty na našem koupališti je maminka se dvěma
dcerami, kteří se přistěhovali z Francie města Schampagne do Českých
Budějovic. Maminka je původem češka a tatínek Francouz. Jezdí sem za
nimi na parádním motocyklu. Děvčátka se jmenují Magdaléna a Roxanne
příjmením BARDE a dávají SALUT Olešník. Rovněž tak vzdávají všichni
hold kapitánce občerstvovací stanice Slávce ŠEBKOVÉ. Mezi dalšími
dnešními hosty jsou manželé ŠIMKOVI se třemi dětmi ze Zlína. Jsou
ubytováni v Týně nad Vltavou, kde jim poradili, aby navštívili naše
koupaliště a jsou z něj nadšeni. Jsou to mimo jiné výrobci koloběžek.
Pouze se podivovali, proč ke koupališti nemáme menší kemp, který by
dle jejich mínění byl neustále obsazen, neboť naše prostory jsou k tomu
přímo předurčeny. (Zcela mne tato myšlenka zaujala a budeme se tím
zabývat. Pozn. autora.)
S pozdravem létu zdar Starosta.

Mateřská školka - Tak nám skončily letní prázdniny...
Děti se chystají do školy a ti naši nejmenší do školky. My „dospěláci“
většinou chodíme do práce, protože dovolené většiny z nás už skočily. V naší
školce jsme se snažili, abychom to všechno stihli do začátku školního roku
a našim dětem se u nás líbilo. Připravili jsme pro ně pár překvapení, například
opravené lavičky, hrad, domek u pískoviště, lehátka na odpočinek, traktory
a koloběžky, nově pošité kočárky a také nové sáčky na oblečení v šatnách
obou tříd. Tímto děkuji všem, kteří se na opravách podíleli. U Koťátek se děti

Kapitánka občerstvovací stanice Slávka ŠEBKOVÁ.

Zastupitelé
Účast zastupitelů na zasedáních (7x) ve volebním období 2014 - 2018:
100% účast Mgr. Zdeňka Hucková, Ing Milan Kotýnek, František Mádl, Josef
Reitinger
Omluveni:
Bohuslava Žáková, JUDr. Jaroslav Pavlica, František Bartuška 1x
Roman Švec 2x, Jana Píchová 3x.

přivítají s novou paní učitelkou. Moc se na všechny děti těšíme a věříme, že
se jim u nás bude natolik líbit, že nebude čas na slzičky a stýskání, protože
nás čeká spousta aktivit, divadla, hudební pořady, ale také trochu učení
a hlavně hraní. O všech našich aktivitách vás budeme informovat na vývěsné
tabuli na návsi. Přeji všem šťastné vykročení do dalšího školního roku.
Za MŠ Dana Kuboušková, vedoucí učitelka

Škola a volný čas
Základním úkolem školy je nejen výchovně-vzdělávací práce, ale z hlediska filosofie naší organizace je také úkolem ukazovat dětem možnosti
smysluplného trávení volného času. Nabízíme různé nadstavbové činnosti,
kroužky, motivujeme k tvořivému využívání volného času. Děti mají
možnost poznávat v rámci volnočasových aktivit – kroužků různé druhy
činností, technik, vyzkoušet si práci s různými materiály, pustit se do větších
projektů. Smyslem je také poznávání kolektivu z jiného úhlu pohledu než
jen ze školních lavic. V naší organizaci nabízíme poměrně širokou škálu
zajímavých kroužků. V uplynulém školním roce to byl kroužek keramický,
kde se děti učí pracovat s hlínou, redakční – zde vydáváme už několik let
dvě čísla školního časopisu ročně, pohybové hry, kroužek německého jazyka

– ten slouží především pro seznámení s dalším cizím jazykem, kroužek
rukodělných prací, kde děti tvoří větší a složitější výrobky, na které by ve
vyučovacích hodinách nebylo tolik času. Tyto kroužky zajišťujeme v rámci
vlastního volného času nad rámec pracovních povinností vlastními silami.
Dále nabízíme ještě kroužek náboženství a výuku hry na hudební nástroj.
Spolupracovali jsme také s organizací Poškolák, která se zabývá nabídkou
mimoškolních aktivit. Tyto činnosti však zajišťují externí pracovníci.
Nabídku přizpůsobujeme především zájmu dětí. Kroužky běží od září do
června. Máme dobré zkušenosti, děti se poměrně rády aktivně zapojují do
nabízených aktivit.
Mgr. Zdeňka Hucková

Keramický kroužek
V ZŠ a MŠ Olešník pracuje již asi 10 let v rámci činnosti školní družiny
keramický kroužek. Práce s keramickou hlínou se dle zájmu mohou účastnit
všechny děti – od prvňáčků až po žáky páté třídy. Pod vedením vychovatelky
žáci modelují sošky, vytváří kachle - tvoří dle návodu, nebo uplatňují vlastní
fantazii. Velkým přínosem pro práci bylo zakoupení keramické pece asi před
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8 lety a tím i možnost glazurování. Ve škole na hlavní chodbě je umístěna
a během roku obměňována novými výrobky stálá výstavka dětských
keramických výrobků.
Marie Růžičková – vychovatelka ŠD
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Mladí hasiči SDH Olešník
Mladí hasiči soutěží v šesti disciplínách, obsažených v celorepublikové hře
Plamen s více než 40-ti letou tradicí, což od nich vyžaduje nejen dobrou
fyzickou zdatnost, ale musejí si osvojit i mnoho teoretických znalostí
a dovedností. Mezi nejpopulárnější patří požární útok, který má nejblíže
k hašení požárů a bývá na každé soutěži. Dalšími disciplínami jsou štafety.
4 x 60 metrů, 400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF a štafetu požárních dvojic, jenž je k vidění i na soutěži Olešnický dvojboj. Výjimečný je
závod požárnické všestrannosti, kdy závodníci absolvují až tříkilometrový
běžecký okruh s různorodými úkoly, jako je střelba ze vzduchovky, základy
první pomoci, práce s buzolou, mapou a topografickými značkami, vázání
uzlů, překonání překážky na vodorovném laně a požární ochraně. Zřejmě
nejsložitější je požární útok s překážkami CTIF, ve kterém soutěží pouze
starší žáci. Doplňkovou disciplínou je běh 60 metrů s překážkami jednotlivců.
Novodobou historii mladých hasičů v našem sboru začal psát Jirka Liška
a Dana Kuboušková v roce 1999, kdy obnovili hasičský kroužek a stali se
jeho vedoucími. Od počátku jsem se snažil jako instruktor i vedoucí, spolu
s ostatními, vypomáhat. Postupně se u mladých hasičů vystřídalo několik
instruktorek a já měl několik let pauzu pro školní povinnosti. Definitivně
jsem Jirku na postu vedoucího nahradil po jeho povýšení na zástupce velitele
sboru. Schůzky mladých hasičů míváme pravidelně jednou týdně, vyjma
prázdnin, což mnohdy nestačí, a tak se před důležitými soutěžemi scházíme
i častěji. Před přístavbou hasičské zbrojnice jsme měli k dispozici klubovnu
na místní základní škole, a tak jsme mohli trénovat i při nepřízni počasí.
Nyní se už scházíme pouze v „novém“. Každoročně se zúčastňujeme pěti

až šesti různých soutěží. Soutěžní sezona nám začíná v říjnu podzimním
obvodovým kolem hry Plamen, na které navazuje jarní kolo v květnu. Nejlepší
z jednotlivých obvodů pak postupují na kolo okresní, což se nám podařilo
v roce 2013 s nevalným výsledkem a i v roce následujícím, kde jsme již
v silné konkurenci obstáli mnohem lépe. Nejvíce se nám zde vydařil obávaný
požární útok s překážkami CTIF překvapivým 2. místem. Specialitou našeho
okresu je seriál soutěží Českobudějovický dvojboj, v kterém jsme zapojeni
i pořadatelsky. Letošní ročník Olešnického dvojboje bude už 10. a proběhne
12. 9. na fotbalovém hřišti a o měsíc později,10. 10. pořádáme i obvodové kolo
hry Plamen. Dlouholeté družstvo našich mladých hasičů, složené většinově
z dívek, ukončilo činnost kvůli věku, loňským ročníkem Olešnického
dvojboje a v letošním roce se zapojilo do okresního kola soutěže dorostenek,
kde jsme příliš nezazářili. Konkurence byla skutečně na vysoké úrovni.
Dorostenky také doplňují družstvo žen. V současnosti máme zcela nové
družstvo mladších žáků, opět složené, až na jednu výjimku, z dívek, čímž
jsme již v okresu pověstní. Před letními prázdninami jsme zvládli tři soutěže
s překvapivými a povzbuzujícími výsledky. Celoroční činnost mladých
hasičů je skutečně pestrá, není založena pouze na sportovních výkonech, ale
děti se naučí i mnoho potřebného v běžném životě. Rádi uvítáme do našich
řad nové členy.
Vladimír Zibura

Vás srdečně zvou na 10. ročník soutěže MLADÝCH HASIČŮ

konající se 12.9. 2015 od 13.00 hod.,
na místním „novém“ fotbalovém hřišti

Vás srdečně zve na
Léto s hasičem
Pravidelné páteční tréninky nám
přináší dobrou kondici a zručnost,
která má vliv nejen na naše soutěžní výsledky. Někdy se soutěž podaří
a jako odměna nám přibyde pohár
v naší nově opravené hasičárně. Jindy stačí malá chybička a výsledek
celého týmu je sice nic moc, ale o to
více celý tým stmeluje při hodnocení útoku (chybující platí metr piv).
Během letních prázdnin proběhlo pár soutěží.
Za zmínku stojí soutěž v Žabovřeskách, kde se dařilo ženám, které
svým výkonem dosáhly 3. místa
z 10. Chlapi čekala již zmíněná
metrová odměna za jeden přešlap
a tudíž neplatný pokus.
Další pro nás úspěšnou soutěží byla
VC v Hrdějovicích, odkud jsme
přivezli 2 poháry za 3. místo.

Vyvrcholením léta je pro nás vždy
noční hasičská soutěž v Mydlovarech, které věnujeme opravdu velkou přípravu. Letos nám na naši Avii
a sportovní mašinu přibylo LED
osvětlení. Za velké účasti fanoušků se
na noční soutěž vydalo družstvo žen,
muži A a muži B. Chtěli jsme se opravdu předvést v plné parádě… ale tak
moc jsme se snažili, že obě družstva
mužů měla neplatné pokusy. Ženy se umístily na krásném bramborovém
místě. Konkurence byla veliká, celkem se zúčastnilo přes čtyřicet družstev!
Nyní se věnujeme přípravě a organizaci již 10. ročníku soutěže mladých
hasičů „Olešnický dvojboj“, který se koná 12. 9. 2015. Přijďte se podívat
a podpořit naše mladé hasiče!
10. 10. 2015 budeme pořádat v Olešníku 1. kolo dětské hasičské soutěže
„Plamen“. Druhé kolo se bude konat na jaře.
17. 10. 2015 bych Vás rád pozval na již tradiční „Posvícenskou zábavu“.
K tanci a poslechu nám zahraje kapela Talisman. Doufám, že se s námi všichni přijdete pobavit a zatančit.
František Mádl
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Konající se 17.10. 2015 v sále Olešnické hospody
Od 20:00hod.

Společenský oděv NENÍ nutný!

K poslechu a tanci hraje: Talisman ST

Vstupné: ! ZDARMA !
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Tenisový turnaj v Nové Vsi
Dne 8. 8. 2015 proběhl v Nové Vsi memoriál pana Bláhy v tenisu. Sluníčko přející, hráči podali úžasné výkony. Takže vítězství pro všechny. Celé sportovní
klání sledovala Jč TV. Akce byla příjemnou událostí pro všechny obyvatele i chalupáře.
Pravidla turnaje. Ve skupinách na 4 vítězné gamy. O podání se losuje. O pořadí ve skupinách rozhodují body ve vzájemných utkáních. Čtvrtfinále a semifinále
na 5 vítězných gamů, dle času možný i jen jeden set. Finále o 3. místo jen jeden set, ve stavu 6:6 tiebreak.
JP
Jeden z nejteplejších dnů roku se vinul ve znamení tenisového turnaje v Nové
Vsi, na počest Pepíka Bláhy, který nás opustil už před čtyřmi roky. Pepa Bláha byl dlouholetým správcem kurtu a i ve svém pokročilém věku spolehlivě vracel každý úder a byl schopen vyrovnaně hrát s až o 60 let mladšími
protivníky. Hráči i přihlížející na něj s úsměvem na rtu vzpomínají nejen
v průběhu turnaje. Do turnaje se přihlásilo deset dvojic včetně syna a vnuka
samotného Pepy. Celý den probíhal v přátelské atmosféře. Roztopil se gril,
hráči fandili svým soupeřům ve chvíli, když zrovna nehráli a u pípy se tvořily
fronty. Z každé skupiny postupovaly čtyři dvojice a ve čtvrtfinále začaly ty
pravé líté boje. Hned v první čtvrtfinálové bitvě přišlo překvapení v podobě
vyřazení dvojice Fanda Štumbauer – Jarda Hrabě, která ovládla svou základní skupinu dvojicí Milan Brom – Honza Cikánek, která naopak stěží z druhé
skupiny postoupila. Semifinálové dvojice tvořili Pekárkovi s Bromem a Cikánkem a dvojice otců se synem. Petr a Petr Bláhovi s Honzou a Marcelem
Pudichovými. Ti se setkali už ve skupině, kde Bláhovi rychle prohráli 4:1.
Tento scénář se ale obrátil a Bláhovi snadno postoupili do finále. V druhém
zápase trochu překvapivě podlehli Pekárkovi svým soupeřům a o třetí místo
se utkali s Pudichovými. Semifinálová bída ve hře ale Pudichovy neopustila

a podlehli stejným poměrem 1:4. Z bronzu se tak mohli radovat zástupci
Chlumce Pekárkovi. Finálová bitva nabídla krásný tenis v podání Bláhových
a Cikánka s Bromem, který se od posledního zápasu vždy očekává. Krásnou
výměnu střídala ještě krásnější a Bláhovi dostáli svého jména a celý memoriál ovládli.
Konečné výsledky memoriálu Pepy Bláhy:
Petr a Petr Bláhovi
Milan Brom a Jan Cikánek
Václav a Václav Pekárkovi
Honza a Marcel Pudichovi
Franta Štumbauer a Jaroslav Hrabě
Pepa Kopecký a Martin Stehlík
Honza a Roman Pártlovi
Tomáš Novoveský, Tomáš Bláha/ Marián Jarina
Tomáš Hebík a Láďa Šebest
Zdeněk Řádek a Jan Proll

Jan Pudich

Senioři v Praze
Dne 3. 6. 2015 OÚ Olešník již tradičně připravil pro seniory a jejich rodinné
příslušníky báječný zážitkový den. A také díky sponzorským penězům od
Eonu. Z důvodu uzavírek na cestě přes Tábor do Prahy - na jihu Čech byl
pan president Miloš Zeman - přijel do Olešníky autobus pana Houšky již
z výletníky z Chlumce a Nové Vsi. Pak přes Písek do Prahy dovezl na přístaviště u Vltavy 43 lidí. Paní Jana Mádlová objednala vyhlídkový parník Porto
s výkladem příjemné paní. Počasí nám velmi přálo, viditelnost byla úžasná.
Během více než hodinové plavby jsme viděli četné prestižní domy kolem
řeky. Když naše hlavní město během let vznikalo, byly to čtvrti, kde bydleli
nejchudší obyvatelé a dnes? Tu sídlo vlády, zde „nějaké“ sídlo pro ministerstvo. Viděli jsme UNESKEM chráněné obrovské území, jedno z největších

v Evropě. Cizinci oceňují, že z jednoho památečního místa do druhého nejen vidí, ale snadno se i dopraví. Po druhé jsme na lodi slyšeli o panu presidentovi, má největší „bydlení“ jako hlava státu v Evropě. Po vystoupení
z lodi jsme rádi pospíchali do nedaleké restaurace U sedmi kalichů na dobré
a poměrně nedrahé jídlo. Posíleni a za citlivého vedení paní M. Lafatové
jsme se prošli starým městem k Národnímu divadlu. Jedinečná prohlídka
nám ukázala historický skvost ze všech poschodí a poprvé jsme mohli jako
jedna z mála prvních návštěvnických skupin obdivovat panoráma Prahy ze
střechy ND. Děkujeme.
JP

Tip na výlet s dětmi
Kousek za Protivínem po hlavní silnici směrem na Písek se nachází vesnička
Selibov. Uprostřed vesnice je kovárna plná pohádkových postaviček, kterou
vás provede víla. Můžete se za vílu, princeznu,krále,nebo prince i převléci.
Na zahradě jsou pak různé hry pro děti, pohádkový krámek a stánek s občerstvením. Nedávno ke kovárně přibyl ještě jeden areál, kde jsou dva oslíci
Jasmínka a Aladin, dále tvořivá dílna a bludiště. Navštívily jsme s dcerou

kovárnu už 8krát a pokaždé tam objevíme něco nového. Dcera říká, že je
Selibov nejkrásnější místo na světě. Určitě stojí za to se tam dojet podívat!
Podrobnější informace na internetu. Stačí zadat POHÁDKOVÁ KOVÁRNA
SELIBOV.
Marie Lišková

Komunikace naruby
Tak mne přítelkyně požádala o nějaký příspěvek do vašich Obecních novin.
Nejsem si ani jistá zda jsem ten povolaný člověk, ale vzhledem k tomu, že
se dnes příliš nekomunikuje „ z očí do očí“, i tohle může být jeden ze způsobů, jak se podělit. Takže....Hurá už jste tak dospělí, že už nic nemusíte?
Máte své minimum v důchodu jisté? Vždyť stát nám jakýsi obolus poskytuje.
Přesto my všichni takto zařazení nemáme vždy dost příležitosti mezi sebou
komunikovat. Teď nemyslím všemožné internetové vymoženosti, ale lidský
„pokec“ a že je spoustu témat, rad a informací, které máme potřebu sdělit,
ale většina dnešní společnosti nemá čas se zastavit a hlavně s námi si popovídat. Takže je to vlastně na naší iniciativě, jak se zařídíme. Možná se někomu
z vás budou hodit některé náměty. Cestujete? Co takhle si před cestou do
konkrétní destinace vyhledat knihu o dané oblasti, ale jelikož nejsem vědec-

ký typ, dávám přednost historické beletrii : např. Korfu - letohrádek Sissi,
je celkem fajn, když se tam procházíte a můžete si dojem doplnit o příběh.
Kréta - vykopávky v Knossosu legenda o labyrintu a Mínotaurovi . Taky trochu zápasíte s generačními rozdíly i v rodině? Četla jsem v poslední době
velmi zajímavé knihy ve kterých jsou otevřeně pojmenovávány právě tyto
problémy. Třeba budete mít chuť si přečíst knihy: Milena Holcová „ Babky na divoko“ , Helena Tyburcová „ Nepřestávej tančit“. Já si osobně myslím,
že tyto knihy by si zasloužily pozornost už jen proto, že mohou pomoct navzájem se pochopit a budou i tím „oslím můstkem“ pro komunikaci na toto
téma v rodinném kruhu. Těším se na případné reakce a přeji optimismus,
chuť do života a snad někdy „nashle“..
JH

JAK ŠEL ČAS...
Velkým vývojem proběhlo i cvičení
Už na začátku minulého století ženy dbaly na své zdraví a toužily mít co
nejhezčí figuru. A tak pravidelně cvičily. Zatímco dnes se v tělocvičně pohybujeme v miniaturních šortkách a tílku, tehdejší dámy měly na sobě dlouhé
sukně. Jakými dalšími změnami cvičení prošlo? Byly doby, kdy jediným cvičením bylo decentní protahování. Nic jiného ostatně cvičební úbory ani nedovolovaly, a ideál kráy navíc nebyl na udržování postavy tak náročný jako
později. Od protahování, přes první náznaky opravdového posilování se do
módy v sedmdesátých letech dostala jazz gymnastika. Tu potom vystřídal
slavný aerobik a ještě o něco novější tae bo (to byl aerobik stále , ovšem
s prvky boxu a kick boxu). Po éře aerobiku přišla trochu větší uvolněnost
a všichni začali toužit po tanci místo cvičení. Nejen ženy, ale i muži tak začali chodit na lekce street dance. Taneční prvky se pak dostaly i do cvičení
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a vznikla zumba, která svůj největší boom zažila zhruba v roce 2010. Co
bude moderní za dalších pět let? Co dalšího přistane na historickém fitness
milníku v roce 2020? Těžko říct, ale protože se svět z divokého tempa zase
pomalu zklidňuje, dá se očekávat, že zumbu netrumfne žádná další supermoderní novinka, ale stará dobrá jóga či meditace zůstanou. Věnujeme-li se
jakémukoliv sportu déle než třicet minut, dojde k lepšímu okysličování mozku, protože lépe dýcháme. Jakákoliv fyzická činnost zlepšuje průtok krve do
části mozku, jež ovlivňuje naši schopnost učit se a také za tvorbu nových
mozkových buněk. Když cvičíme, cítíme se navíc prokazatelně lépe, jsme
pozitivnější, máme víc energie a jsme přístupní novým věcem.
JP
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OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 4/2015

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Příroda...
Velkým rozvojem probíhá i zájem o přírodu, ekologii a budoucnost planety. Našla jsem na internetu článek, který ukazuje Čecha na Bali a poskytuje
vysvětlení mému srdci blízké: Říkal jste, že naše planeta nedisponuje tolika
zdroji, aby všech sedm miliard lidí žilo v blahobytu. Co s tím? Víte, kolik
v Indonésii a dalších zemích rozvojového světa existuje lidí, kteří budou chtít
žít jako my? Miliardy. Zdroje jsou omezené, a čím větší po nich bude poptávka, tím více stoupne jejich nedostupnost a cena. Jestli se nechceme drasticky vzdát svého blahobytu, měli bychom uvědomit nastupující generaci
v rozvojovém světě, že zdroje jsou omezené a že bránou ke šťastnému životu

Finance rady a informace

není životní styl založený na spotřebě a energetické náročnosti, nýbrž život
v rovnováze s přírodou. Budeme z toho profitovat my, obyvatelé rozvojových
zemí a hlavně příroda. Cítíte se teď šťastnější, než jste byl před svými charitativními a ekologickými aktivitami? Našel jste to, co jste hledal? Šťastným
mě činí sledovat ve volné přírodě orangutaní matku s mládětem, možnost
plavat vedle mořské želvy či se napít z potoka. A chci, aby toto štěstí zažili
mojí spoluobčané na celé planetě, a to i po následující generace. Doufám, že
každá další kniha o přírodě v dětských rukou k tomu napomůže.
JP

JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Okénko cestovatele
V zimě k moři, v létě do hor… Dodnes si dokážu vybavit ten zvláštní pocit napětí kombinované
s rozechvěním, očekáváním v okamžiku, kdy jsem
se v roce 1990 poprvé přiblížil na dohled k oblasti Salzkammergut k jednomu z nejmalebnějších
míst Rakouska. Na vlastní oči jsem uviděl Alpy,
které se podobaly tomu, co jsme před tím mohli

sledovat pouze v rakouské nebo německé televizi. Skutečnost byla však o mnoho hezčí. Solná
komora od Salzburgu na východ je územím plné
vysokých hor, rozeklaných skal, hlubokých údolí s ještě hlubšími jezery se studenou tyrkysovou
vodou a divokými bystřinami zpestřenými častými vodopády. Úžasný kraj pro turistiku nebo vyjížďku na kole. Poznávat tato místa je možné od
jezera Traunsee, městečko Gmunden je kouzelné,
s krásnými vyhlídkami, nabízí příjemné procházky i vyjížďky lodí. Duší Salzkammergut jsou
vzájemně na sebe navazující jezera, které lze se
zastávkami a krátkými vycházkami objet autem
v jednom dni. Srdcem je potom městečko Hallstatt
s jezerem, okolo něhož se na jedné straně tyčí vysoké hory, aby na opačném konci přešly do malebného údolí. Měl jsem možnost díky synovi vidět
tuto část Alp ze vzduchu, skutečně neopakovatelný
a nesmazatelný zážitek. Přesto mohu tvrdit, že samotný magický Hallstatt vynikne nejlépe ze země
– v bezprostředním kontaktu s jezerem, s domy
ve svahu obklopenými barevnými pelargoniemi,
se siluetou kostela známou ze všech pohlednic,
s vodopádem, který padá ze skal přímo pod silnici jen kousek od jedoucích aut. Naučil jsem se
průměrně lyžovat až ve středním věku, možnosti
zimní dovolené na sněhu v Alpách postupně ztrácely na významu a tak jsem se nadchnul pro letní
hory poznávané formou autoturistiky. Naše škodovky začátkem devadesátých let supěly horskou
silnicí pod Grossglockner a k ledovci Pasterze,
nebo k jezeru Gosausee pod masívem Dachsteinu,
nahoru s přehřátým motorem a dolů s kouřícími

brzdami, bylo to krásné dobrodružství s novými
netušenými zážitky. Je zajímavé, že Alpy vypadají
v každé zemi trochu jinak. Rakouské a německé
jsou malebné, francouzské mohutné, švýcarské vysoké a divoké. Kdo má rád evropské hory
a nechce dělat vysokohorskou turistiku, tomu
doporučuji za několik dnů projet autem dosažitelnou část Alp, třeba přes Rakousko a Německo
na švýcarské průsmyky, s navazujícími přejezdy
až do výšek nad 2.500 metrů. Anebo obráceně,
od západu k východu, začít projetím tunelu pod
masívem Mont Blancu, zastavit se na kávu ve
francouzském Chamonix, kochat se pohledy na
nejvyšší horu Evropy, která se tyčí nad městem
jako ledový obr. Projel jsem nejvyšší místa už se
škodovkou a na každém průsmyku jsem si nahoře vždycky říkal, to je nádhera, stálo to za to! Po
cestě jsou další nevšední lákadla, třeba zubačkou
na Jungfrau či na vyhlídkovou plošinu Gornergrat
pod Matterhornem, mezi nejvyššími švýcarskými
vrcholy a ledovci s kilometrovými splazy do údolí.
Zpáteční cestu je možné absolvovat do Zermattu
krásnou krajinou po svých, je to sice stále z kopce,
ale fyzička je třeba. Nezmínil jsem se ještě o Itálii.
Úmyslně, protože dle mého názoru a zkušenosti
italské hory nabízí vše – jsou malebné, mohutné
i divoké, autem dobře přístupné, 4-5 dolomitských
průsmyků projedete jedním okruhem. Je to vlastně nahoru a hned zase dolů několikrát za sebou,
vše kolem 2.000 a více metrů nad mořem. Jen je
třeba počítat s časovou rezervou, protože za každou zatáčkou se otevírá nový překvapivý výhled
a tak je potřeba zastavit, rozhlédnout se… Nejúžasnější výjezd v italských Alpách je vyhlídková
silnice na druhý nejvyšší evropský průsmyk Passo
dello Stelvio (něměcky Stilfserjoch) ve výšce 2.757
metrů. Stoupání z údolí začíná vcelku nenápadně,
po několika kilometrech se vám ale najednou zdá,
že z těch 100 koní pod kapotou se nejméně polovina jenom veze. A to jste stále ještě pod kopcem.
Tak ukázkové serpentiny se asi jinde v Evropě
v takovém rozsahu nevyskytují a když na nich potkáte cyklisty (!), kteří se šplhají (a mnozí vyšplhají) až nahoru, budou vás za ně bolet nohy. Na
druhé straně při sjezdu směrem na Bormio není
neobvyklé začátkem léta projíždět silnicí obklopenou dvoumetrovou sněhovou bariérou. Když tedy
v létě do hor, můžeme se v zimě podívat k moři.
Teplá moře jsou v tomto období mimo Evropu,
což značí přemýšlet nejenom o finanční stránce
dovolené, ale také o bezpečnostní a zdravotní si-
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tuaci v dané lokalitě. Kromě delší cesty do Asie,
dále do Afriky nebo do Karibiku je nejjednodušší
a také nejlevnější letět v zimě k Rudému moři do
Egypta. Když pominu nejistou situaci v oblasti Sinaje, zbývá Hurghada nebo Marsa Alam, kde jsou
lepší služby a příjemnější prostředí. Kdo tam byl,
ví, že Rudé moře je výjimečné svojí sytou temně
modrou barvou a množstvím podmořského života. Kromě korálů všech tvarů a barev jsou hned
u břehu k vidění hejna všemožných ryb, mořští
úhoři i rejnoci, dále v moři pak delfíni nebo želvy.
Také výletů pro zpestření pobytu a pro poznání
nabízí cestovky dost, bohužel dnes není bezpečné
vydat se do vnitrozemí za brány hotelových komplexů. Před několika lety se mi podařilo navštívit
Údolí králů a Luxor. Vidět tyto monumentální památky na vlastní oči je vzrušující. Dalším místem
relativně v dosahu pro zimní koupání jsou Kanárské ostrovy, nebo trochu dražší, ale teplejší Kapverdské ostrovy s nekonečnými písečnými plážemi
a dunami. V každém případě možnosti jsou a jejich využití je jedním ze způsobů jak načerpat síly
v dlouhé zimě a zkrátit si čekání na jaro. A potom,
třeba hurá do hor! Nebo k blízkým mořím, anebo
na Lipno. Protože jak jsem zde již jednou napsal
„nejen prací živ je člověk…

Desatero bezpečného cestování
1. Nedělejte nic, co by vás ohrožovalo na životě.
2. Poslouchejte místní bezpečnostní složky.
3. Sledujte místní aktuální zpravodajství.
4. Vždy mějte u sebe kopii dokladů a telefonní
číslo na konzulát.
5. Chraňte si své osobní věci před kapsáři.
6. Nezúčastňujte se místních demonstrací.
7. Vyhněte se místům, kde je vysoká koncentrace
lidí (tržnice, bary, restaurace, nákupní centra).
8. Nedávejte se do řeči s lidmi, kteří jsou na vás
přehnaně milí a nabízí pití či jídlo.
9. Choďte ve skupinách.
10. Necestujte v noci - případně se zamykejte.
SP

TEST – VKLADY
(otestujte své znalosti v oblasti spořících účtů a termínovaných vkladů)

b) Úroky se nedaní
c) 15 %

1. Pojištění vkladů v ČR se týká:
a) Jen bank
b) Bank i družstevních záložen
c) Vklady v ČR nejsou pojištěny

7. Jsou termínované vklady ze zákona pojištěné?
a) Ano
b) Ne, jen spořicí účty
c) Ne

2. Jak říkáme bankovnímu vkladu na dobu určitou s předem stanovenou
úrokovou sazbou?
a) Smíšený vklad
b) Spořicí vklad
c) Termínovaný vklad

8. Při jednoduchém úročení, jaká bude výše vkladu 100 000 Kč po 6 měsících při úrokové sazbě 10 % p.a.?
a) 105 000 Kč
b) 110 000 Kč
c) 106 000 Kč

3. Je pro Vás výhodnější, pokud Vám bude banka připisovat příslušný úrok:
a) Denně
b) Měsíčně
c) Nezáleží na tom

9. Termínované vklady nabízejí:
a) vyšší úročení výměnou za delší dobu vázanosti finančních prostředků
b) vyšší úročení a rychlou dostupnost k uloženým prostředkům
c) vyšší úročení a vyšší likviditu

4. Který z následujících vkladů není ze zákona pojištěný?
a) Penzijní připojištění
b) Stavební spoření
c) Vkladový účet

10. Do jaké výše jsou pojištěny vklady u bank a družstevních záložen v ČR?
a) 90 % vkladu, max. 1 milion Kč
b) Pojištěny jsou všechny vklady bez omezení
c) 100 % vkladu, max. 100 000 EUR

5. Co znamenají zkratky p.m. a p.a.?
a) p.m. - roční úročení, p.a. - měsíční úročení
b) p.m. - měsíční úročení, p.a. - roční úročení
c) p.m. - úročení na spořicím účtu, p.a. - úročení na termínovaném vkladu
6. Jak vysoká je v ČR srážková daň z připsaných úroků?
a) 21 %

(správné odp.: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7a, 8a, 9a, 10c)
Rada všech finančních poradců, že by každá domácnost měla mít odloženu
sumu, která odpovídá půlročním provozním nákladům, je nejrozumnějším
řešením, jak předejít finančním problémům. Vytvořit si takovou rezervu ale
není pro část domácností lehké. Finanční poradci proto doporučují – vyplatí
se mít i menší finanční rezervu.

Léto s vůní bylinek
Po sametové revoluci se v obchodech začala objevovat směs „Švédské bylinky“. Naložily se do lihu a vznikly tak Švédské kapky, které se dnes už běžně
prodávají v lékárně. I naše rodina si bylinky naložila dle návodu, pak se ještě
přikoupila kniha od známé rakouské bylinkářky a moje cesta k bylinkám
se začala otevírat. Postupně jsem se o ně zajímala víc a víc. Zjišťovala jsem,
že někdy stačí málo, v tomto
případě nasadit bylinnou léčbu a ne bezhlavě polykat jednu tabletu za druhou. A tak
pokud se dnes v naší rodině
vyskytne nemoc, úplně nejdřív
sáhnu po bylinkách. Samozřejmě v některých případech
je nutné vyhledat lékaře, ale
jsem přesvědčená, že v mnoha
případech jsou bylinky schopny nám pomoci. Při toulkách letní přírodou můžeme udělat hodně pro své
zdraví tím, že se občas zastavíme a nasbíráme nějakou tu bylinku. Jak se říká,
není na světě bylina, aby na něco nebyla a tak se vyzbrojíme košíkem, nůžkami popř. rukavicemi a můžeme začít. Určitě budeme sbírat za slunečného
dne, kdy mají bylinky největší sílu a nehrozí zplesnivění, použijeme již zmiňovaný košík či misku, nikdy ne igelitku a nebudeme zbytečně působit škody
nadměrným pleněním, vytrháváním i s kořeny atd. Některé byliny si můžeme vypěstovat i doma na zahrádce či balkoně, na jiné se vydáme do přírody.
Vzpomeňme, že klasická medicína má svůj prvopočátek v bylinkách, pouze
naše uspěchaná doba zatlačila naše léčivky do pozadí. Naštěstí jsme na dobré
cestě, čím dál více lidí znovu nachází to polozapomenuté kouzlo a potěšení
z vlastnoručního sběru bylinek a objevování jejich schopností a účinků. Dokonce podle Světové zdravotnické organizace se nyní na celém světě léčí 3x
až 4x více lidí bylinkami než dříve. Alespoň stručný přehled nejznámějších
bylin. Mateřídouška, měsíček, pampeliška, řepík, šalvěj - je též výborným
kořením, bez černý, heřmánek, jitrocel, kopřiva, kostival, česnek medvědí,
přeslička, kokoška pastuší tobolka a další bylinky, které můžeme nalézt volně
v přírodě. Z doma pěstovaných uvedeme např. měsíček, tymián, levanduli,

saturejku, šalvěj, řepík, rozmarýn…… Klasické „kuchyňské“
bylinky jako je pažitka, libeček, petrželka používáme běžně při přípravě jídel, my se ale
zaměříme na jiné využití.Nejběžnější je použití bylinek jako
čaje, čerstvou bylinu louhujeme krátce cca 1 minutu, sušenou o něco déle- cca 3 minuty.
Čaj musí mít světlou barvu.
Další možností je parní zábal, kašovitý zábal, bylinná koupel, solná koupel,
tělový peeling, masti, bylinné oleje a čerstvé šťávy a sirupy. Solnou koupel
si připravíme tak, že smícháme sušenou bylinu s mořskou solí a nasypeme
do vody připravené ke koupání. Koupeme denně nebo obden 15-20 minut.
Po 20 koupelích je účinek zaručen.Tahle záležitost je velmi příjemná a pomáhá např. při virózách, prostydnutí, únavě, stresu, nespavosti, při kožních
problémech….je to úžasný relax. Nejlépe je zachumlat se pak pod peřinu
a 20 minut odpočívat. Pokud si chceme
sami vyrobit mast, rozehřejeme 250g
čistého nesoleného vepřového sádla
a vsypeme 2 hrsti posekaných bylinek
a chviličku zapražíme. Po vychladnutí
dáme do lednice a po 24h zahřejeme
a přecedíme do sklenic.Sušené bylinky
i masti používáme 1 rok. Můžeme si
také pořídit eterické olejíčky, které
buď použijeme do aromalampy, nebo
kápneme na topení , též se prodávají olejíčky určené přímo k masáži nebo do
koupele. Tady bych ráda zdůraznila dbát na kvalitu. Ať už si uděláte lahodný
čaj či příjemnou koupel, vnímejte energii, kterou Vám bylinky takto předávají a těšte se na další bylinkářskou sezonu, kdy se opět budete rozhlížet
kolem sebe a hledat první známky života našich starých známých přátel- bylinek. Pomáhají nám zcela nezištně.
Jana Jílková
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Cizí jazyk jako „hobby“
Učení se cizímu jazyku patří k oblíbeným zálibám mnoha lidí na celém světě. Každý má možnost se cizí řeč naučit, musí ho však studium skutečně
bavit, jinak u něj dlouho nevydrží. Hnacím motorem bývá motivace, která je
u každého individuální. Za nejužitečnější důvod k učení cizího jazyka považuje 61 % Evropanů práci v zahraničí. Podle 53 % respondentů evropského
průzkumu je argumentem i cizojazyčná komunikace v zaměstnání ve vlasti
a s tím související cesty do ciziny. Pro 47 % dotázaných, mezi nimiž je hodně seniorů, je důvodem i zahraniční dovolená, a 46 % Evropanů vidí jako
dobrou motivaci možnost studia v zahraničí. Studium cizích jazyků má řada

angličtinu na základní úrovni potvrdí zkouška KET a PET, vyšší úrovně pak FCE, CAE a CPE. Obchodně zaměřený jazyk vyústí ve zkoušky
BEC – Preliminary, Vantage a Higher a zkouškou pro akademické účely je
IELTS. Britské centrum v Českých Budějovicích má také poměrně velkou
knihovnu a multimediální studovnu, kde je možné si zapůjčit jak učebnice
a CD nebo slovníky, tak např. i beletrii či časopisy. Centrum pořádá nepravidelné akce Anglického klubu, kde rodilí mluvčí přednášejí na různá
témata. Mezi další akce patří např. autorská čtení nebo metodické semináře pro učitele angličtiny na základních a středních školách.
2. Další významnou institucí zabývající se šířením a nabídkou nejen výuky cizího jazyka je Goethe-Zentrum při Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích, které zde vzniklo před 10ti lety jako pobočka pražského
Goethe-Institutu, spolupracujícího s podobnými centry v Německu. Toto
sídlí také v centru města, v Krajinské ulici č. 2. Centrum nabízí jak kurzy
standardní němčiny, tak i kurzy specializační, např. pro komerční praxi.
V Goethe-Zentru je možné skládat mezinárodně uznávané zkoušky, tzv.
Goethe-Zertifikat všech úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, od úrovně A1 až po úroveň C2. Centrum pořádá
také kulturní akce a přednášky pro veřejnost, vzdělávací semináře pro
učitele a metodické workshopy pro školy. Centrum disponuje knihovnou
a odborným poradenstvím.
Více informací lze najít na http://www. goethezentrum.cz/.

z nás stále spojené s nudným biflováním slovíček, opakováním gramatiky
a vyplňováním nezáživných cvičení v pracovních sešitech a cvičebnicích.
Lidé si těžko zapamatovávají něco, co je pro ně tzv. cizí a v mysli často nepředstavitelné. Cizí slovíčka bývají často chápána jako změť písmen, která
nejde „natlouct do hlavy“. Úplně bez slovíček a gramatiky to samozřejmě nejde, ovšem dnešní jazyková výuka dávno nespočívá jen v biflování slovíček,
v práci s učebnicí, a není tak založena pouze a jen na tzv. překladové metodě.
Dnešní výuka nabízí nahrávky slovíček, dialogů a frází, které lze díky novým
médiím neustále nosit s sebou. Ten, kdo je na základní nebo středně pokročilé úrovni cizího jazyka a rád čte, má možnost půjčit si nebo koupit dvojjazyčně psané knihy. Postupně vycházejí jak známí, tak i méně známí autoři.
Knihy jsou koncipované tak, že jedna stránka je v českém jazyce, a stejný
obsah v cizím jazyce se zrcadlí na stránce protější. Dá se tak číst v každém
jazyce zvlášť nebo čtení kombinovat. Četba cizojazyčné literatury, sledování
zpráv na internetu či cizojazyčných filmů patří spíše k pasivnímu tréninku,
a k procvičení praktických dovedností je potřeba aktivní komunikace. Dnešní moderní způsoby výuky obvykle vycházejí z komunikativní metody, jejímž cílem je praktické ovládání jazyka v reálných životních situacích. Komunikativní metoda je založena na práci s autentickými materiály jako jsou
např. jízdenky, jídelní lístky, novinové články, současná hudba a texty písní,
nebo ukázky z filmů. Hlavním důraz je kladen na řečovou improvizaci. Nejlepší způsob komunikace je však s rodilým mluvčím a konverzační kurzy se
dnes dají absolvovat i z pohodlí domova, např. přes Skype. Psaní lze trénovat
pomocí nejrůznějších e-learningových programů, ale třeba i na sociálních
sítích. Současná nabídka jazykových kurzů je obrovská, vypisují je jednotlivé
jazykové školy, kterých je opět velké množství. V Českých Budějovicích existuje kolem 50 jazykových center, které nabízejí kromě výuky cizích jazyků
i další služby jako jsou např. překlady a tlumočení nebo průvodcovské služby. Jazyková centra mají status buď státní či soukromé instituce.

3. Třetím největším jazykovým centrem je Francouzská aliance Jižní Čechy
v Českých Budějovicích (L´alliance française de Bohême du sud). Tato
vznikla na základě Francouzského klubu – pobočce pražské Francouzské
aliance a po letech získala i v Českých Budějovicích status aliance. Aliance
nabízí kurzy francouzštiny pro začátečníky, pokročilé i kurzy pro přípravu
na mezinárodní zkoušky DELF/ DALF. Jako i ostatní centra nabízí aliance bohatý kulturní program jako např. Café français, a všechny akce jsou
orientovány na setkávání příznivců tohoto jazyka a možnost konverzovat
s rodilými mluvčími mimo dobu jazykových kurzů. Přehled nabízených
kurzů a další informace lze nalézt na webové stránce http://www.alliancefrancaise.cz /. Další jazykové instituce sídlící v Českých Budějovicích
jsou větší či menší, nelze však říci, že by byly méně kvalitní. Dlouhou tradici mají i soukromé jazykové školy nesoucí jména Aslan, Sophia, Radost,
Polyglot, Gaudeo, Educo, Lite, v poslední době má v Českých Budějovicích pobočku JŠ Jipka a další. Spousta jazykových škol, zejména státních,
existuje také při jiné instituci, např. při základní, střední či vysoké škole,

1. K jednomu z nejznámějších státních jazykových center patří Britské centrum při Jihočeské univerzitě (www.britskecentrum.cz), sídlící v centru
Českých Budějovic, na rohu ulice Krajinské a Náměstí Přemysla Otakara
II. Centrum nabízí jak možnost navštěvovat semestrální kurzy, tak složení mezinárodně uznávaných zkoušek ve spolupráci s Britskou radou
a University of Cambridge (UK). Zkoušky jsou rozděleny podle úrovní,

- 10 -

která jazykovou školu zaštiťuje. Většina jazykových vzdělávacích institucí,
ať už státních či soukromých, zajišťuje výuku kurzů cizích jazyků v semestrálních - půlročních cyklech, což se ukázalo jako nejlepší řešení pro
zájemce jak z časových tak z finančních důvodů. Pokud účastník kurzu
z jakéhokoliv důvodu nemůže navštěvovat výuku v druhém půlroce, není
nucen udávat důvody či složitě stornovat kurzovné. Stejně tak lze navště-

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
vovat jakýkoliv cizojazyčný kurz od února do června, tedy v druhé polovině akademického roku. Časté jsou v posledních desetiletích i nárazové intenzivní jazykové kurzy, týdenní, víkendové nebo např. prázdninové (letní
jazykové školy). Co se týče jazykových škol nebo i soukromých učitelů
cizích jazyků, jsou v poslední době také oblíbené konverzace s rodilým
mluvčím, které probíhají buď v malé skupince nebo je to takzvaný „One to
one“ kurz. Samotný pobyt v prostředí, kde se cizím jazykem mluví je ovšem tou nejlepší variantou, jak se cizí jazyk naučit. Lepší učitel neexistuje.

Člověk se tak zároveň učí nejen jak se co řekne, ale také v jaké konkrétní
situaci pojem nebo slovní spojení použít. Autentičnost prostředí dokáže
naučit cizímu jazyku i naprosté „jazykové antitalenty“. V takových případech už nehraje roli ani motivace, ani nic jiného. Pokud je člověk „hozen
do vody“, nemá na výběr a prostě musí „plavat“. Spousta jazykových škol
si je této skutečnosti vědoma a zprostředkovává proto zahraniční jazykové
pobyty spojené s relaxací na zajímavých dovolenkových místech.
Autor: MM

Láska
Štěstí je milovat a mít dobré přátele, žít život s nadhledem, s láskou a vesele.
Láska. Umění je milovat v první řadě sám sebe. Když dáme dostatečnou lásku sami sobě, když se přestaneme trestat za chyby, a soudit za nedostatky, jež
na sobě sami vidíme, pak bude moci naplno rozhořet. A v takové situaci poznáme, že si sami sebe více vážíme, a tím pádem si nás budou vážit a milovat
nás i ostatní. To je tedy to štěstí milovat a být milován. Přátelství. Máme-li
dobré přátele o které se můžeme opřít a spolehnout se na ně, je to skvělé.
Nemáme-li takové a jsou kolem nás lidi, kteří si nás neváží a neberou nás
takové, jací jsme, přišel čas na změnu. Nemá totiž velký smysl zůstávat poblíž lidí, jež nás nepodporují, protože bychom nemohli nikdy žít naplno svůj
život. Život z nadhledu. Občas máme pocit, že se nám dějí nespravedlnosti,
ale vše v našem životě má svůj důvod, a vše je zkušenost, která nás někam
posouvá. Naučíme-li se na ty situace pohlížet z odstupu a nehodnotit je oka-

mžitě systémem: špatná/dobrá bude se nám lépe žít. Položme si vždy otázku: Co mě má tato situace naučit? Radost. Jako děti jsme se uměli radovat
z každé maličkosti, a doslova z každé “blbosti”. Dnes se dětem vysmíváme,
jak jsou naivní, a že neví, co je opravdový život. Ale jsme to my, kdo neví,
co je opravdový život, začali jsme vše brát příliš vážně, a přestali jsme se radovat. Žijeme v neustálém strachu v minulosti nebo v budoucnosti, nechali
jsme se pohltit stresem a neumíme se už ani pořádně zastavit, abychom si
to všechno uvědomili. Naučme se být občas zase jako malé děti, rozhlížet
se kolem sebe, a radovat se z maličkostí může opravdu každý. Udělejme si
radost třeba hned po ránu, a nastartujme svůj den oblíbenou písničkou nebo
oblíbenou filmovou hláškou. Vzpomeňme si na to, co nám dělá radost a zaveďme to pravidelně do svého života.

Zdravé vaření - Skvělý nepečený koláč

Skvělý nepečený koláč
Velmi chutný, ale především zdravý nepečený koláč, který je bezlepkový a plný vitamínů
z čerstvého ovoce. Můžete sníst více kousků a přitom Vás nemusí trápit žádné kalorie navíc.
Hodí se i pro diabetiky, jelikož neobsahuje žádný cukr.
Ingredience:
Korpus
1 hrnek sušených rozinek
½ hrnku datlí
1 ½ hrnku přírodních kešu ořechů
Náplň
1 řecký jogurt
1 plnotučný tvaroh
Čerstvé ovoce

Postup
Rozinky a datle namočíme do vlažné
vody min. na 10 minut. Poté si připravíme
mixér, do kterého vložíme rozinky, datle a kešu oříšky. Mixujeme do hladka. Směs bude
lehce mastná a to díky olejům, které jsou obsaženy v kešu oříšcích. Směs vtlačíme do formy a
uhladíme. Poté formu vložíme cca na 30 minut do ledničky. Mezitím si z jogurtu a tvarohu
připravíme náplň. Pokud chcete, můžete náplň dosladit např. vanilkovým cukrem, ale dle mě
je to úplně zbytečné. Nakonec na náplň rozprostřeme nakrájené ovoce. Koláč dejte ještě
tak na 20 minut ztuhnout do ledničky, poté můžete podávat.
Zdravé potraviny můžete nakoupit zde: http://eshop.balance-system.cz/ s možností osobního odběru v ČB.
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Jak probíhá vyslání posádky záchranné služby?
Operátor tísňové linky přijímající vaše volání v průběhu komunikace vše zapisuje
do počítačového programu.
Zpracovanou výzvu přebírá řídící operátor, který
následně vybere nejbližší
vhodnou posádku a vysílá ji na místo události. Znamená to, že již během
Vašeho hovoru vyjíždí na místo události posádka záchranné služby a nehrozí nebezpečí z prodlení.

VŠÍMÁLEK
Soutěžíme:
3 otázky – odpovědi, kdo uhádne všechny 3, může mít dobrý
pocit !!!
Otázka 1.) - Porušují parkující řidiči § 25 zák.č.361 / 2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích?

Co dělat do příjezdu záchranné služby? U bezprostředně život ohrožujících stavů s Vámi zůstane operátor na lince až do příjezdu posádky záchranné služby, bude Vám radit, jak správně provádět život zachraňující úkony
na místě události. V případě bezvědomí a bezdeší probíhá mezi volajícím

Ano Ne

a operátorem tzv.TANR. Je to telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace.
Dozvíte se přesné instrukce ,jak postupovat. V případě krvácení, jedná - li se
o krvácení tepenné či žilní, jeho zastavení a dále ošetření a krytí rány. Zajištění stavu poraněného do příjezdu ZZS. V takové situaci jste operátorova tzv.
„prodloužená ruka“. Dbejte jeho pokynů, můžete tím zachránit lidský život!
Sledujte pečlivě stav postiženého až do příjezdu zdravotníků. Pokud se začne
měnit kvalita vědomí nebo dýchání, nebo si jakkoliv nejste jisti vývojem situace, neváhejte a znovu kontaktujte tísňovou linku 155.
Je také možnost využít i linku 112. Pokud ale vytočíte tísňovou linku 112,
budete spojeni na tzv. „telefonické centrum tísňového volání“ spravované
Hasičským záchranným sborem ČR. Zde sdělíte své informace a dále budete
přepojeni na linku 155 půjde - li o problém týkající se zdraví. Toto způsobí
určitou časovou prodlevu ve vyslání zdravotnické pomoci. Výhody linky 112
- dovoláte se i bez SIM karty, operátoři ovládají několik světových jazyků.
VOLEJTE PŘÍMO LINKU ZZS 155.
Jana Čepelková

Tábory v Zemi Nezemi

Otázka 2.) - Brání v průchodu maminkám s kočárky a nutí je
jezdit po silnici ?

Ano Ne
Otázka 3.) - P
 oškozují majetek obce, tedy všech nás občanů ?

Ano Ne

Nehodící se škrtněte.

Pj

Tísňová linka 155. Kam se dovoláte?
Záchranná služba má v celé ČR má jednotné číslo 155, které se vytáčí z jakéhokoliv telefonu veřejné telefonní sítě i z telefonu mobilního bez předvolby
a volání je bezplatné.
ZZS JČK - Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje České Budějovice
V jihočeském kraji se při telefonování na číslo 155 z pevné linky i mobilního telefonu dovoláte na Krajské zdravotnické operační středisko v Českých Budějovicích. Komunikovat s vámi budou operátoři se zdravotnickým
vzděláním. Posádky, které přijedou na místo události zajistí neodkladnou
před nemocniční péči a dále dle situace a stavu transportují postiženého do
zdravotnického zařízení.
Kdy a jak volat na tísňovou linku 155? Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu oso-

Již pátou sezonu otevírá statek Výštice brány pro své tábory pořádané o.s.
Země Nezemě. Letošní sezona však paradoxně nezačala v jižních Čechách, ale
v nizozemských mořích. Na stoleté plachetnici Gaia křižovali rodiče s dětmi
Severní moře, učili se uzlům, námořním pravidlům i zvykům námořníků.
Ani další kurs neprobíhal na statku. Tábor pro středoškoláky probíhal zčásti
v Novohradských horách, kde dobrodruzi pod vedením Indiana Jonese
zdolávali tamní terén na kolech. Po čtyřech dnech se kolmo všichni přesunuli
do Vyššího Brodu, kde následovala vodní etapa až do Českého Krumlova.
Na malebný statek se všichni vrátili ve zdraví až ve středu. Koronarův kříž,
po kterém celý týden pátrali, se poté hledal skoro sám. Kouzelnickou školu
v Bradavicích otevřel opět nový ředitel. Poprvé v historii to byl však
duch. Tím hůř, že to byl Protiva. Mladí kouzelníci a čarodějky zkoumali
nové čarovné tvory, učili se kouzlům i trikům, studovali historii školy čar
a kouzel, pronikali do tajů jasnovidectví a koleje opět soutěžily mezi sebou
o školní pohár. Po dlouhé odmlce vyhrála zmijozelská kolej a není žádné
koleje, která by v pětileté historii Bradavic na Výštici nevyhrála. V průběhu
celých prázdnin se na statku vystřídaly čtyři jezdecké tábory, na kterých se
své jezdecké umění tříbilo přes 40 dětí. Každý den se kromě ježdění všichni
starali nejen o koně, ale také o kozy, kachny i králíky. Kydaní boxů, čištění,
krmení i teoretická výuka patřily do každodenního harmonogramu těchto
výcvikových táborů. Mezi další netradiční tábory patří i přírodovědný, kde
se děti učily nejenom poznávat brouky, ptáky a obojživelníky, ale také se
dozvěděly hodně o jejich životě nebo rozmnožování. Na výtvarném táboře
se mladí umělci učí malířskému a sochařskému umění od starověku až po
současnost a zkoušejí si například středověké nebo renesanční techniky
tvorby uměleckých děl. Další tradiční etapou táborů v Zemi Nezemi je
vodácký tábor. Ve středu se vodáci přesunuli do Vyššího Brodu a až do soboty
sjížděli naší krásnou Vltavu. Souběžně s tímto táborem na statku probíhala
vodnická konference za záchranu vodnické rasy. Nejmladší vodníci pomáhali
Česílkovi a jeho přátelům domluvit se s policií a Ministerstvem o soužití lidí
s vodníky. Naštěstí vše dobře dopadlo a vodníci nevyhynou. Aspoň ne vinou
lidské rasy. V průběhu táborů na statek dorazilo mnoho hostů. Ornitolog,

který přivezl mládě sokola, nebo uznávaný český veterinář, který učil
děti o biologii zvířat. Největším překvapením pro všechny účastníky byla
ukázka hadů v době, kdy statku podruhé letos vládl Indiana Jones, jenž je
proslulý tím, že se hadů bojí. Po louce se v jednu chvíli plazily například dvě
čtyřmetrové krajty. Největším zážitkem samozřejmě bylo pózování se škrtiči,
kteří se ladně vinuli kolem krků dvanáctiletých dítek. Pro všechny kursy
byly v blízkých lesích kolem statku napíchané barevné kůly, které značily
tři různé okruhy pro běhací a poznávací aktivity. Bohužel někteří z dalších
návštěvníků lesa tyto kůly zahazují daleko od cesty a způsobují problémy jak
pro instruktory, tak pro samotné účastníky, kteří se poté ztrácejí a hledají
cestu zpět na statek. Na konci srpna se táborová sezona uzavřela sjezdem
Vltavy všech instruktorů a proběhlo také samozřejmé závěrečné zhodnocení
celých prázdnin a současně se začala vymýšlet témata na příští rok.
Jan Pudich

by blízké i cizí, těžkého úrazu, dopravní nehody, tonutí, otravy nebo stavu,
který zřejmě bude mít za následek závažné poškození zdraví. Na linku 155
je správné zavolat i v případě, kdy si závažností nejste zcela jisti. Operátoři
linky 155 jsou kvalifikovaní pracovníci se zdravotnickým vzděláním a pomohou vám situaci vyřešit.
Co je potřeba sdělit? Operátor tísňové linky 155 Vám bude klást otázky
potřebné ke správnému vyhodnocení situace (tísňové výzvy) a k určení naléhavosti stavu, na němž závisí vyslání odpovídající posádky záchranné služby.
Snažte se proto zachovat klid a věcně zodpovědět jeho dotazy.
Důležité je sdělit: Přesné místo události: např. adresa, v terénu orientační
bod, číslo želez. přejezdu, atd. Co přesně se stalo: např. rozsah postižení
nebo úrazu, počet účastníků dopravní nehody, atd. Stav postiženého: je při
vědomí, dýchá, krvácí, atd. dítě či dospělí. Identitu postiženého: jméno, přibližně věk, znáte ho?
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Blahopřejeme...

Přejeme rozrůstající se rodině Pavliců hodně štěstí, radosti a zdraví...

REPORTÁŽE, POZVÁNKY
MUDr. Markéta Kollrosová
Představujeme naši novou paní doktorku pro
Olešník a Dříteň. MUDr. Markéta Kollrosová je
praktickou lékařkou pro dospělé. V současné době
má ordinaci ve Vodňanech a Strakonicích. Poprvé
v Olešníku bude 6. 10. 2015 v ordinaci na OÚ
v obvyklém čase. Převezme pacienty od MUDr.
Vodičky, další pacienti se mohou dle potřeby
přihlásit. Spolupracuje s obvyklými zdravotními
pojišťovnami. Zdravotní sestra zůstane stejná.
Přejeme příjemné paní doktorce spokojenost a nám
pacientům hodně zdraví…

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Potraviny
Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového
práva v Evropské unii. Požadavky na označování potravin jsou upraveny jednak na horizontální úrovni, kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné
pro všechny potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy v různých právních
předpisech se stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy potravin. V současné době se odhaduje, že v rámci evropské potravinové legislativy, obsahuje požadavky na označování potravin více než čtyřicet právních předpisů.
Na úrovni České republiky jsou základní požadavky na označování všech
potravin stanoveny zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích, ve znění pozdějších předpisů k 1. lednu 2015. Další požadavky
jsou pak stanoveny v prováděcích vyhláškách k zákonu a dále veterinární
zákon pak obsahuje některé zvláštní požadavky, které souvisejí s označováním některých produktů živočišného původu. Na mezinárodní úrovni jsou
pak požadavky na označování potraviny stanoveny v normách a směrnicích
Codex Alimentarius, podle nichž se postupuje v mezinárodním obchodu
s potravinami. Vyjmenované alergeny musíte u nás najít v restauracích na
jídelních lístcích či vás má informovat obsluha a to také v provozovnách
s občerstvením, pekárnách, ale i při objednávání jídel přes internet. Nutnost
platí bez výjimek pro všechny provozovatele, tzn. i restaurace cizinců. Nápoj
je také pokrm, tak i zde se zákon vztahuje. Pivo obsahuje lepek, ale i destiláty,
které se vyrábějí pálením obilovin. V celé ČR je asi 3 % alergiků na nějaké
složky potravin.
Pochybení po oznámení se řeší upozorněním, pokynem k odstranění a pak
popř. uložením sankce, pokuty.
Ještě před pár lety se lepku vyhýbal jen ten, kdo vyloženě musel, tedy člověk
nemocný celiakií či trpící alergií. A dnes máte možná i vy kolem sebe už
několik lidí, kteří se této látky dobrovolně vzdali, a nemohou si to vynachválit. Co je na tom podle nich tak skvělé? Většina z nich díky tomu zhubla
a postavu si s takovou stravou celkem snadno udržuje. Spousta z nich říká,
že se celkově cítí lépe, zlepšily se některé zdravotní problémy, kromě toho
také mají lepší pleť, zbavili se nadýmání, nafouklého břicha a necítí se tolik
unavení. Co to obnáší? Gluten nebo také lepek, je bílkovina obsažená v obilí,
především v pšenici, žitu a ječmeni. To znamená, že pokud byste na tento typ
stravy chtěli najet, musíte vynechat klasické pečivo, zapomenout na voňavé
bílé rohlíky, stejně jako na koláče a buchty od babičky. Nemohli byste některé uzeniny, těstoviny a další přílohy, sladkosti a také alkohol, ale i některé
jogurty, müsli a kukuřičné lupínky, anebo třeba kečup a hořčici. Na druhou
stranu právě díky tomu, jak je bezlepková strava oblíbená i u běžných zákazníků, vyrábí se čím dál více „běžných“ potravin, ovšem bez obsahu lepku.

Pečivo není co dříve. Právě lepek může za to, že se těsto tak pěkně lepí a je
pružné. Lze tedy namítnout, proč bychom najednou měli přestat jíst pečivo,
když ho naši předci jedli zcela běžně a nic se jim nestalo. To je pravda a i tehdejší pečivo obsahovalo lepek, jenže mnohem méně a navíc se pšenice zpracovávala úplně jinak než dnes. Při současném mletí se oddělí jednotlivé části
zrna, tedy klíček a slupka, pak zůstane čistá bílá mouka s vysokým obsahem
lepku. Další problém je v tom, že potravin s lepkem jíme až příliš. Zatímco
kdysi si dali jeden krajíc chleba denně, případně druhý ještě k večeři, dnes si
dáme rohlík k snídani, koláč ke svačině, těstoviny k obědu, a po obědě ještě
dort jako dezert. Pokud se tedy rozhodnete poslouchat lékaře, kteří někdy
tvrdí, že bezlepková strava je pro zdravého člověka zbytečná, můžete zkusit
lepek třeba jen omezit a ne úplně vyloučit. Alespoň nebudete muset hlídat,
zda máte dostatek vlákniny, vitamínů a některých minerálních látek. Najděte si tedy životní styl, který vám vyhovuje a pokud to bude ten bez lepku,
není proč se mu bránit. Podle lékařů samotný lepek sice neškodí, ale zároveň
vlastně není jasné, v čem by byl našemu tělu prospěšný. Zároveň existuje
několik studií, které dokazují, že lepek škodí nejen osobám s prokázanou
celiakií a alergií. Jejich trávicí ústrojí ho může špatně vstřebávat a proto třeba
máte neustále nafouklé či bolavé břicho, i když jste jinak úplně zdraví. Za
vyzkoušení to tedy rozhodně stojí. Za potravu pro mozek je považovaný lecitin, jehož přírodním zdrojem jsou opět nerafinované rostlinné oleje lisované
za studena, ale také ořechy, semena, sójové boby (zejména tempeh), čočka,
melasa, kaviár a žloutky. Zdrojem spousty prospěšných látek pro mozek je
i jedna z nejstarších rostlin světa ginkgo biloba.
J.P.

Sociální šetření
Sociální šetření mohou pracovníci útvarů hmotné nouze provést plánovaně,
po předchozím upozornění klienta, ale také neohlášeně. Podstatné je, kolik
lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje
či jaký mají majetek. Úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě,

jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má
garáž, zahradu a jak je vybavená domácnost. Nejčastěji jsou zneužívány příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí, v menší míře příspěvky
na péči nebo dávky mimořádné okamžité pomoci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ,
vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi

Koncert na Výštici
V sobotu 19. září od 16:00 hodin bude na statku Výštice koncert známého
folkového zpěváka Jaroslava Samsona Lenka. Samson je jedním ze tří členů
známé skupiny Hop trop a sám je autorem mnoha známých písní, například
Pohoda, Vodácká holka, Už to nenapravím, Katce, Průšvihovej den, ještě
známější jsou ale jeho doprovodné skladby k večerníčkům Méďové, Vydrýsek, Madla a Ťap nebo Putování s medvědy. Proto je vhodné na koncert přijít
i s menšími potomky. Mnoho jeho písní skoro zlidovělo a Samsonovo autor-

ství je tak méně známé. Odpolední koncert proběhne při příznivém počasí pod širým nebem, občerstvení bude zajištěno. Prosíme návštěvníky, aby
byli z organizačních důvodů na místě nejpozději 30 minut před začátkem
koncertuVstupenky v ceně 200,- Kč lze zakoupit na obecním úřadě Olešník
nebo přímo na statku Výštice, a to i telefonem 775 963 325.
M.Pudich
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Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba
kontaktovat v nouzovém případě, pod jednotnou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case
of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě
nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, ICE2,
ICE3 atd. Sdělte prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla celosvětové uplatnění.

Tradiční setkání seniorů bude 31. 10. 2015.
- 15 -
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OKÉNKO REDAKCE
Za první čtyři měsíce roku 2015 stouply ceny
v průměru o 0,23 procenta, reálná mzda se loni
zvýšila o 1,8 procenta.
Odúmrť je majetek po lidech, kteří zemřeli, ale nezanechali po sobě žádné přímé dědice nebo závěť.
Po takových lidech tak dědí stát prostřednictvím
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM). Loni na dědictvích stát získal 240 miliónů korun, o rok dříve 360 miliónů. Počet odúmrtí
bude nadále klesat, neboť doposud byl jejich propad
vynahrazován dobíhajícími dědickými řízeními po
osobách, které zemřely ještě předtím, než NOZ začal
platit, tedy před rokem 2014. Stát v rámci odúmrti
dostává nejenom nemovitý, ale také movitý majetek
po zemřelých. Ten je většinou bezcenný, proto je
tak mnohdy dražší jeho likvidace. Naopak o dědictví s vyšší hodnotou se široká skupina dědiců rozhodně přihlásí. Částky takto získané přitom nejsou
zanedbatelné – za roky 2012 až 2014 to byla téměř
miliarda a odúmrti tvořily 25 procent všech příjmů
ÚZSVM.

Medvědí česnek. A proč je po
něm vůbec taková sháňka? Už
i medvědi věděli, že má pročisťující vliv na trávicí a vylučovací soustavu, podporuje srdeční činnost a likviduje plísně
a bakterie v těle. Proto ho po
dlouhém zimním spánku vyhrabávají a krmí se jím na jaře.
A proto se mu taky říká česnek medvědí! My lidé ho pak
můžeme sbírat od dubna
a jeho sezóna trvá až do začátku
léta.

Každoroční žebříček nejmírumilovnějších zemí je sestavován
od roku 2007 na základě desítek kritérií, jako je počet válek
vedených v posledních letech, počet zabitých vojáků, výdělek
z prodeje zbraní, vojenský rozpočet, vztahy se sousedními
zeměmi, ale i vnitřní faktory jako zločinnost, dostupnost zbraní a vzájemná důvěra mezi občany. V první desítce se kromě
prvního Islandu a desáté místo ČR umístilo na druhém až
devátém místě Dánsko, Rakousko, Nový Zéland, Švýcarsko,
Finsko, Kanada, Japonsko a Austrálie.

Vláda dne 3. 6. 2015 schválila návrh zákona o evidenci
tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Zároveň
schválila návrh Ministerstva financí na snížení DPH
v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou
alkoholických nápojů, a to od 1. ledna 2016. Oproti
původnímu návrhu předloženému vládě návrh zákona nedoznal žádných zásadních věcných změn. Projekt Elektronické evidence tržeb získal své oficiální
logo. Jsou jím „e-tržby“. Jeho součástí je i slogan „MÁ
DÁTI. DAL.“ Logotyp symbolizuje jak on-line elektronickou komunikaci při procesu evidování tržeb,
tak poctivost a rovné podmínky na trhu.

Dědičná příjmení se rodila postupně z přízvisek, jimiž se rozlišovali lidé stejného
křestního jména ve vesnici nebo v jiné komunitě. Vznikala nejčastěji z osobních
a místních jmen a ze slov obecného významu. Jejich vývoj probíhal celých 400
let, od 14. do 18. století, kdy v roce 1780 císař Josef II. uzákonil v rámci dalších
osvícenských reforem také dědičnost a neměnnost příjmení. V současné době
se v ČR eviduje více než 285 000 příjmení. Geografické rozmístění jmen v jednotlivých oblastech republiky ukazuje přehledná mapa. Pro jednotlivé oblasti
jsou pak k dispozici žebříčky počtů i hustoty jednotlivých příjmení. Nejčastější je obligátní Novák, následují Svoboda a Novotný. V některých krajích ovšem
existují výjimky. Na Sušicku najdete nejvíc Kolářů, na Vimpersku převládají
Voldřichové, na Valašsku Skýpalové a u Hodonína jsou zas rozšířeni Koneční.
A protože hodně lidí zajímá, které slavné osobnosti nosily jejich příjmení, najdete
na serveru Příjmení.cz též rozsáhlou databázi slavných. Například pro příjmení
Kučera je k dispozici 407 významných jmenovců, pro příjmení Novák dokonce
957 slavných nositelů. A tento počet průběžně roste, podle toho, jak uživatelé
internetu upozorňují na další důležité osobnosti.

Dlouhodobé vyčerpání dnes postihuje mnoho žen. Tlak společnosti je neúprosný
- úspěšná je taková žena, která se vzorně stará o děti, ale zároveň si uchová svoji kariéru, má vlastní zájmy a hezkou domácnost. Povinností je tolik, že nic nelze dělat
pořádně a člověk se točí ve spirále, kdy se dostává do stále většího stresu, protože nic
nestíhá. Tento stav vede k únavě a vyčerpání, stres pak způsobuje psychosomatické
potíže. Navíc pokud je člověk dlouhodobě zahlcen, nebude se ze života radovat a spíš
jej bude přežívat než prožívat. Tělo si vše pamatuje a ukládá. Pokud nevnímáte jeho
občasné varování, že není v pohodě, nenechají na sebe vážné zdravotní potíže dlouho
čekat. Ženy musí efektivně skloubit práci a domácnost, proto chtějí být v dobré kondici. A taky jim více záleží na vzhledu. Lidé se často domnívají, že čím víc úkolů stihnou,
tím efektivnější budou. Jenže to je omyl, protože aktivita není totéž co efektivita. Ženy
se častěji než muži dostávají do potíží kvůli tomu, že nedokážou říct jasné NE. Snaží
se vyhovět všem, čímž uvíznou v pasti. Jak z toho ven? Nejdůležitější je stanovit si priority. Plňte úkoly od nejdůležitějšího k nejméně důležitému, ale dbejte na svoje limity.
Naučte se odhadovat své možnosti, kam patří i to, že dopředu víte, kolik času vám daný
úkol zabere. A snažte se dodržet, co slíbíte, a pokud nestíháte, omluvte se. Vymezte
si vlastní hranice. Myslete na to, že není třeba udělat všechno okamžitě a bezhlavě se
podřizovat očekávání druhých. Naučte se říkat si o pomoc druhým.
Naše obce vzkvétají a pokud máte nějaké nápady na další rozvoj,
možnosti napište na mail.

Největší výletní loď všech dob dokončují stavitelé ve Francii. Mohutné plavidlo Harmony of the Seas spustili úspěšně na vodu v pátek 19. 6. 2015 v loděnici Saint-Nazaire
na západě země. Loď urazila dva kilometry dlouhou trasu
do doku, kde bude dokončena. Vyplout na širé moře má
začátkem roku 2016. Doposud největší plavidlo Queen
Mary 2 je o dvacet metrů kratší. Práce začaly v září 2013
a po zkušebních plavbách bude loď předána klientovi
v dubnu 2016.
Dne 11. 6. 2015 bylo na adrese www.daneelektronicky.cz
zveřejněn nový vzhled vstupních stránek Daňového portálu a některých aplikací Daňového portálu. Grafickou úpravu stránek Daňového portálu provede Generální finanční
ředitelství z důvodu sjednocení designu Daňového portálu
a webu Finanční správy. Grafické úpravy se týkají např.
titulní strany DP, Dokumentace a jednotlivých aplikací –
Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU,
apod. Grafická úprava se nijak nedotkla formulářů aplikace EPO. Grafická úprava se tedy týká pouze změny vzhledu barevného schématu a nemá žádný vliv na funkčnost
Daňového portálu a jeho aplikací.
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