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okénko starosty
Vážení spoluobčané,
nedávno skončil rok 2014, který jsme prožili sice v uspěchané době, ale
dosáhli jsme společně nemálo úspěchů jak ve společenském tak i osobním
životě. Přivítali jsme nové občánky, oslavili jsme kulatá výročí mnohých
z nás, vybudovali a opravili některé objekty, které slouží nám občanům
pro zábavu, sport, bydlení, společenské vyžití apod.
Dovolte, abych Vám v Novém roce 2015 popřál pevné zdraví, aby se Vám
splnily všechny sny a přání, a abychom společně tento rok prožili ve vzájemné
toleranci a úctě.
Váš starosta JUDr. Jaroslav PAVLICA
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o čem jednalo zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce Olešník
Zastupitelstvo obce Olešník na základě podané zprávy komise pro ověření platnosti voleb o volbách do zastupitelstva v obci a ověření platnosti osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva složilo přísahu a zvolilo do funkce starosty obce JUDr. Jaroslava Pavlicu, do funkce místostarosty obce Ing. Milana Kotýnka,
předsedu finančního výboru zastupitelku Bohuslavu Žákovou, členy: František Mádl, Dana Kuboušková. Předsedu kontrolního výboru zastupitelku
Mgr. Zdeňku Huckovou, členy: Květa Krejčová, Jiří Liška. Předsedu místního/osadního výboru Chlumec Jana Macha, členy: Jaroslav Chytráček, Radek
Radovesnický. Předseda místního/osadního výboru Nová Ves Ing. Jan Pártl, členy: Josef Kopecký, Marcela Štumbauerová.
Zřízení komisí a výborů - jmenování členů, ZO schválilo jmenování výborů:
- výbor sociálně-kulturní – členové Mgr. Miloslava Lafatová, Dana Kuboušková, Jana Mádlová, Mgr. Pavla Vařáková, Bohuslava Jozová, Roman Švec
(členové výboru budou navštěvovat oslavence 70 a 75 let ve dvojicích, od 80 let výše se zúčastní starosta popřípadě místostarosta)
- výbor životního prostředí – Ing. Milan Kotýnek; Ing. Miroslava Folprechtová, Ing. Josef Pomije
- komise přestupková – předseda JUDr. Jaroslav Pavlica, který jmenoval členy Jana Peterková, František Mádl, Martin Macháček
/výpis ze zápisů JP/

Olešník - Chlumec - Nová ves
do vlastní práce s dětmi vyžaduje účast učitelů
na vzdělávacích akcích, zájem každého pedagoga
pracovat na svém profesním růstu. Působením na
žáky se snažíme ovlivnit i jejich chování mimo
školu. Spolupracujeme s obecním úřadem, s rodiči, pořádáme společné akce.
Všechny tyto úkoly nelze však splnit bez systematické každodenní práce a tuto ještě rádi zpestřujeme pravidelnými školními a mimoškolními
aktivitami. Některé se staly již tradičními – jako
například Velikonoční dílna, kdy si děti společně
s rodiči mohou vytvořit pěkné velikonoční dekorace. Zváni jsou samozřejmě i občané obce Olešník. V loňském roce jsme pořádali i další akce,
které nejsou pouze pro děti, žáky a rodiče naší
organizace, ale pomocí nich se otevíráme i okolí.
Tradiční je Dětský karneval, na který se sjíždějí
i děti z okolních vesnic. Nesmím zapomenout na
Kavárnu pro maminky, kterou jsme pořádali již
podruhé u příležitosti Svátku matek. Nacvičili
jsme pásmo básniček a písniček, upekli koláče

dění v mateřské a základní škole
Ohlédnutí za rokem 2014 v ZŠ Olešník
Při svém ohlédnutí za rokem 2014 a za tím jak
jsme ho prožívali v naší organizaci Základní škole
a Mateřské škole Olešník bych ráda začala malým zamyšlením nad tím, co vlastně škola je a co
bychom od ní měli očekávat. Škola je živý organismus. Dýchá, pracuje, pohybuje se, je plná emocí… už zde je jasné, že škola neznamená v tomto
případě slovo budova, ale lidi, kteří jsou jejími
buňkami. V naší škole se snažíme, aby všechny
součásti spolu dobře vycházely, spolupracovaly,
vycházely si vstříc, pomáhaly si. Svým přístupem

a vlastním příkladem pozitivně pomáhaly rozvíjet a ovlivňovat druhé.
Mezi hlavní úkoly bych ráda uvedla souhrn těch
nejdůležitějších, například se snažíme vytvářet
klidnou a radostnou pracovní atmosféru pro žáky
i zaměstnance, nedávat příležitost strachu a stresu, rozvíjet vzájemnou úctu, porozumění, spolupráci, otevřenost, vůli ke spolupráci a pomoci
druhému, posilovat sebedůvěru. Zaměřujeme se
na využívání komunikativních metod vyučování, v hodinách střídáme netradiční formy práce,
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dáváme dětem možnost volby. Ve vyučování jsou
zadávány takové úkoly, které by podporovaly
spolupráci a práci v týmu. Stanovujeme společně
s dětmi pravidla a průběžně kontrolujeme jejich
dodržování. Prací v týmu vedeme děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za splnění úkolu
svého i společné práce. Učíme děti v týmu mluvit,
navrhovat, řešit, vážit si názoru druhých a projevit
také názor svůj. Při hodnocení nezapomínat na
samostatnost a zodpovědnost, uznání by se mělo
dostat všem žákům. Zavádění nových poznatků

a vyrobili dárky pro maminky. Následovaly oslavy
Dne dětí, Letní akademie a Zimní akademie. To
jsou příležitosti, kdy děti vystoupí před veřejností, učí se postavit sami za sebe, ale i si navzájem
pomáhat. V zimě jsme hráli pohádku Sněhová
královna, kterou jsme doplňovali písničkami
a pohybem. Představení bylo velmi zdařilé. Dalšími akcemi, kterých se naše škola účastní jsou
například Zpívání u vánočního stromu a také
připravujeme vítání občánků.
Nesmím zapomenout ani na projekty, kterými
oživujeme výuku. V loňském roce to byly projekty Naše zdraví a zdravá strava, Znaky podzimu,
Dopravní výchova, Halloween, Nejsme tady sami,
Den Země. Jedná se vždy o záležitosti dlouhodobější, které průběžně zasahují do výuky a podporují různé formy práce. Další dlouhodobou
záležitostí je i tvorba školního časopisu Školáček.
Nemohu zapomenout ani na návštěvu kina, divadelních představení – ty se většinou odehrávají ve
škole nebo ve školce, školní výlet a také návště-

va statku Výštice. To všechno patřilo i v loňském
roce do života naší školy. Pokud se mohu vyjádřit
k výsledkům vzdělávání i tam se může naše škola
pochválit, protože v loňském roce odešla jedna
žákyně na gymnázium. Vždy se však jedná o součinnost několika faktorů – žák – rodina – škola.
Samozřejmě musím podotknout, že do školní
práce občas zasáhne i různá kontrolní činnost.
V loňském roce u nás prováděla kontrolní činnost
Česká školní inspekce a z výsledné zprávy jsme
měli radost, protože byla veskrze pozitivní.
Velkou radost máme i z toho, že mnoho akcí
pořádáme společně s mateřskou školou, která je
součástí subjektu a v posledních letech se podařilo naši spolupráci velmi zkvalitnit. Výhledově chceme udržet nastavený trend a nebráníme
se novým námětům, které by přinesly oživení
a zkvalitnění života v naší škole.
Autor: Mgr. Zdeňka Hucková, ředitelka ZŠ

Zápis do první třídy ZŠ
Zápis do první třídy ZŠ proběhl dne 16. 1. 2015 (po uzávěrce, příště více informací).

Mateřská škola
V letošním roce má naše školka zapsáno 56
dětí, o které se starají čtyři učitelky, jedna
školnice-uklízečka a kuchařka a pomocnice. Září
u nás bývá poměrně náročné a to hlavně pro naše
malá Kuřátka, protože odloučení od maminky
je těžké, ale snažíme se to dětem usnadnit
a vytvořit pro ně láskyplné prostředí. Za to
Koťátka si užívají hned od začátku, protože už
v září jezdí společně se základní školou na
plavecký výcvik do Českých Budějovic. Adaptační
období se překlene a už tady máme divadla
s krásnými pohádkami. Divadla k nám
dojíždějí přibližně 8x za rok. Pak nás čeká
podzim se všemi svými krásami a taky
Lampiónový průvod, který pořádáme
společně se základní školou a místními
hasiči. Sotva jsme se rozkoukali a už jsme
se společně se školou sešli u rozsvěcení
vánočního stromu na návsi a zazpívali si
vánoční koledy, pak nás navštívil Mikuláš,
Anděl a Čert. Při „Vánoční dílně“, která se
konala ve škole, jsme si vyrobili ozdoby
na vánoční stromek, svícny a vánoční
nadílkou hraček a pomůcek jsme
zakončili kalendářní rok. V lednu 2014
čekal naše předškoláky zápis do základní
školy a v únoru veselý karneval, no a za
dveřmi už ťukalo jaro a s ním spojené
velikonoce s pomlázkami a řehtačkami
a taky „Velikonoční dílna“, která se
konala v mateřské škole. V květnu jsme
se těšili na naše mamky a nacvičili pro ně
besídku. Oslavili jsme společně se školou
svátek dětí, rozloučili se s předškoláky. No
a čekali nás velké prázdniny. Takhle rychle
nám ten rok utekl, ale mezi všemi těmi
akcemi jsme si samozřejmě hráli, zpívali,
kreslili, malovali, cvičili, poznávali barvy,
tvary, zvířata, povídali si o přírodě, věcech
kolem nás, učili jsme se poznávat naše

tělo, jak správně chodit přes silnici, proč je důležitá
helma, když jezdíme na kole. Společně jsme si
vytvářeli pravidla, jak se k sobě chovat, jak si říct
o pomoc, proč je důležité dávat si věci na své místo
a mít kolem sebe pořádek a spoustu dalších, pro
nás důležitých, věcí. V roce 2014 jsme si ale jen
nehráli a nepovídali si, také jsme rekonstruovali
naši školku. Máme krásně opravené umývárny
a toalety v obou třídách, zrušili jsme nevyhovující
bazén a nahradíme ho zahradní sprchou. Za to vše
vděčíme našemu zřizovateli, což je obecní úřad,
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ale i škole, pod kterou spadáme. Moc děkujeme.
Ještě nás čeká rekonstrukce šaten, kuchyně
a jídelny, tak doufáme, že na nás obecní úřad
nezapomene. Rozšířili jsme spolupráci se školou
o různé společné akce, např. si naši předškoláci
chodí zacvičit do školní tělocvičny a společně
se školáky navštívili statek na Výštici, kde se jim
moc líbilo. Těšíme se na další společné akce, které
nás čekají v následujícím roce. Takže vzhůru do
toho a krásný rok 2015.
Autor: Dana Kuboušková, ředitelka MŠ
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Olešník - Chlumec - Nová ves

Co se událo v obcích
Otevření hasičské zbrojnice
Slavnostní otevření hasičské zbrojnice v Olešníku se uskutečnilo odpoledne
dne 20. 12. 2014 za přítomnosti asi sto občanů obcí malých i velkých a hostů,
hodnostářů, jihočeské TV. Po slavnostním nástupu, který provedl velitel
František Mádl, starostovi obce nahlásil starosta místních hasičů Jaroslav
Kuboušek.SDH v Olešníku patří mezi největšího sdružení v okolí JETE
Temelín. Pásku společně slavnostně přestřihli pánové plk. Ing. Lubomír
Bureš, plk. Ing. Petr Polívka, JUDr. Jaroslav Pavlica, odcházející ředitel
JE Temelín Miloš Štěpanovský. Obec Olešník zajistila pro hojné návštěvníky
výborné pohoštění v podobě rautu z restaurace Blata / Sedlec. Místní
olešničtí hasiči dali bohatě napít návštěvníkům. Ve slušivých uniformách
přišli pozvaní hosté, hasičky a hasiči ze Zaháje, Mydlovar, Purkarce. Mezi
účastníky byli Václav Dvořák st. – Zasloužilý hasič a nejstarší člen sboru
pan Stanislav Peterka st., bývalý zapisovatel, pokladní Květa Krejčová, jedna

ze zakladatelek ženského hasičského družstva v roce 1991. Pro všechny
zúčastněné bylo setkání možností k výměně, názorů, zkušeností, probrání
plánů… Akce se tak stala pro zúčastněné obyvatele našich obcí Olešník,
Chlumec, Nová Ves příjemným předvánočním společenským setkáním
rodin. Byla také možnost vidět i renovované stroje, letité, ale stále funkční.
A to zásluhou několika nadšenců mezi hasiči, obyvateli Olešníka, kteří je dali
znovu dohromady šroubek po šroubku. Renovace strojů stála více než 70
tisíc Kč. Stále probíhá dobrovolná sbírka. Pokud chcete, aby v případě zásahu
byli naši členové SDH připraveni, měli potřebné vybavení, zamyslete se
a přispějte. Děkujeme, je pro nás obyvatele obcí pro všechny. Dobrovolným
hasičům – muži, ženy, děti, celé rodiny - v Olešníku přejeme stále tak
pracovitý, fungující akceschopný kolektiv a radost z nového zázemí.
/JP/

Jak to chodí u hasičů?
Naše členská základna čítá 105 mužů, 31 žen,
7 dorostenek a 15 dětí. K dispozici máme auto
AVIA 30, 2 motorové stříkačky PS 12 (určené
k zásahu), plovoucí a elektrické čerpadlo, osvětlovací balon a elektrocentrálu, též určenou hlavně
k zásahu. Ve vlastnictví sboru máme stříkačku
PS 16, PS 12, 2 stříkačky PS 8 a jednu elektrickou centrálu. V roce 2014 jsme nechali opravit
stříkačku PS 8 a PS 16. Finančně nám velmi pomohli naši sponzoři, jak z řad podnikatelů, tak
i členů sboru, za což jim moc děkujeme. V lednu 2014 jsme rok zahájili naším tradičním hasičským plesem, který se vydařil a to i zásluhou
našeho zásahového družstva, které nám zatančilo
Labutí jezero.Tento rok pro nás znamenal velký
přelom, začala se rekonstruovat a rozšiřovat naše
stávající hasičská zbrojnice. Proto už v únoru odstranili hasiči plot okolo hasičárny, aby výstavbě
nic nepřekáželo a mohlo se začít. V březnu jsme
se zúčastnili školení, které se týkalo zdravovědy

a první pomoci. Jako každoročně jsme zahájili
naši soutěžní sezonu v půlce dubna, protože první
soutěž Svatého Floriána začala již na konci dubna
v Českých Budějovicích. Této soutěže se zúčastnilo družstvo mužů A i mužů B(starší páni). V roce
2014 absolvovali muži A a ženy celkem 13 soutěží, děti 5 soutěží, jedna ze soutěží byl i „Olešnický dvojboj“, kterého se zúčastnilo 29 soutěžních
družstev mladých hasičů, soutěž proběhla bez
problémů a potíží, jen počasí nám moc nepřálo,
ale dětem to vůbec nevadilo a soutěž si, jak se patří, užili. Muži B absolvovali soutěží 5. Soutěžní
sezónu jsme zakončili tradiční „ Dokropnou“,
je to závěrečná oslava našich úspěchů, ale i případných karambolů, které se nám při soutěžích
přihodí. Ani naše zásahové družstvo nezahálelo
a vyjelo ke čtyřem zásahům. 25.1.2014 byl nahlášen požár stodoly v Nové vsi, 1.4.2014 požár suchého travnatého porostu u rybníka Nové jámy,
7. 7. 2014 odklízení padlého stromu přes veřejnou

komunikaci po větrné smršti. O poslední výjezd
se postaral velitel sboru a vyhlásil cvičný poplach.
5. 9. 2014 jsme se aktivně zúčastnili s dalšími devíti sbory vodní fontány na hudebně – laserovém
festivale Vltava žije v Českých Budějovicích. Dvakrát v roce jsme sbírali železný šrot, pneumatiky
a nepotřebné elektrické spotřebiče. 19. 12. 2014
byla zkolaudována opravená a rozšířená hasičská zbrojnice a 20. 12. 2014 jsme se dočkali slavnostního otevření a předání hasičské zbrojnice
do našeho užívání. Předání se zúčastnili jak
hasiči a představitelé obce, tak i ředitel JETE
p. Ing. Štěpanovský, ředitel HZS plk. Ing. Bureš,
ředitel územního odboru Českých Budějovic
plk. Ing. Polívka, operační důstojník HZS p. Švec
a náměstek OSHČMS p. Plojhar. Na přestavbě
se finančně podílela obec Olešník, skupina ČEZ
a Jihočeský kraj. Všem moc děkujeme a přejeme
krásný a pohodový rok 2015.
Autoři: Dana Kuboušková, František Mádl

Výroční valná hromada dobrovolných hasičů Olešník
Dne 26. 12. 2014 se konala Výroční valná hromada dobrovolných hasičů Olešník, která byla spojena s volbami, předáváním poděkování a uznání od okresu
OSH od p. Josefa Plojhara, Ing. Jaroslava Vláška a medailí za 10, 20, 30, 40, 60 let práce u SDH Olešník a medaile sv. Floriána. Byla velmi četná účast členů
místního sdružení a pozvaných hostů kolegů z Chlumce, Zahájí. V historii 150 let činnosti dobrovolných hasičů v Čechách jsou Olešničtí hodnoceni na
okrese panem Vláškem jako životaschopný zájmový spolek s velkým významem, velkým počtem členů – mužů, žen, dětí, dorostenců. Velmi je vyzdvižena
práce s mládeží a tím i s budoucností celého sboru.
/JP/

Dění v Chlumci
Zdravím všechny čtenáře. Chtěla bych Vás v krátkosti informovat o dění
v Chlumci.
Po posledních volbách byli zvoleni do zastupitelstva z Chlumce Bohuslava
Žáková a Josef Rajtinger.
Do osadního výboru jako předseda Jan Mach a členové Jaroslav Chytráček
a Radek Radovesnický.
Senioři se zúčastnili setkání s pohoštěním v Olešníku. Pěkná hudba a dobrá
nálada nás provázela celé odpoledne.
Další akcí bylo rozsvícení vánočního stromečku, zpívání koled. Svařák, čaj
a posezení v hasičské klubovně patří každoročně k začátku adventu, letos
nám zpestřili program hasiči z Olešníka světelnou koulí.

Zbrojnice Olešník - prosinec 2014

Výroční členská schůze hasičů proběhla v prosinci, kde byl zvolen nový
výbor. Dovolím si poděkovat členům odcházejícího výboru za jejich
dlouholetou práci. Nastupujícímu výboru přeji mnoho úspěchů.
Koncem roku 2014 se uskutečnila v pořadí již 5. Olešnická stopa. Tato akce
se těší mezi občany velké oblibě. Součastí byla soutěžní disciplína nazvaná
sedmiboj. Družstva měla za úkol v co nejkratším čase vypit 7 piv. Vyhrálo
družstvo z Chlumce,bylo nám líto,že se nám vyhráný soudek ztratil. Za
hezké přijetí a pohoštění,díky majitelům statku Výštice.
PS.: Druhého dne se nám vyhraný soudek vrátil!
Autorka: Bohuslava Žáková

115 let sboru dobrovolných hasičů v Chlumci
Olešník - stará zbrojnice

Olešník - přestavba zbrojnice

Olešník - původní zbrojnice
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Dne 6. ledna 2015 uplynulo již 115 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Chlumci. Sbor založilo vzájemným usnesením 13 starousedlých hospodářů, kteří přistoupili každý po 50 korunách.
První ustavující schůze nového sboru se sešla dne
28. ledna 1900, na které byl zvolen výbor sboru.
Tehdy započala 115letá historie sboru.
Na mimořádné valné hromadě dne 31. 5. 1900
bylo rozhodnuto o zakoupení koňské stříkačky,
výzbroje a požárních obleků pro 22 činných členů. Dne 17. 6. 1900 byla zakoupena výše zmíněná
koňská stříkačka. Výzbroj a obleky byly kompletně dodány až 24. 7. 1900.
Dne 21. 3. 1901 místní sbor vůbec poprvé vyjel se
stříkačkou k požáru v obci Dříteň u Jana Vávry.
Bylo přítomno 12 činných členů, hašení se sbor
neúčastnil. Druhý výjezd k požáru byl uskutečněn dne 22. 7. 1901. Hořelo v obci Olešník a sbor

se účastnil hašení bez použití chlumecké stříkačky. Další účast u požáru byla až v roce 1924, a to
28. 8. kdy hořelo ve Štítu (dnešní Stará obora).
Sbor poprvé platně použil koňskou stříkačku
a pomohl omezit požár stodol knížete Schwarzenberga. Do roku 1934, kdy byla zakoupena motorová stříkačka se kterou se sbor aktivně účastnil
ještě likvidací dalších 8 požárů, z čehož u 7 byla
v činnosti koňská stříkačka a jednou pouze sbor
pomáhal hlídat hořeniště.
Dne 26. 7. 1914 byl v naší obci konán župní
sjezd sborů dobrovolných hasičů. Průběh sjezdu
byl velmi ovlivněn zprávou o mobilizaci, která
v ranních hodinách sjezdu stále nebyla potvrzena. Okolo 9. hodiny ranní však dorazil úředník
z hejtmanství, který zprávu o mobilizaci potvrdil. Nastal všeobecný rozruch a několik sborů se
ihned odebralo k domovu, jelikož se jich mobi-
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lizace přímo týkala. Zbytek župního sjezdu poté
pokračoval mší a společným obědem. Po obědě
byla uskutečněna župní valná hromada v místní škole. Po ukončení valné hromady se zbytek
ostatních sborů odebral k domovu.
V nastalé první světové válce padli tři členové
sboru, pan Alexa, pan Bezděka a pan Eremiáš.
Dne 1. 6. 1930 byl v naší obci konán již 24. župní
sjezd. Tento byl pořádám jako náhradní za zmařený sjezd z roku 1914, který byl pokažen vyhlášením mobilizace. Tohoto sjezdu se účastnilo
24 okolních sborů v celkovém počtu 209 členů.
Tolik k hlavním událostem ve sboru dobrovolných hasičů v Chlumci do roku 1934, kdy byla
zakoupena první motorová stříkačka, ale o tom
případně příště.
Za SDH Chlumec
autoři: Jaroslav Chytráček a Jan Mach
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jak šel čas...

Fotbalový podzim v Olešníku
Olešnický fotbal má za sebou vydařenou podzimní
část. S časovým odstupem se umístění A týmu
dá hodnotit jako dobrý start před rozhodující
jarní částí sezóny a stejně pozitivně hodnotíme
úspěšný nábor nejmenších žáčků do přípravky.
Fotbalový podzim odstartoval v Olešníku tradičním Memoriálem Miloslava Ježka. Jeho 12.
ročník opanoval domácí tým, když si bez jediné
inkasované branky poradil nejprve s loňským
bronzovým týmem Hlubokou a ve finálovém
derby pak nedal šanci Dřítni. Na čtvrtém místě
skončily Vodňany. Jako předkrm před samotným turnajem nejdříve sehráli exhibiční utkání
Old Boys Olešník s Old Boys Jirkov. Vítěznou
chuť k následné zábavě s kapelou si udělali domácí veteráni, když zvítězili v poměru 6:5. Hráči

Olešníka se vítězstvím v turnaji dobře naladili
a hlavně připravili i do celé soutěže. Především
na domácím hřišti servírovali fanouškům brankové hody. V konečném hodnocení podzimu je
z toho pak 3. místo s odstupem 3 bodů na vedoucí
Katovice. O tom, kdo se po konci sezony posune mezi krajskou elitu, se tak bude rozhodovat
v jarních bojích. V současné době není nic lehkého přilákat děti ke sportu. Proto byl na podzim
velmi důležitý nábor nejmladších dětí. Tento nábor se netýkal jen dětí ze samotného Olešníka, ale
i z okolních obcí. Výsledkem je v současnosti
16 dětí (14 chlapců a 2 dívky), které trávili
páteční odpoledne na olešnickém hřišti. Nejmenší
naděje olešnického fotbalu nezahálí ani přes zimu
a na tréninky vyjíždějí každé úterý v 16:30 hod.

do haly v Dřítni. Vedou je trenéři Martin Ciglbauer a Josef Pícha. Pro každý klub je důležitá
výchova vlastních hráčů, kteří mohou navázat
např. na Vaška Strnada, který momentálně bojuje
o pozici v A týmu, i když je věkem ještě dorostenec. Závěrem bychom pak chtěli poděkovat všem
fanouškům a sponzorům olešnické kopané, kteří klub podporovali v domácích i ve venkovních
utkáních. Touto cestou je všechny, stejně jako
širokou veřejnost Olešníka, zveme na Sportovní
ples, který se koná 6. 2. 2015 v kulturním sále na
návsi.
Autoři: Dudek Lukáš, Vařák Slavomír,
foto: Václav Dvořák

Pamětní kniha obce Olešník
Citace z Pamětní knihy obce Olešník (Volešník) - později kronika, uvádím části původních textů v jejich původním
znění v kronice obce:
„Úvod: Do této knihy jest opsáno přesně vše co
bylo napsáno v Obecní pamětní knize z roku
1854, která musela být odevzdána na okresní
úřad v roce 1941. V odevzdané knize bylo však
v prvním desetiletí psáno hodně tak zvanou
kurenštinou což ovšem bylo přeloženo za pomoci
starosty obce Štrejna Josefa a p. učitele Jílka
Jana. Zvláštní díky však patří starostovi Štrejnovi za včasné upozornění, že mohla být kniha
před odevzdáním v čas opsána a tak zachovány
paměti zapsané v odevzdané knize. Josef Voves t.č.
kronikář“.
„Ve Volešníku dne 23. ledna 1857, zapsal obecní
věci a obecní grunty ve výtahu a zápisem představený Vojtěch Fišhanzl. Stavba rybníku Nového
r. 1857. Čištění rybníka Nového: Uvádí se známost rybníku Nového že byl tak blátem naplněný
roku 1865 že málo vody snesl, tehdy občané se na
tom usnesli, by se propachtoval a to bláto aby nádeníci na kolečkách vyvezli, tehdy se ta vyvážka

toho bláta propachtovala od práce přišlo tomu
nádeníkům 55 zl.“
Naproti tomu Z kroniky novodobé obce – v roce
1983: „Bylo pokračováno ve výstavbě sportovního zařízení obce. Plocha bývalého rybníka
„Nový“ určená pro stavbu fotbalového hřiště byla
zavezena vrstvou písku, který byl dovážen z pískovny v lese „Blana“. Po celé ploše rybníka byly
provedeny meliorace a hřiště povezeno vrstvou
škváry ze skládky u elektrárny Mydlovary. Bylo
provedeno zabetonování základů pod sportovní
šatny a osazeny betonové obrubníky okolo celého
hřiště. Osetí přímo na škváru“.
Další z původních zápisů: „Spolu s obcí Chlumecká spor o pastviště, rozhodovala císařská vyvažovací komise 1859“. A další zápis je ze 30. listopadu
1860. „Představený Vojtěch Fišhanzl, povolení
zahajského p. faráře, výstavba domu kováře, tato
stavba jest řádně postavena a kováři odevzdána

vše co jest hřebíkem přibito jest obecní a povinen
bude kovář při odstoupení chalupy vše v dobrém
stavu odevzdat a nebo by byl povinen jiné obstarat při uspořádání “.
„10. září 1864 nastupuje nový představený Jan
Hajný. Bylo provedeno rozdělení obecních
pozemků, rozřešení sporů, předání oblikací obce
mezi představenými.“ Další zápis o dva roky
později: „Známost se uvádí. Nově vystavěná
pastuška která byla stavěna roku 1866. Všechen
přívoz dala obec a všechny potřebné fůry na
krov dala obec z obecního lesa dříví cihly, tašky,
kamen, latě, vápno a vše výlohy a zedníci
a tesař, k tý stavbě co bylo zapotřebí. Celá pastuška stála 160 zl 26 kr. Dne 15. října 1866 Jan Hajný
představený.“
Lidé se o obecní starali a je dobře, že je obec stále
v dobrém stavu a obyvatelé obce jsou spokojeni.
2015 /JP/

Jak si poradit s volným časem...

Old boys Olešník

Olešník 1. místo 19. 7. 2014

V knihovně to žije...
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Kniha - doporučení

Kam na brusle?

Již mnoho let chodím do místní olešnické knihovny. Je menší, ale útulná, příjemná. Stále nacházím nový knižní titul, který si ráda přečtu pro zábavu, poučení
a radost z psaného slova. Na doporučení paní knihovnice paní Popelové jsem si vzala Skleněný pokoj od britského autora Simon Mawer. Román je inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat v Brně. Očima cizince na pozadí příběhu majitelů vily je zajímavě a čtivě zachycena československá realita 20. století.
/JP/

Doma máme náš areál, dobré kluziště a nedaleko pak je Lipenská nádrž. Najdeme zde, pokud počasí přeje, nejdelší bruslařskou dráhu světa. Dráha z Lipna
nad Vltavou do Frymburku překonala se svou délkou 10,922 km dosud nejdelší bruslařskou dráhu v kanadské Ottawě. Zamrzlé Lipno umožňuje parádní
podmínky pro bruslení v přírodě pro celou rodinu. Tratě jsou pro bruslaře upravované, vstupné se neplatí. Teď už jen ať je zima.
/JP/

Proč vzniká nadváha?
Nejčastějším důvodem vzniku nadváhy a dalších tělesných obtíží jsou špatné stravovací návyky. Běžně se můžeme setkat se složením stravy, kde je velkou
měrou zastoupen především živočišný tuk a jednoduché sacharidy, naopak důležité bílkoviny a minerály obsahující složité cukry či rostlinné tuky jsou zde ve
velmi malém množství. Tento fakt způsobuje nerovnoměrné rozložení energie a jejímu následnému ukládání. Avšak neméně důležitým faktorem ukládání
živin ve formě tuků je také jejich nedostatečný přísun, tedy nedostatek jídla.
Jaké potraviny patří do Vaší ledničky? Aneb co je huj a co je fuj?
Huj

Fuj

✓ Ovoce (jablko, banán, pomeranč)

■

✓ Zelenina (veškerá listová zelenina - např. saláty)

■	
Vícezrnné, cereální, fitness pečivo atd. (je to jen obarvené

✓ Maso (kuřecí, krůtí, hovězí - libové)

Bílé pečivo
bílé pečivo, které má navýšenou cenu)

✓ Celozrnné pečivo

■

Sladkosti

✓ Ryby

■

Fritované potraviny

✓ Vejce

■

Jung food (McDonald´s, KFC, Fastfood)

✓ Zdravé oleje (olivový, řepkový, sezamový, dýňový, rýžový)
I zdravé vaření může být chutné

Zeleninový talíř s rýží Basmati
Ingredience:
Hrst fazolových lusků, stroužek
česneku, cibule, brokolice, menší
kus cukety, hrnek rýže Basmati,
lžíce olivového oleje
Koření:
Tandori masala, chilli, pepř, sůl
Olešník knihovna

Club Proton - Protivín
Pozvánka do Fitness wellness Club Proton, Protivín, ul. Švermova 899,
který je nyní krátce otevřen. Nabízí možnosti pro potěchu těla, sebevědomí
i mysli. V novém zařízení je možné zvýšit si a udržet si fyzickou kondici.
Novinka netradiční skupinové cvičení s instruktorem s příběhem, a to
každé úterý v 17, 18 hod. ve FIT BOXU - telefon 382 214 404, mobil
605 153 280. Následně po té můžete využít Relaxační části wellnessu
k regeneraci, rekondici, detoxikaci, také i s možnosti hubnutí, například sauny
- finskou, ozonovou, relaxační vanu, masáže, Viofor, zábaly, tejpování. Club

Proton poskytuje mechanickou masáž - masážní křeslo s diagnostickým
systémem, masíruje podle Vašich pulzů, dechu, pocení, jógu, služby
osobního trenéra. Můžete využít dle Vašeho rozhodnutí služby ihned,
objednat se, zajet se podívat nebo obdarovat blízké dárkovým poukazem.
Autor: Marta Hájková, e-mail: marta.relax@seznam.cz
Vtip ze života: Nehubnu do plavek... tloustnu do nafukovacího kruhu,
aby mi nespadl.

Novinky pro rok 2015 ve financích
Říká se, že život je změna. Troufám si říct, že ve financích to platí dvojnásob.
Všichni jsme to určitě už mnohokrát slyšeli, že peníze se musí točit. Jak
to tedy roztočit v roce 2015? Příznivé zprávy přináší sektor financování
bydlení, kde průměrná sazba hypotečních úvěrů dosáhla dalšího minima
a to pouhých 2,44 % p.a. Zdárně tomu sekunduje i stavební spoření, kde
sice klesají sazby z vkladů, zároveň však také z překlenovacích úvěrů.
Stavební spořitelny také rozšiřují tzv. účelovost, takže je možné úvěrem
ze stavebního spoření možné financovat stále více záměrů s bydlením
spojených. K přemýšlení nad pojistnými produkty většinu z nás přivedla
novela zákona o dani z příjmu, díky které si ti z nás, kteří mají pojištění

umožňující daňové odpočty a zároveň výběry z něj, musí zodpovědět
otázku, zda upřednostní dostupnost peněz, nebo snížení daňového základu.
Parafrází k předešlé otázce buď a nebo, je otázka vstoupit, či nevstoupit. Tzv.
druhý pilíř důchodového systému bude k 1. 1. 2016 zrušen. Tím se nabízí
pro rok 2015 možnost pro mladší 35 let krátce využít možnosti „vytáhnout“
si 3% hrubé mzdy z prvního důchodového pilíře, následně si je nechat poslat
na svůj účet a dosáhnout tak téměř 150%ního zhodnocení.
Autor: Ing. Jiří Kovář, Oblastní ředitel OVB
České Budějovice, e-mail: jiri.kovar@ovbmail.cz
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Postup:
První krok bude příprava rýže. Nejlépe je jí, dle návodu,
uvařit v rýžovaru, ale pokud rýžovar nevlastníte, je
poměr vody ku rýže 1,5:1. Dále si na pánvi necháme
rozehřát olej a mezi tím si nakrájíme na menší kusy
cibuli, brokolici a cuketu. Jako první na pánev
vkládáme cibuli, kterou na oleji necháme zesklovatět.
Následně vložíme brokolici, cuketu a přidáme tofu,
které jsme si předtím nakrájeli na menší části. Během
smažení přidáváme koření dle chuti a jako poslední
přidáme česnek, který buďto prolisujeme či na jemno
nastrouháme. Potřebné ingredience naleznete na
eshop.balancesystem.cz.

Více informací nejen o hubnutí a zdravém životním stylu naleznete na stránkách www.klient.balance-system.cz.

Autor: Ondřej Vitek

Něco pro zvídavé - pro ty kteří umí číst a přemýšlet
Úryvek z Knihy o pravěku od Zdeňka Špinara… vydaná Albatrosem Praha v roce 1983.
Doplňte do textu slova:

Často se mluví o horninách starých milióny let. G - - - - - - - - měří tyto nesmírně dlouhé věky zvláštními metodami, jež spočívají
v měření výsledného množství rozpadu r - - - - - - - - - - - - - látek. Víme totiž, že např. radioaktivní uran obsažený v horninách
se pozvolna rozpadá v jiné p - - - - . Za 5 miliard let se rozpadne polovina a - - - - uranu obsažených v daném množství horniny.
R - - - - - probíhá nezadržitelně a závisí jen na č - - - . Výsledkem je plynné hélium a stálý izotop o - - - - . Známe-li poločas
rozpadu původní radioaktivní l - - - - , můžeme vypočítat dobu vzniku h - - - - - až po současnost. K měření kratších časových
ú - - - - se používá třeba radioaktivní u - - - - .
(nápověda: atom - čas - geolog - hornina - látka - olovo - prvek - radioaktivita - rozpad - uhlík - úsek…)
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všímálek

reportáže, pozvánky

Co je v nepořádku ?

Vítání občánků

Sem se vejdu...

Po mně už tráva neroste...

Obecní úřad Olešník nás srdečně pozval
před vánoci na adventní koncert, kde
úžasně zpíval sbor Koně Petřvaského
a kvintet Aúúna známé i méně známé koledy
a vánoční písně. Nemnoho návštěvníků,
ale měli možnost získat příjemné sváteční
naladění… přijďte i ostatní příště ve větším
počtu obohatit duši.

Slavnostní akt vítání občánků.

/JP/

Návštěva Informačního centra JE Temelín

Olešník - vítání občánků.

Víme zase více - JE Temelín, informační
centrum.

I děti chtějí znát...

Slavnostně se sešli...

- 10 -

- 11 -

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2015

Olešnická stopa má malé kulatiny
Statek Výštice leží téměř přesně uprostřed trojúhelníkové spojnice Olešníku, Nové Vsi a Chlumce.
A už v roce 2010 napadlo tehdy čerstvě zvoleného starostu Jaroslava Pavlicu uspořádat silvestrovský pochod ze všech tří částí Olešníka
s koncem na Výštici, v poslední den roku 2014
měl tedy pochod Malé kulatiny. Už v roce 2010
píši z toho důvodu, že poprvé se silvestrovská
procházka uskutečnila 2 měsíce po našem přistěhování se. V tuto chvíli krátce poohlédnu na
historii Olešnické stopy. První ročník v roce 2010
byl pro všechny velikým otazníkem a nikdo ani
nevěděl, na jaké množství lidí se s občerstvením
připravit. První odhady se pohybovaly mezi
60 až 80 lidmi a počty se v průběhu druhé poloviny prosince stále navyšovaly. Až v průběhu
silvestrovského dopoledne nám pan starosta volal,
že pro jistotu veze ještě další klobásy, protože jen
z Olešníka vychází 100 lidí. Celkem se na Výštici napoprvé sešlo 150 lidí. Druhý ročník se více
rozkřikl a my měli zprávy od nově poznaných
skorosousedů, hlavně z řad řemeslníků, že se na
Silvestra chystá na pochod daleko více lidí. A od
druhého ročníku je počet lidí toužících projít
se po svátečních pohádkách a vánočním nadměrném jídle stabilně okolo dvou stovek. V olešnické
části nesmí chybět dobrovolní hasiči, kteří se starají o dobrou náladu a pokud to alespoň trošku
jde, také o bezpečnost při přesunu na Výštici.
Od třetího ročníku máme v každé partičce svého
počítače lidí a proto víme, že třetí ročník byl
účastí nejhojnější – 235 lidí, vloni se přišlo potkat

195 účastníků a letos viděl statek 210 návštěvníků. Pro zájemce je připraven každý rok drobný
dáreček ve formě přívěsku nebo placky, velký dík
za tuto drobnost patří členkám kulturní komise.
Nechybí samozřejmě malé občerstvení. Musíme
asi ale udělat rozdíl mezi „malé“ a „Malé“. Nikdo
se sem nepřišel po minulých sytých dnech najíst,
přesto se letos vypilo 60 litrů čaje, 80 litrů svařáku
a snědlo se 180 klobásek, 160 párečků a 50 litrů
bramboračky. Poprvé jsme připravili i zpestření,
soutěž Sedmi statečných – sedmičlennou štafetu
v pití piva na rychlost. Po odstartování se piva
chopí první člen a po dopití a položení sklenice na stůl začíná druhý účastník. Takto štafeta
pokračuje až po sedmého finišmana – muži pijí
velké pivo a ženy malé. Příjemným překvapením
byla účast pěti družstev – Chlumec, SK Nová
Ves, Chvojkovice – Brod, Hasičská sedma a Výštice. Vítězem prvního ročníku silvestrovské pivní štafety se stala sedmička z Chlumce, její členové se navíc prezentovali skvělým časem 55,28
vteřin. Druhé místo obsadil tým Výštice – 1:09,0
min. a těsně za nimi se umístil časem 1:11,59
tým Chvojkovice – Brod. Věříme, že se jedná
o novou každoroční tradici bez potřeby na ni
výrazně trénovat Při úklidu jsme našli kelímky
také u našeho koňského výběhu, několik rodičů
s dětmi šlo navštívit našich šest koní, z toho
jsou navíc dvě kobylky březí s termínem porodu
v květnu. O koně se nestaráme sami, ale pravidelně k nám dojíždějí holčičky z blízkého
okolí na jezdecký kroužek, jehož náplní je

kromě lekcí na jízdárně a vyjížděk také pravidelná starost o čtyři kobylky a dva koníky.
Přírůstky očekáváme i v sousedícím kozím
výběhu a v létě si proto děti budou moci zkusit
podojit kozu a třeba si i udělat vlastní kozí sýr.
Děti k nám jezdí na školy a školky v přírodě
a školní výlety a v letních měsících na letní
tábory. Velmi nás těší, že na tábory přijíždí stále
více děti z blízkého okolí. Týdenních pobytových
i putovních táborů máme 12, každý má vlastní
náboj a většina z nich i vlastní legendu. V průběhu roku pak na statku pořádáme několik otevřených akcí pro veřejnost. Začínáme velikonocemi
s dílnami například na výrobu pomlázek a ošatek,
pokračujeme májovým víkendem s pálením čarodějnic, na konci jara můžeme pro zájemce připravit povídání s filmem a fotkami o měsíční cestě
do Nepálu a putování kolem šesté nejvyšší hory
světa, Dhaulagiri. Podzimní prázdniny jsou pak
ve znamení pouštění draků a dětem na míru připraveného programu. Pokud si chcete vyrobit
vlastní adventní věnec a nevíte jak na to, první
adventní víkend na Výštici je tím pravým místem.
K věnci můžete přidat vlastnoručně vyrobenou
svíčku, mýdlo, ubrus nebo něco dalšího. Jsme
rádi, že se ve větším počtu potkáváme v poslední
každého den roku. Všem přejeme, ať se potkáváte
často a těšíme se na vás nejpozději poslední den
letošního roku.
Autor: Marcel Pudich,
e-mail: mpudich@volny.cz, telefon 774 297 220

Blahopřejeme oslavencům a přejeme zdraví, pohodu, štěstí ...

Dne 7. 1. 2015 oslavil 85 let pan Josef Buchtela.

8. 1. 2015 byl dnem 70-tých narozenin,
které oslavil pan Josef Ježek.
Dne 19. 1. 2015 jsme rádi popřáli nejstarší obyvatelce Olešníka paní Marii Hajné
ke skvostným 94-letům.
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Olešník - Chlumec - Nová ves

Je opravdu naše doba a společnost nemocná?
Zdroj: Nový občanský zákoník, zákon číslo
89/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2014, upravuje
české soukromé právo.
Nikdo nechce být nemocný a tak ani společnost
by neměla být nemocná. Lidé mohou cítit mnoho negativního. Ale je dobré pochopit a také vědět
proč špatné, nedobré vznikalo. Jak se vše postupně stalo, jak se situace a děj vyvíjely. A pak se lépe
přemýšlí o tom, jak najít nápravu, nové možnosti.
Domnívám se, že tak každý pomůže společnosti,
popř. i svému okolí, jak najít možnosti k uzdravení, vylepšení života.
Moje dlouholetá policejní praxe mi ukázala, že je
nutné hledat, rozmýšlet, přemýšlet, okolnosti konkrétně. Tím je možné lépe situaci, skutek pochopit
a najít vysvětlení proč se skutek, situace staly. Jak
vše probíhalo, není vždy hned jasné. Setkala jsem
se s mnohým nedobrým, i málo veselým. Ale ta
možnost najít proč se tak děje, najít řešení a případně se poučit, vyvážilo smutek z toho, proč jsou
lidé takoví, jací jsou. Někteří jsou šťastní, jiní nešťastní, pracovití, movití, s krásnou duší a bohatstvím uvnitř, stále jsou to lidé, kteří měli více či
méně štěstí na okolnosti, okolí, rodiny. Dle mého
názoru je důležité, aby každý člověk nebo alespoň
hodně lidí dělalo svoji práci s chutí, odpovědností.
Domnívám se, že zde je možnost uzdravit společnost, zastavit pocit bezmoci, bezvýchodnosti, epidemii agrese a lhostejnosti.
Motivace člověka, jsem přesvědčená, je velmi důležitá. Motivace k pracovnímu výkonu umocňuje
dobrou práci, radost z ní. Dobrý pocit je dobrým
nástrojem proti strachu, nejistotě a negativním
stavům. Když budou ve společnosti - tzn. lidé
mezi sebou navzájem, dále třeba i nedostatečné
funkčně upravené zákony - tolerovat lidi, kterým
není nic hanba, nemají, či dokonce neznají pocit
studu, svědomí, bude stále přibývat zesměšňování, ubližování si v rodinách, lidských parazitů,
lhaní, podvádění, krádeží. Svoji roli hrají jistě
i nedostatečně funkčně upravené zákony. Myslím
si, že velkou úlohu mají také sdělovací prostředky.
Normy chování se bohužel dost často prezentují
pokřiveně v časopisech na někdy podivných celebritách. Některé televizní stanice nekultivují duši,
nezjemňují smysly pro pravdu, krásu a dobro, teče
krev, stoupá hrůza, adrenalin. Systém ve společnosti není vždy podřízen zákonům, ale trhu. Lidé
tím mají pocit nespravedlnosti, křivdy a na druhé straně neomezené moci, chamtivosti. Všude
žijí lidé, politici, lidé dobří, horší. Domnívám se,
že v Čechách dominuje mocenský odstup, vztahy
mezi podřízenými nejsou na kvalitní úrovni, převažují v některých skupinách mocenské ambice
bez skrupulí. Lidé se bojí, méně spolupracují, nedůvěřují si. Dle mého názoru tak vzniká velký tlak
mezi lidmi, nepohoda, negace.
Od ledna roku 2014 začal v naší zemi platit Nový
občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb., nová moderní norma po platném občanském zákoníku
vydaném před dlouhými léty v jiné době a stavu
společnosti. Jsem přesvědčená, že je to ta správná cesta, jak se stát lepším státem, zdravější zemí,
fungující společností. Domnívám se, že pokud lidé
nebudou jen hartusit, ale snažit se „něco“ udělat,
je možné ozdravení společnosti. Lidé mohou být
dobrým příkladem pro své rodiny, děti. Může ve

společnosti pomoci, když lidé pochopí. Pomůže, když budou pochopené uplatňovat v životě
a budou se změnami pracovat a používat je. Už
ze základní definice soukromého práva dle §3
NOZ vyplývá, že právo občana chrání důstojnost
každého člověka, jeho svobodu a i jeho přirozené
právo brát se o vlastní štěstí a štěstí vlastní rodiny,
nebo lidí jemu blízkých a to takovým způsobem,
že nebude působit bezdůvodně újmu druhým.
Je to jednoduchá definice. A myslím si, pokud si
ji lidé prožijí, porozumí jí, budou ji chápat jako
motivaci mezi vztahy mezi lidmi navzájem, bude
určitě lépe mezi lidmi a nastane postupné ozdravení společnosti. Musíme poznat sami sebe. Pokud si budeme důvěřovat, budeme silní, budeme
přístupnější dělat věci co nejlépe. Dobrá spolupráce a nálada se budou mezi lidmi šířit jako skvělá
pozitivní nákaza.
Co je typické pro naši českou společnost, jak
se projevuje její nemoc? V tomto neustálém poznávání vidím i prevenci pro nápravu nemoci.
Dle mého názoru je v naší zemi dost velký individualismus mezi lidmi, stále neutuchající obavy
vždy z něčeho. Čím tento stav může vznikat. Jsem
přesvědčená, že jedním z důvodů je i malá vlastní
zodpovědnost. Tím vznikající pesimismus a z toho
pak vyplývající nedůvěra vůči druhým lidem. Mít
vlastní názor, umět ho použít, vyjádřit a neříkat,
jen co se chce slyšet. Češi jsou neskutečně šikovní
v umění improvizace. Jsme ve středu Evropy a lidé
kolem nás po staletí chodili, válcovali nás svými
myšlenkami ať už v dobrém či méně povznášejícím. Pro náš národ se stalo kutilství koníčkem
a v určité době i postojem, jak mít či přežít. Také
musím bohužel konstatovat, že si dost potrpíme
na tituly, ale máme poměrně nedobrý vztah ke
vzdělání. Vzdělání přináší sebedůvěru, nadhled.
Stálý přísun vědění přináší lidem činnost, radost
a možnosti jak být k jiným lidem vstřícnější.
Mezi základní zásady soukromého práva patří
i co není zakázáno je dovoleno, autonomie vůle
subjektu – smluvní volnost, uzavírání smluv, jejich
typů, obsahu, formy. Zakázaná jsou jednání poškozující dobré mravy či veřejný pořádek, nebo práva
týkající se ochrany osobnosti. Rovné postavení
osob, zásada nikoho nepoškodit, jednat v mezích
zákona. V Čechách ale poznáme dost lidí s vnitřní
nejistotou a to se pak může projevit, mimo jiné,
jako neschopnost přijmout objektivní kritiku. Tito
lidé ji pak dokážou brát jen jako útok na vlastní
osobu. Nepřemýšlí, proč se jim jí dostalo, ale jak
„vrátit“ a tím uškodit. Škoda, že tato cesta opravdu
nikam nevede. A kde jsou pak dobré mravy.
Málo umí lidé řešit vzájemné konflikty. Co člověk
to názor, což je, dle mého v pořádku, ale veřejný
pořádek je o spolupráci, vstřícnosti, kompromisu.
Češi jsou opravdu dost zběhlí v řešení neřešením
situací, ono to vždy nějak dopadne, či vyšumí.
V naší společnosti vidím i další dobré možnosti
jak napravit nemocnou dobu také tím, že nebudou
pracující špatně využívat pracovní dobu. Porušování předpisů je v naší společnosti skoro móda.
Nespolehlivost ve slibech, činech, podáním ruky
se uzavírá velmi málo fungujících kontraktů.
Dle paragrafu 4 uvedeného zákona se má za to,
že každá svéprávná osoba má rozum průměrného
člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku
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důvodně očekávat. Je to jen o základních znalostech – společenských, matematických, je to o zájmu seznámit se s potřebnými informacemi (např.
i přes internet). Umět si nechat poradit, či se nechat
zastupovat v právních sporech, jednat na základě
vzorců chování nabytých každodenní zkušeností.
Ne každý Čech to zvládne. Buď si neumí představit
dosah situace, či chce ušetřit. Nemoc se projevuje
nesoudností, velikášstvím. Vše znám, vše umím.
Pokora, co je to? Ruku v ruce s tím jde Profesionalita §5 dle zákona. Kdo se veřejně nebo ve styku
s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako
příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím
najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena.
Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.
Zde již nestačí průměrně rozumný člověk, předpokládá se kvalifikovanější jednání, větší znalost
a pečlivost odborníka. Odpovědnost za práci, sebevzdělávání, tudy je cesta k uzdravení naší společnosti. V české společnosti se stalo bohužel velkým
nešvarem, že čím větší možnosti má určitý člověk
v rozhodování, tím menší a nekonkrétnější mívá
odpovědnost. Vymyslím, rozhodnu, nepovedlo
se… kdo zaplatí, že by ostatní? A už jsme u dalšího
jednoduchého paragrafu 5 Poctivost. Každý má
povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo
nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního
stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Uzdravení ve společnosti nastane, až toto bude
norma ne jen paragraf na papíře. Je nutné, aby se
poctivost stala vlastností v každodenním lidském
životě, ne jen zákonnou normou.
Ochrana oprávněných zájmů. Každý, kdo se cítí
ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany
u orgánu vykonávajícího veřejnou moc. Není-li
v zákoně stanoveno jinak, je tímto orgánem veřejné moci soud. Proč by nemohlo platit pro lidi
i mezi sebou. Naučím se dobře svoji práci, budu si
za ní stát. A proto budu důvěřovat jiným v jejich
práci. Chování bude plné dobrých osobních zkušeností a kontaktů.
Předvídatelnost právní ochrany §13. Každý, kdo
se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut
a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích. Byl-li právní případ rozhodnut
jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této
odchylky.
Bylo by, dle mého názoru výhodné, aby to tak
fungovalo i ve společnosti. Jsou situace, které se
mohou předvídat. Pokud lidé budou vzájemně
dělat to nejlepší, co umí, pak každý potom může
být v klidu, že společnost je dobrá, snaživá, bez
závisti. Když se dostane lidem vědomí, že je lepší
být slušný a poctivý, budou ve výsledku takoví. Ale
zatím si příliš mnoho neumím představit, kdy toto
krásné období v naší české společnosti nastane.
Nic není jenom černé či bílé. Akce budí reakci.
Přeji lidem pohodu, radost, zdraví, štěstí. Svým
dětem a vnoučatům spolehlivou, komunikativní
společnost, kde nebude mnoho „ismů“ ale fungující etický mravní kodex. Je totiž důležité lidství,
a tedy schopnost empatie, porozumění, tolerance
a respektu.
/JP/

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2015
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Plesy s tradicí

Charitativní tříkrálová sbírka

Uskutečnily se pravidelné společensko-kulturní akce v naší obci. Ples Hasičů dne 16. 1. 2015, Obecní svíčkový ples 30. 1. 2015. Ples olešnických Sportovců
bude 6. února 2015.

Dne 10. 1. 2015 úspěšně v obcích proběhla charitativní tříkrálová sbírka. Děkujeme za organizaci paním Ciegelbauerové, Maršíkové, Hájíčkové, Pfeffrové
a Semschové. V Olešníku lidé přispěli se 14 260,- Kč a v Chlumci s částkou 2 352,- Kč. Děkujeme, že existuje solidarita s potřebnými.

K novele zákona č. 56/2001 Sb.
Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, publikována ve sbírce zákonů
pod č. 239/2001. Novela by měla také zjednodušit administrativu spojenou
s převodem vozidla a umožnit registrační značky na přání. Pokud jde o avizované zjednodušení administrativy při převodu vozidla, musí dnes zápis
změny vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel a vydání
nových dokladů řešit jak prodávající tak kupující, nově však bude na úřadě
stačit přítomnost pouze jednoho z nich. Jak uvádí tisková zpráva ministerstva dopravy, bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna
žádost a tím pádem jeden úkon. Záleží přitom na prodávajícím a kupujícím,
jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu. K zápisu změny vlastníka nebo
provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom
úřadě na základě jedné žádosti. Společná žádost nahradí samostatně podá-

vané souhlasy dosavadního a nového vlastníka, resp. provozovatele a společná žádost sníží také počet požadovaných příloh žádosti – tj. administrativní
náročnost celého procesu. Dojde-li při změně vlastníka nebo provozovatele
také ke změně místní příslušnosti úřadu, dotčené úřady si spis vozidla samy
předají. Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže
tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez souhlasu vlastníka. Cílem je ztížit, resp. zabránit takovému podvodnému jednání. Novela zákona lidem taktéž umožní pořídit si
registrační značku na přání, a to za poplatek 5000 Kč za jednu tabulku. Tyto
značky budou přenosné po celém území republiky a jejich vlastníci je budou
moct následně převést i na své další vozidlo.
Novela s sebou však přináší nově upravené přestupky podle ustanovení
§ 83, kterých se fyzická osoba může dopustit. Pozor na nové formuláře.
Zdroj: http://www.dopravni-pravo.cz/prepis-vozidla-od-1-1-2015/

Jak zůstat mladý
1)

Hoďte za hlavu nesmyslná čísla, která se vztahují k věku, váze, výšce. Nechte tyto starosti lékařům.

2)

Když život dovolí, stýkejte se pouze s pozitivně naladěnými lidmi. Škarohlídi nás ničí.

3)	Dbejte na neustálé vzdělávání. Zajímejte se o počítač, řemesla, zahradničení – cokoliv, co vás baví… Nenechte mozek zahálet. Líná mysl je
dílna zapomnění. Alzheimer číhá všude.
4)

Radujte se z jednoduchých věcí. Jsou časté a pochopitelné i uchopitelné.

5)

Smějte se, nejlépe často a z plna hrdla.

6)	Když dojte na slzy, takový život je, truchlete, ale vydržte a jděte dál. Jediná
osoba, která nás po celý život provází, jsme my sami. Žijte, dokud jste
naživu.
7)	Obklopujte se vším, co máte rádi, ať už je to rodina, domácí mazlíčci,
hudba, rostliny, záliby apod. Domov je vaším zázemím.
8)	Pečujte o své zdraví. Je-li dobré udržujte si je. Pokud ne, postarejte se
o zlepšení. Je-li to nad vaše síly, vyhledejte pomoc.
9)
10)

Nepodnikejte nic, co je vám nepříjemné, v čem se necítíte dobře.
Říkejte co nejčastěji lidem kolem sebe, že je máte rádi…

A zapamatujte si, že život se neměří počtem nádechů či výdechů, ale okamžiky, které nám dech berou.
/JP – jsem velký čtenář, tak jsem vyčetla, tak ráda předávám/
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OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2015

Olešník - Chlumec - Nová ves

okénko redakce
Příští číslo Obecních novin, čtvrtletník, březen 2015, bude
věnováno cestovatelům, turistice a také místním podnikatelům.
Jejich práci, historii podnikání a cílům, snům. Ozvěte se do redakce,
prosím. Rádi zveřejníme Vaše činění, výsledky práce, plány. Vámi
vytvořené postřehy mohou lidi zaujmout a vás zviditelnit. Těšíme
se na spolupráci, poznatky, možnosti. Chceme pomoci, poučit se
či poradit. Pokud již máte někdo aktuální zkušenosti s pracemi
místních podnikatelů, jsou vaše příspěvky v redakci vítány
(peterkovajana55@gmail.com).
/JP/

Rádi budeme také během roku blahopřát jubilantům našich obcí
od 60-ti a více let. Prosím, pokud někdo nemáte zájem o zveřejnění,
dejte vědět na OÚ Olešník - mobil: 606 905 964, tel.: 387 985 605,
e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz. Děkuji.
Tímto se omlouváme oslavencům v prvním čtvrtletí roku 2015.
Nevíme, zda by jste chtěli, aby ostatní věděli,
tak na vás myslíme, ale nezveřejňujeme.
V životě s vtipem:
Nejlepší způsob jak si zapamatovat narozeniny své ženy
je jednou na ně zapomenout...

Dne 7. 1. 2015 se zástupci obce
rozloučili s naším občanem
panem Jaroslavem Sedláčkem,

Kde hledat pomoc:

SUBVENTO o.s. je první specializované občanské sdružení v ČR, které zdarma
poskytuje komplexní poradenství v oblasti nároků na odškodnění v případě újmy
na zdraví či úmrtí, k němuž došlo při dopravní nehodě nebo pracovním úrazu.
Autor: Ing. Miloslav Jarůšek, mobil: 734 619 060,
e-mail: miloslav.jarusek@podanaruka.cz, informaci zprostředkoval OÚ

který podlehl těžké nemoci.
Pracoval pro naši obec Olešník. Děkujeme.
Vyjadřujeme soustrast pozůstalým.
Čest jeho památce.

PF 2015

Pohodový rok 2015 plný radosti a lásky. Co je klíčem k pohodovému životu? Základem všeho
je efektivní komunikace. Vyříkat si všechno a hned, když se problém objeví. Je to důležité.
Když mám problém, vypovídám se doma. A hodně v životě nabíjejí děti. Věnujte se jim,
opravdu to stojí za to.
Děti jsou radost, ale i stres. Využívejte proti stresové pravidlo: „K lásce není třeba stresu.“
Můžete někoho milovat – děti, manžela, rodiče, ale nepřebíráte zodpovědnost za to, že
budou šťastní. O to se musí postarat sami. Vy jim dávejte tedy často najevo, že vám
opravdu na nich záleží. A to tedy znamená, že se musíte v první řadě postarat sami
o sebe. Takže se musíte cítit dobře, odpočatě a plni sil. Protože komu záleží na sobě,
může o tom přesvědčovat druhé.

Vtip a nebo pravda: Nikdy se nevzdávej svých snů. Prostě spi dál.

Fotografie jsou zveřejněny
se souhlasem autora:
JUDr. Jaroslav Pavlica

„Seneca - Tak jako báseň, i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu“.
Vážení občané, bylo nám potěšením vydat první číslo našich společných novin. Pokud
jsme vás oslovili, pochvalte. Pokud ne, poraďte, ale nezatracujte.
Děkujeme za náměty, reakce, příspěvky.

Obecní noviny obce Olešník - čtvrtletník
Vydává - obec Olešník, 373 50 Olešník 15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: ou_olesnik@raz-dva, zodpovídá - Jana Peterková,
JUDr. Jaroslav Pavlica, uzávěrka dne 15. 1. 2015. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí. Názory přispěvovatelů se nemusí
nutně shodovat s názory redakce. Tisk - Tiskárna Josef Posekaný, Lannova 8, České Budějovice, tel.: 387 312 242, www.posekany.cz.
Počet výtisků 350 ks. Uzávěrka příštího čísla bude 12. 3. 2015.
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