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Třetí číslo našich novin je věnované
plánům rozvoje v obcích, aktuálnímu dění
v obcích, životu žáků, studentů, učitelů.
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
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

Škola a historie jejího vzniku
V dubnu 1955 byla prohovořena potřeba místní školy.
Prozatímní učebny byly zřízeny v č.p. 11. A také
č. 12 z bývalé přísedící místnosti hostince u Kalaš. Na
základě dohody místních občanů, kteří se bez výjimky
zavázali odpracovat určitý počet hodin zdarma, byla
podána žádost na krajský a okresní národní výbor
o povolení této akce. I přes potíže, které působila
obec Zahájí, kam až do té doby děti od nás do školy
docházely, tato akce byla povolena. Přistoupila ještě
k nám obec Velice. A za peněžité podpory státu v částce 21 tisíc Kčs bylo započato
v polovině měsíce července k adaptaci. Již 28. srpna 1955 byly tyto dvě učebny
slavnostně předány veřejnosti. Při slavnostním otevření bylo zmíněno, že už v roce
1938 proběhly přípravné práce na zřízení učeben. Zdarma bylo občany odpracováno
celkem 1911 hodin. Do první třídy nastoupilo 29 žáků a do druhé třídy 36 žáků.
Z Purkarce přešli učit do nové školy manželé Fišákovi. Až do roku 1958 se pak pracovalo dle možností finančních prostředků a dle odhodlání občanů na stavbě budovy
školy. Pracovali zde zedníci, parketáři, malíři a po úpravě nádvoří byla stavba svému
účelu předána dne 24. srpna 1958. Na otevření se jako předseda KNV zúčastnil také
Lubomír Štrougal. V předvečer otevření školy sehrál Okresní dům osvěty z Týna nad
Vltavou na nádvoří školy divadlo.
Výpis z kroniky Olešníka, JP
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OKÉNKO STAROSTY
Plánek – možné cyklotrasy, popřípadě pěší trasy

... za pamětihodnostmi a přírodou v našem okolí.

Východ slunce v Jamech.
Kopec Výštice, který leží na severní straně obce Chlumec,vysoký 512 m n.m. Samotná obec je 465 m
n.m. Vrchol kopce je označen kamenným křížem. Kdysi zde stávala dřevěná rozhledna, krásný pohled
na šumavské kopce a okolí. O tomto místě jsem vyprávěla našemu starostovi, vydal se na vycházku,
krásné jarní počasí, hezký výhled a byla tu myšlenka - obnovení rozhledny.
Vyprávěla moje babička, že se kdysi měl na Výštici stavět kostel. Začali tam navážet materiál k stavbě,
ale do druhého dne se ztratil, objevil se v Zahájí, kde kostel postavili.
Výštice je hezké místo. V zatopeném lomu jsme se jako děti koupali, chodili se školou na procházky,
hráli jsme si tam různé hry. Určitě všichni, nejen moji vrstevníci jsme se tam scházeli se svými
kamarády a láskami. Byla jsem v lázních Darkov, samá mlha, smog. Nikam nebylo vidět, jednou za
celý pobyt se objevilo sluníčko. Těžební věž, která stála nedaleko jsem spatřila poprvé. Celou dobu
jsem se těšila až přijedu domu a půjdu se potěšit pohledem na okolí z Výštice. Postavit rozhlednu???
Za sebe říkám ANO!!! Byl by to přínos i pro naše obce.
Bohuslava Žáková

Při toulkách v okolí našich vesniček a za pomocí zastupitelky Bohunky Žákové a jejího manžela
Václava jsme objevili několik krásných míst - jezírko
v kamenolomu.

Letní koupaliště Olešník se připravuje na sezónu.
Bude nově vyčištěné, natřené, přípravy jsou v běhu. U příležitosti oslav
Dne dětí v Olešníku 29. 5. 2015 a Chlumci 30. 5. 2015 je vyhlášena AKCE
ve dnech 27. a 28. 5. 2015 v úředních hodinch na OÚ na prodej permanentek
(13 vstupů) dětských a pro dospělé za poloviční cenu. Přijďte a ušetříte.
Bazén bude otevřen dne 26. 6. 2015.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
Stavební práce „Na Findě 2014 - 2015“
Už jsou to více než dva roky, kdy přišlo na OÚ Olešník oznámení, že Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje (dále jen SUSJK) plánuje rekonstrukci
silnice ve směru od Zahájí na Velici. V této žádosti nás žádali, abychom
provedli nutné údržby sítí (vodovod a kanalizace), které vedou v komunikaci,
protože se do vozovky v příštích deseti letech po položení nového povrchu
nesmějí provádět žádné zásahy. Následně na to obec Olešník zahájila
přípravné práce na obnově vodovodu vedoucím v komunikaci.

schválilo navýšení finančních prostředků na opravu komunikace, ale SUSJK
již z časového prodlení nebyla schopna zrealizovat opravu v roce 2014, a tak
ji posunula až na konec března roku 2015.
Obec Olešník zahájila na jaře roku 2014 samotné práce na obnově vodovodu a to jen v lokalitách, kde vede vodovod v komunikaci, protože jsme
na finanční grant na obnovu vodovodu bohužel nedosáhli. Během této

V průběhu zpracovávání projektu na obnovu vodovodu oznámila SUSJK,
že se plánovaná rekonstrukce vozovky odkládá. Rekonstrukce vozovky byla
plánovaná na listopad 2014, ale SUSJK neměla na realizaci této akce dostatek
financí. Tato skutečnost nás nepříjemně zaskočila. Přípravné práce už byly
v pokročilém stádiu, a tak jsme požádali SUSJK, aby tento stav vyhodnotila
a opět se k plánované akci vyjádřila jako dotčený orgán. Na základě této
skutečnosti jsme byli opět zařazeni do plánu plánovaných oprav pro rok 2014.
SUSJK musela požádat Jihočeský kraj o navýšení finančních prostředků, aby
tato akce mohla být dokončena v roce 2014. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
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opravy bylo zjištěno, že
stávající
konstrukce
chodníků není v dobrém
stavu a hrozí riziko, že
by při odtěžování staré vozovky mohlo dojít
k vyvalení obrub chodníků. Tato komplikace
by mohla zapříčinit zastavení prací na rekonstrukci vozovky a jelikož
chodníky spadají do majetku obce, musela by tak obec uvést chodníky do
náležitého stavu. To by znamenalo zbrzdění a oddálení rekonstrukce, která
by byla už v započatém stavu.
Na základě posunu plánované rekonstrukce vozovky bylo obci doporučeno,
aby zvážila obnovu chodníků v lokalitě „Na Findě“. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obnova bude provedena. Byl vypracován projekt na obnovu chodníků, na základě kterého bylo vypsáno výběrové řízení. Do výběrového řízení bylo přihlášeno více
jak deset firem. Realizaci
projektu vyhrála na základě nejnižší cenové
nabídky firma ECO CB
s.r.o. Se stavebními pracemi se muselo začít co
nejdříve, ale i tak byl
začátek posunut z důvodu dodržení všech

zákonných lhůt (lhůta na odvolání neúspěšného žadatele atd.) stanovených
zákonem. Před započetím samotných prací proběhla schůzka mezi zástupci firmy Eurovia CS a.s. provádějící opravu komunikace a firmou ECO CB
s.r.o., aby byly vyřešeny
všechny technické otázky a případné nejasnosti a všechny práce tak
probíhali v kooperaci.
Obnova obrub se stihla
před pokládkou nového
povrchu, což bylo stěžejní. Dále probíhaly práce
na obnově a přeskládání povrchu chodníků.
V průběhu prací na
chodnících došlo několikrát ke zdržení prací, protože zaměstnanci byli též využiti firmou Eurovia
CS a.s. na přípravné práce před položením nového povrchu (úprava uličních
vpustí atd.). Další zpoždění bylo způsobeno úpravou podkladu chodníků
(obzvláště ve vjezdech) a neplánovanou obnovou obrub chodníků „Před Bytovkami“, kde hrozilo stejné riziko vyvalení obrub.
Obnova chodníků v lokalitě „Před Bytovkami“ bude probíhat v návaznosti na
obnově vodovodu, který bude pokračovat v tzv. zelených pásech až na náves
a bude navazovat na již vyměněné úseky. Začátek obnovy vodovodu je plánovaný na červen 2015. Na tuto akci obec zažádala o grant Jihočeského kraje.
Žádost byla schválena zastupitelstvem Jihočeského kraje a obec tak získala
grant ve výši 700.000,- Kč, což bude velkým přínosem pro rozpočet obce.
místostarosta Ing. Milan Kotýnek

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mateřská školka - Velikonoční dílna

Velikonoční dílna se uskutečnila
dne 31. 3. 2015 v prostorách MŠ
v Olešníku za velkého zájmu jak
dětí, tak rodičů.

Mateřská škola
Protože máme před sebou letní prázdniny, rádi bychom Vás seznámili s tím,
co se nám za celý uplynulý rok podařilo a co máme ještě před sebou. V měsíci
květnu jsme všem maminkám k svátku uspořádali besídku a rozloučili jsme
se s našimi předškoláky. Do konce školního roku ještě stihneme oslavu
Mezinárodního dne dětí a také školní výlet. Pro všechny se letos školka
uzavře 7. 7. 2015. Během „zavíračky“ čeká třídy se všemi jejich hračkami
velký úklid. Pro děti zaměstnaných rodičů bude opět otevřena 17. 8. 2015.
Nový školní rok přivítáme 1. 9. 2015.
Jak každý ví, naše školka nepatří mezi nejmladší a tak vyžaduje různé opravy
a inovace. Proto těchto několik řádků věnujeme našim sponzorům. Tento
rok se prostřednictvím Nadace ČEZ podařilo zmodernizovat umývárny
a toalety v obou třídách. Máme z nich velkou radost, a proto bychom této
nadaci chtěli poděkovat za poskytnuté finanční prostředky. Dále máme

v obou třídách nové televizory, za což děkujeme panu Vařákovi. Vzhledem
k tomu, že jsou u našich dětí stále na prvním místě při hře na zahradě
koloběžky a traktory, děkujeme panu Machovi a panu Albrechtovi za jejich
opravu. Velké díky patří i všem ostatním sponzorům a rodičům, kteří nám
s ochotou pomáhají po celý rok. Každé Vaší pomoci si velmi vážíme.
A jaké opravy nás čekají v dalších letech? Např. potřebujeme zrekonstruovat
kuchyň a šatny v obou třídách, další úpravou naší zahrady bychom se
chtěli dostat blíže k lesu, který máme daleko, a v neposlední řadě nás čeká
vylepšování našich průlezek.
Pro tento školní rok se s Vámi loučíme, přejeme všem krásné léto a těšíme se
na spolupráci v novém školním roce!
Za kolektiv MŠ: Dana Kuboušková, vedoucí učitelka
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Základní škola
Den Země se slaví 22. 4. V naší škole se jedná
o tradiční každoroční akci, v jejímž rámci
se zaměřujeme zejména na environmentální

výchovu. Letošní projekt zaměřený na Den Země
probíhal ve dnech 28. 4. - 30. 4. 2015. V rámci
tohoto projektu pracovali žáci ve skupinách.
V každé skupině byli žáci 1. až 5. ročníku. Děti se
tak učí spolupracovat, mladší se učí od starších,
učí se vzájemně si naslouchat a prosazovat své
názory a také respektovat názory druhých.
V letošním roce jsme vyhlásili soutěž o nejlépe

spolupracující skupinu. Drobnou odměnu
věnovala Jaderná elektrárna Temelín Skupina
ČEZ. V rámci projektu jsme pracovali napříč
spektrem všech vyučovacích předmětů. Žáci
plnili různé úkoly, vyhledávali a třídili informace,
pracovali s obrázky, tvořili křížovky, přesmyčky
a skrývačky, skládali básničky. Každá skupina

a růst. Paní učitelka si připravila prezentaci
zajímavých přírodovědných pokusů. Opět
jsme si připomenuli důležitost třídění odpadu
a prakticky jsme správně zařazovali různé druhy
odpadů do správných nádob. Na závěr jsme sbírali
odpadky v okolí školy a na návsi. Školní projekty
zavádíme do výuky pravidelně. Slouží většinou
k oživení výuky, děti mají pocit, že se neučí, ale
opak je pravdou. Mohou si prakticky vyzkoušet
a ověřit své vědomosti a získané zkušenosti. Pro
nás pedagogy pak přináší důležitou zpětnou
vazbu.

vyrobila zeměkouli a na ní nalepila přání planetě
Zemi. Řešily se také úlohy z matematiky, došlo na
rukodělnou a výtvarnou práci. Zaseli jsme semínka
jehličnanů a hrachu a budeme pozorovat klíčení

Kavárna pro maminky – oslava Svátku matek. Svátek matek je v Česku oslavován druhou neděli v květnu. V naší škole pro maminky pořádáme vystoupení dětí,
které je spojeno s podáváním občerstvení. Na přípravě tohoto občerstvení se podílejí i děti. Někdy jsou to upečené koláče nebo muffiny, které děti ozdobí, letos
máme v plánu zdravější formu pohárů. K tomu uvaříme kávu nebo čaj. Téma letošního vystoupení je jméno. Je to o tom, že jméno nás doprovází po celý život.
Dozvíme se o historii jména, o jeho vzniku a jeho formách ve světových jazycích. Samozřejmě zazpíváme několik písniček, volbu jsme z větší části nechali
na dětech, proto se letos objeví některé známé hity. Nesmím zapomenout ani na přáníčka a drobné dárečky, které děti pro své maminky s láskou vyrábí.
Kavárna pro maminky nás čeká 14. 5. 2015, ale samozřejmě jsou zváni i ostatní členové rodiny. Na závěr chci popřát všem, kteří obklopují své děti a s láskou
o ně pečují hodně radosti a lásky ve společném žití.
Mgr. Zdeňka Hucková

CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Přišlo na nás jaro
Jaro většinou vítáme úklidem,
proto jsme jako každý rok
pomohli občanům s likvidací
starých elektrospotřebičů, baterií,
pneumatik a železného šrotu.
Na návsi v Olešníku u pomníku
padlých vojáků a u naší nově
opravené hasičské zbrojnice jsme
vysadili okrasné stromky.
Před začátkem sportovní sezony
byla zásahová jednotka proškolena
velitelem jednotky a jeho zástupcem na téma „Bojový řád“ a „Kácení stromů
a příčné přeřezávání“.
Dále proběhlo zdravotnické školení na téma „První pomoc“, které vedla
operátorka Záchranné služby Č.B. O toto téma je velký zájem, neboť nikdo
nikdy neví, kdy bude zásady první pomoci potřebovat. V každém případě
je důležité nepanikařit, mít u sebe telefon,
vytočit číslo 155 a poskytnout první pomoc!
Po dlouhé zimní přestávce jsme odstartovali
hasičskou sezonu soutěží o Sv. Floriána na
náplavce pod Dlouhým mostem v Českých
Budějovicích. Nastoupili jsme ve dvou
soutěžních týmech – muži A a muži B.
V kategorii PS12 mužstvo A s vynikajícím
časem obsadilo 2. místo. V kategorii
historických mašin PS8 muži B obsadili

2. místo, muži A tuto kategorii
vyhráli. Tímto prvenstvím
jsme obhájili loňské vítězství
a udrželi jsme putovní pohár
Sv.Floriána u nás doma.
Sobota 2. 5. byla soutěžní.
Dopoledne měli naši nejmladší
hasiči premiéru v Dubném
na jarní části hry Plamen.
Soutěžilo se v požárním útoku
a štafetě 400 m s překážkami CTIF. Podzimní kolo odběhlistarší a v jarním
kole nás reprezentovali mladší hasiči. Předpokládali jsme tedy, že obě
družstva skončí poslední pro nedostatek bodů z obou kol, proto mladší
odjížděli na soutěž pouze na zkušenou. Všichni zvládli svou premiéru
výborně, díky štafetě a splněné celoroční činnosti mladší družstvo obsadilo
celkové 5. místo z 6. Překvapením bylo ale umístění družstva starších,
kterým výkony z podzimního kola stačily na 4. místo ze 7.
Téhož dne odpoledne proběhla první Velká cena okresu ČB v Mydlovarech,
kde se naši muži drželi dlouho na 3. pozici, ale poslední tři družstva je
předběhla. Výsledek 6. z 12. Holkám se nevedlo, při útoku se jim 2x odpojila
hadice. Hasičky boj nevzdávaly a útok se jim podařilo dokončit. Výsledek
9. z 9., ale za bojovnost mají od nás velký obdiv .
V pátek 8. 5. se konala Velká cena Rudolfova, které jsem se nezúčastnil.
Takže jen výsledky: muži 13. z 24., ženy 6. ve své kategorii.
Naše drobné technické nedostatky doladíme na pátečních trénincích, které
jsou od 18 hodin.
František Mádl
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Realizace projektu úprava, obnova prostor na OÚ
Obec OLEŠNÍK
373 50 Olešník 15

IČ: 00245291
E-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz

tel.:387985605; 606905964

V Olešníku
dne: 11.5.2015

Počátkem letošního roku 2015 Nadace ČEZ podpořila realizaci projektu
„Zkvalitnění zázemí pro občany – návštěvníky OÚ, lékaře, České pošty a
dalších“ částkou 200 000 Kč. Je prováděna obnova prostor obvodního lékaře,
čekárny, sociálních zařízení. V souvislosti s přijetím nové referentky se buduje
další kancelář, která se zařídí potřebným zařízením včetně výpočetní techniky.
Samozřejmě přispějeme i my jako obec, neboť díky Nadaci ČEZ a její podpoře
můžeme naše objekty neustále obnovovat ke spokojenosti nás všech s úsporou
našich financí pro jiné potřebné účely.
JUDr.Jaroslav PAVLICA
Starosta obce Olešník

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ
1

2

3

4

1
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115 let sboru dobrovolných hasičů v Chlumci
V minulém článku jsme se věnovali hlavním událostem od založení sboru do
roku 1934, kdy byla zakoupena motorová stříkačka. Vzhledem k tomu, že tato
stříkačka je dodnes plně funkční, rádi bychom se jí dnes pověnovali. Koupi
stříkačky předcházela dlouhá diskuze, složité rozhodování a předvádění
třech firem. Po předvedení třech strojů bylo nakonec rozhodnuto o koupi
stroje od firmy Mára-Smékal Slatiňany. S jejím zástupcem p. Küllnerem bylo
domluveno, že bude dodán naprosto stejný stroj, který byl předveden. Po
dodání stroje se opět rozhořela ostrá diskuze, zda neodstoupit od smlouvy,
protože dodaný stroj nebyl stejný, jako předváděný. Dodaný stroj měl motor
Mars, namísto motoru Škoda a světlo bylo na suché baterie. Do diskuze
tehdy vstoupil župní místostarosta br. Eremiáš, který doporučil stroj převzít,
protože firma Smékal má dodané stroje již u jiných sborů v okolí, jako
v Zahájí, Jeznici, Zbudově, Temelíně a dalších. Všechny stroje fungují
a firma je solidní.
Na doporučení bratra Eremiáše byl odsouhlasen nákup stroje a sepsána
smlouva s výhradami, že bude stroj bude sice dodán s motorem Mars

33-35 HP, kdy pokud jeho výkon bude nižší, než u motoru Škoda, bude
motor na náklady dodavatele přemontován. Světlo bude přebudováno na
napájení dynamem. Čerpadlo s výkonem 1300-1400 l/min. Od firmy byly
rovnou objednány hadice a všechno ostatní příslušenství za cenu 29900,Kčs. Stará koňská stříkačka byla dána na protiúčet za cenu 5000,- Kčs. Sbor
dostal tehdy subvenci 5000,- Kčs. Za stříkačku tehdy sbor tedy zaplatil
19900,- Kčs v hotových penězích ve splatnosti do konce roku 1934. Stroj
byl tehdy nakonec ponechán v Chlumci, motor Mars byl vyhovující a světlo
bylo předěláno na napájení dynamem a ve stejném stavu je stroj dodnes.
Zásluhou péče všech strojníků je stroj dodnes v bezvadném stavu a stále
plně funkční. V minulých letech byla ozdobou několika hasičských soutěží
a akcí, kdy byla předvedena jako veterán a ukázala se v plné síle. Jsme hrdi
na naše předky, kteří dokázali stříkačku udržet v bezvadném stavu. Věříme,
že se nám podaří navázat na dobrou péči předchozích strojníků a stříkačka
bude ještě dlouho ozdobou naší zbrojnice.
Za SDH Chlumec, Jaroslav Chytráček a Jan Mach

Novovesská olympijská naděje
Není talent jako talent. Někdo je šikovný ve zpěvu, někdo v malování.
Tomáš Novoveský je talent od přírody v plavání. Tomáš plave za TJ
KOH-I-NOOR v Českých Budějovicích. Už od 14 let je pravidelně
nominován do české reprezentace, ve které sbírá každý rok mnoho úspěchů.
O rodákovi z Olešníka a fotbalistovi roku Davidu Lafatovi toho bylo napsáno
už mnoho. To, že se v okolí Olešníka rodí další sportovní hvězda už ví ale
málokdo. Tomáš Novoveský z Nové Vsi je mladý talent, o kterém toho ještě
mnoho uslyšíme. V roce 2013 splnil limity na ME juniorů i seniorů v Polské
Poznani a na ME v Dánském Herningu, kde sbíral cenné zkušenosti. Plavat
s nejlepšími evropskými plavci v takovém věku je k nezaplacení. V roce
2014 už nebyl Tomáš na evropských akcích jen do počtu. Na ME v Berlíně

byl věkově prvním rokem v seniorské kategorii a za své výkony se nemusel
vůbec stydět. Na 1500m volným způsobem skončil na 62. místě a na 800m
volným způsobem na 42. Ve světových tabulkách není o moc horší. Zde je
na 81. a 55. místě. Minulý rok byl v jeho kariéře nejúspěšnější. Stal se prvním
Jihočechem, který zaplaval 400 metrů volným způsobem pod čtyři minuty
a 800 metrů pod osm minut. Svými výkony si dokonce zasloužil i nominaci
na sportovce roku Jihočeského kraje, kde obsadil krásnou devátou příčku.
Nyní Tomášovi začíná nová sezóna, do které jde s jediným cílem. Dostat
se na olympijské hry v Rio de Janeiru, které se konají v roce 2016. Nezbývá
tedy popřát nic jiného než teplou vodu a hodně štěstí v nadcházející sezóně.
autor: Marcela Štumbauerová

Ochotnické divadlo
V sobotu 18. 4. do olešnického kulturního domu přijelo „Chrášťanské seskupení divadelních amatérů“
představit komedii „Kachna aneb Rodinná sešlost“. Děj se odehrává v rodinném domě se zahradou, kde
se sejdou tři bratři se svými manželkami, aby vychutnali pečenou kachničku. Vše vypadá na nudnou
a hlavně nucenou rodinnou sešlost, dokud se jedna z manželek nepochlubí, že pozvala sekretářku
svého manžela. Děj nabírá obrátky, všichni tři bratři sekretářku nějakým způsobem znají.
Manželky si postupně berou své chotě k „výslechu“… vztahy se zamotávají…vyplouvají na
povrch i trošku našponované vztahy mezi švagrovými… ale také vypočítavost pěkné sekretářky,
která svými „přednostmi“ dovede zamotat hlavu nejen bratrům, ale také pánům v hledišti :-)
Skoro dvouhodinové představení bylo plné vtipných dialogů a zápletek ze života. Na představení
přišlo skoro 60 diváků a myslím, že se všichni dobře bavili. Těším se, až chrášťanské ochotníky opět
uvidíme v nějaké další hře.
spokojená divačka

Olešnický fotbal
Fotbal v Olešníku rozhodně v zimě nezahálel. Muži Olešníka
odstartovali zimní přípravu před nadcházející finální částí
soutěže. V únoru se konal tradiční Sportovní ples plný zábavy
a bohaté tomboly. 6. 2. 2015 byl na programu v Olešnickém
pohostinství Sportovní ples. K tanci a poslechu hrála
osvědčená pop rocková skupina Elizabeth, která na parket
v průběhu večera vytáhla prakticky všechny návštěvníky plesu.
Pro přítomné byla dále připravena dvě taneční vystoupení,
bohatá tombola, barmanská show a podávání míchaných
drinků. Po půlnočním vyhlášení tomboly pak pokračovala
zábava do ranních hodin.
V lednu začala zimní příprava mužům, kteří po podzimu
drželi 3. místo v I. A. třídě. Asi nejzásadnějším momentem
byla výměna na trenérském postu, když koncem února
nahradil trenéra Komrsku nový lodivod Miloslav Borový.
Hráčský kádr se rovněž obměnil. Do Ševětína odešel zkušený
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stoper a kapitán týmu Miroslav Hanousek. Novými posilami týmu
jsou Josef Hála z Hluboké nad Vltavou a zkušený Roman
Chlumecký, který dlouho hrál v Rakousku.
Fotbalové tréninky pokračují i dětem z přípravky olešnického
fotbalu. Ta se z haly v Dřítni, kde absolvovala zimní tréninky,
přesunula na hlavní travnatou plochu na hřiště FK Olešník.
Zde se připravují dvakrát týdně pod vedením Martina
Ciglbauera a Josefa Píchy. V létě si pak poměří síly s několika
soupeři.
V létě zavítají do areálu FK Olešník výběry SKP ČB, které zde
budou již poněkolikáté trávit letní soustředění. V červenci
se rovněž uskuteční tradiční Memoriál Miloslava Ježka.
A uvidíme, zda náš výběr do něj bude nastupovat jako nováček
Krajského přeboru nebo hlavní aspirant na postup z I. A. třídy
v dalším ročníku.
Autor: Mgr. S. Vařák

JAK ŠEL ČAS...
My a škola
Jeden starý český film z 30. let minulého století nese název Škola základ
života. V podstatě lze s tímto tvrzením souhlasit. Současná společnost bere
školní docházku jako samozřejmou etapu, kterou v životě procházíme,
ovšem v dřívějších dobách tomu tak vždy nebylo a na mnohých místech
světa dodnes není. V historii patřilo vzdělání k výsadám, které se
nedostaly každému. Každý takový jedinec si tedy této možnosti vážil,
a pokud se rozhodl vzdělanost šířit dál, býval za to oceněn, i když se často
jednalo jen o dnes již téměř vymizelý respekt k autoritě. Obecně lze říci,
že respekt vůči druhé osobě v dnešní době mezi lidmi chybí a těžko ho lze
získat v dospělosti. Instituce školy však není všemocná a některé hodnoty
zprostředkovává jen obtížně. Přesto jsme rádi, že školy máme. Například tu
naši v Olešníku. Nebyla tu ale vždycky. Školní budově předcházela obytná
budova zemědělské usedlosti č. 16, jejíž vlastníkem byla rodina Ryndů.
Tenkrát v roce 1958 bylo otevření místní školy velkou slávou a přínosem
pro obec. Malé děti už nemusely chodit každý den pěšky do Zahájí, ale
mohly se učit doma v centru obce. Po ukončení 5. ročníku pak navazoval
autobusový spoj do nedaleké Dřítně pro pokračování na druhý stupeň ZŠ.
Škola v minulosti se od té dnešní velmi odlišovala. Děti měly povinnosti
v první řadě doma, např. pomoc v domácnosti, obstarávání domácích zvířat
aj. Tyto pracovní návyky si přinášely z domova a škola zprostředkovávala
základní dovednosti jako čtení, psaní a počítání.
S otevřením nové základní školy v Olešníku začali vyučovat v naší obci
manželé Fišákovi, kteří si získali autoritu nejen u žáků, ale i u rodičů. Po
léta byli také angažovaní ve veřejném dění obce, připravovali různé kulturní
programy pro veřejná setkání v obci. Většina pamětníků té doby vzpomíná
ráda na školní léta s Fišákovými.
V 80. letech pak na čas v naší škole zakotvil a v tehdejším školním bytě
v přízemí s rodinou žil pan učitel Karel Mazanec. S paní ředitelkou Libuší
Hroudovou vytvořil cca na 15 let pedagogický tandem vzdělávající ve dvou
dvoutřídkách vždy čtyři ročníky olešnických žáků. Kdo prošel výchovnými

metodami pana učitele Mazance, kterému jsme tehdy říkali „soudruhu
učiteli“, ten jistě bude souhlasit s tím, že jeho přísnost nám, jeho žákům,
žádnou zásadní újmu nezpůsobila. Dodnes spíše s úsměvem vzpomínáme,
jak tehdy černá, nahoru a dolů posunovací, tabule musela být „čistá jako
alabastr“, nebo jak si pan učitel Mazanec při zkoušení v klidu pochutnával
na rohlíku s 20 dkg krájeného salámu a vše zapíjel žlutou nebo červenou
limonádou. Pro tyto svačinky posílal pan učitel vždy některého ze žáků.
V případě, že žák přinesl něco jiného, než co si pan učitel objednal, vyjádřil
se vždy stejně přesně: „No, poslal vejra pro kus sejra! Sednout!“ A pustil se
do jídla a se stejnou vervou i do zkoušení.
Poté se v olešnické škole vystřídalo více pedagogů většinou přespolních,
výjimku tvoří současná paní ředitelka Hucková, která v obci bydlí. Po
ukončení 5. ročníku ZŠ v Olešníku odcházejí děti na druhý stupeň povinné
školní docházky většinou do dříteňské ZŠ nebo do ZŠ v Hluboké nad Vltavou
či Týně nad Vltavou, popř. v Českých Budějovicích. Poté se žáci rozprchnou
do středních a středních odborných škol, často pak pokračují i ve studiu na
vysokých školách.
V této oblasti dnešní doba zaznamenává snad největší rozdíl v návštěvnosti
vysokých škol oproti době minulé. I České Budějovice mají status
univerzitního města a Jihočeská univerzita nabízí širokou škálu fakult
s velkým množstvím rozmanitých a lákavých oborů. V rámci jednotného
evropského hodnocení na vysokých školách se proto jednotlivé fakulty
zaměřují na rozvoj takových oborů, které umožňují studentům absolvovat
část jejich studia na některé z partnerských univerzit v zahraničí, a to často
nejen na území Evropské unie. Těmito možnostmi zajišťuje vysoká škola
svým studentům kromě zdokonalení se v cizím jazyce i rozšíření obzorů
v dané oblasti již během studia. Přidanou hodnotou se pak stává i osobně
získaná zkušenost s jinou, často odlišnou kulturou společnosti, v neposlední
řadě i vlastní růst osobnosti spojený s nutností orientovat se v cizím prostředí
sám, bez pomoci rodiny či přátel.
autor MM
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Třetí číslo našich novin je věnované tématu, jak se vede žákům, studentům...
Od začátku školního roku každý deváťák poslouchá pořád dokola „kam
půjdeš, co bys chtěl dělat…???“. Myslím, že skoro nikdo neznal a nezná
jasnou odpověď. Poslouchat stále tu samou otázku, to mě přivádělo přímo
k šílenství. Další chytrosti typu „vyber si takovou školu, aby tě bavila…“
mi taky moc nepomohly. Na střední školu jsou přijímací zkoušky povinné,
ale každá škola to má jinak. Většina soukromých škol přijímá na základě
pohovoru, umělecké školy a konzervatoře na základě talentových zkoušek.
A většina státních odborných škol na základě přijímacích zkoušek, které
jsou většinou z matematiky, českého jazyka, biologie nebo všeobecného
přehledu… Každý student si může podat dvě přihlášky. Učitelé přípravu
nechávali na nás, dokonce nás týrali testy z ostatních předmětů, v té

době pro nás nepodstatných. Na většině škol se psaly přijímací zkoušky
22. a 23. dubna. K výsledku se připočítává i prospěch za uplynulé tři pololetí.
Mně osobně nejvíce „nervy“ pracovaly v době, kdy jsem očekávala výsledky
přijímacích zkoušek. Vše dopadlo výborně a svoji budoucnost jsem stvrdila
odevzdáním zápisového lístku na mnou vysněnou školu.
Jen si nedovedu představit, že bych měla odejít ze základní školy a opustit své
spolužáky, protože už máme mezi sebou jakési pouto…
Ale vydat se do třídy, kde nebudu nikoho znát… to je přece výzva, ne ???
Přeji všem plynulý přechod ze základního na střední „level“… Také přeju
hodně zdaru i všem budoucím deváťákům, které toto všechno čeká ...
toho času deváťačka

Změna v životě
Nikdy jsem nepřemýšlela, jak se mění život se změnou typu studia. Změny
ve svém životě beru tak, jak přicházejí. K těmto úvahám mě vedla až žádost
paní Peterkové, abych napsala článek o rozdílu mezi středoškolským
a vysokoškolským studiem. Má studijní cesta byla nasměrována už
s přechodem na druhý stupeň. Ten jsem absolvovala na Církevní základní
škole v Českých Budějovicích. Zde se mi zalíbila francouzština. Učili nás
učitelé z Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a rodilí mluvčí. Volba
byla tedy jednoznačná: BiGy. Moje nadšení pro francouzský jazyk bylo
dále upevněno a další volba byla opět jasná. Francouzský a český jazyk na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Na střední jsme se nemuseli starat téměř o nic. Zkoušelo se průběžně, na
vše nás učitelé upozornili, úkolem studenta bylo přijít do školy připravený,
s hotovými úkoly, popř. naučený. Na vysoké škole jsme byli na počátku
srozuměni se systémem studia a ostatní je už nyní na nás. Přednášky,
seminární práce, zápočty, zkoušky, správný počet kreditů, sestavování

rozvrhů a mnoho dalších věcí, vše je pouze v režii studenta. Přivyknout si
na nový režim, nové lidi, spolubydlící, bydlení na koleji, každou neděli sbalit
kufr a odjíždět… je zpočátku těžké. Navíc jsem v Českých Budějovicích
nechala můj velký koníček – folklor. Dojíždění na zkoušky a vystoupení
je často velmi složité. Někdy se kolečka u kufru musí točit velmi rychle,
abych doběhla na vystoupení včas. Naštěstí mám rodiče, kteří mě podporují
a kdykoliv mě kamkoliv odvezou.
Začátky lehké nejsou, přesto jsem ráda, že jsem se rozhodla pro studium
v Praze. Praha je krásná a studentský život zde opravdu veselý. Spousta
možností týkajících se nejen studia, stáže v zahraničí, zajímavé praxe, ale
hlavně památky, divadla, muzea, koncerty, festivaly a jiné skvělé akce. Navíc
jsme v ročníku dobrá parta. Přestože se člověk ocitne najednou sám ve
velkém městě, bez rodiny, dosavadních přátel, je to velká příležitost, jak si
zkusit a hlavně naučit spolehnout se sám na sebe.
A. Lafatová

Absolvoval jsem, kam dál?
Nejeden student, který úspěšně složí státní závěrečné zkoušky, si řekne:
„Hurá, mám to všechno za sebou.“ Ale opak je pravda.
Málokdo si skutečně uvědomí, že hledání práce po vysoké škole není nic
snadného. Mladí magistři, inženýři a další nově otitulovaní si často myslí, že
jim patří svět. Že dokázali to, co jen malé procento české populace. Že všechno
těžké už mají v životě zvládnuté a že už je nečekají žádné zkoušky. A jen stěží
si uvědomí, že ta největší zkouška je teprve před nimi. Zkouška jménem život.
Není to laciná povídačka, že absolventi těžko hledají práci a že o mladé lidi bez
praxe nemají zaměstnavatelé zájem. Je to bohužel realita. Prosperující firmy
chtějí „hotové“ zaměstnance. V dnešní uspěchané době ženoucí se za ziskem
nikdo nemá čas ani příliš chuti učit novým věcem čerstvého absolventa.
Zaměstnavatelé chtějí, aby zaměstnanci přispěli svými zkušenostmi, aby
se dokázali orientovat v problematice a aby jim šlo všechno, na co sáhnou.
Uvědomují si zkušení manažeři a vedoucí, že taky kdysi začínali a taky se jim
kdysi musel někdo věnovat? Vždyť přeci žádný učený z nebe nespadl.

A teď se na to zkusme podívat z druhé strany. Kdo studentům brání, aby
se během studia zapojili do odborných praxí? Proč se neangažují alespoň
v aktivitách školy? Nemůžeme paušalizovat, ale je to tak. Více jak polovina
studentů nemá zájem o to dělat něco navíc. Nechtějí, neumějí, nestíhají.
Pouze malá část z nich na odborné praxe nemá čas, protože jim životní situace
přikazuje přivydělávat si všemožným způsobem a každou volnou chvíli.
Ať tak či tak, každý jsme si prošel obdobím, kdy jsme si nenechali do ničeho
mluvit a žili podle sebe. Ale i pro ty v mládí tvrdohlavé je tady pomoc.
Existuje řada institucí, které bezplatně zapojí absolventa do zaměstnání,
kde pak po určitou dobu bude získávat odborné zkušenosti. A nechtějí za to
nic, stačí zájem a ochota přijít a přihlásit se. A věřme tomu, že to čerstvým
ex-vysokoškolákům pomůže. Společnými silami se dostanou k odrazovému
můstku, který je pošle k mnoha otevřeným dveřím. A pak už může být jen na
nich, které si otevřou a kterými se vydají na cestu úspěšnou kariérou.
MK plus

JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Okénko cestovatele
Od krasavice se zelenýma očima až na konec
země… I když se to nezdá, jemným výrazem Krasavice se zelenýma očima nazývají místní v Ázerbajdžánu Kaspické moře. Toto největší jezero na
světě, které se díky své rozloze a mírně slané vodě
pyšní hrdým názvem moře, tvoří část pomyslné
hranice mezi Evropou a Asií. I když se tato hranice v průběhu doby neustále měnila, a stále existují různé interpretace, obyvatelé Ázerbajdžánu se

rádi řadí k evropskému kontinentu. A nic to nemění na tom, že Kaspické moře je exoticky krásné.
U písečných pláží hraje voda všemi odstíny zelené, naopak v hlubině je tmavě modrá. Kontrasty
se hemží hlaví město Baku, kde vedle široké, zelení porostlé promenády, je na jedné straně poušť
s množstvím ropných věží, na straně druhé písečná pláž se zelenou hladinou, a v moři za kilometry
širokých mol se spletí rour se tyčí les těžebních
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věží na mořské hladině. V tomto případě ale byznys je byznys, co na tom že občas něco málo ropy
unikne do vody. Po vykoupání je pak problém,
naše čistící prostředky na to nestačí, domorodci
si naštěstí ví rady. Na sever od města, po přejetí
Apšeronského poloostrova, se rozprostírají krásné pláže s barvou vody, kterou si nelze neuchovat
v paměti. Nevím jak dnes, doba příliš nepřeje návštěvě této lokality, ale před lety na pláži u Kaspi-
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ku podávali ten nejlepší černý čaj jaký jsem kdy
ochutnal. Tajemství spočívalo v přidání několika
bílých kvítků jisté kavkazské byliny do sklenice
s hotovým čajem.
Když se přesunete z východní výspy Evropy na
západní pobřeží Francie, můžete obdivovat divoce rozeklané pobřeží Bretaně. Není jiné místo na
kontinentu, kde vlny Atlantiku naráží na skály
s větší zuřivostí než na Bretaňských mysech. Sednout si na kámen třeba na mysu Pointe de Pen Hir
a sledovat jak několik ostrůvků vystupuje pod skalami z tyrkysové vody jako perly obklopené pěnou,
mezi nimi přelétávají s křikem racci a vzduch je
prosycen vůní moře, to je obrovsky povznášející
pocit. A když je obvyklé počasí pro toto místo –
vítr, déšť, mlha – ostrůvky se na západ postupně
ztrácejí z dohledu, vlny se tříští na skalách více jak
10 metrů vysoko, ve vzduchu je 100% vlhkost, to
vše za ohlušujícího řevu oceánu, tak to je naprosto
ohromující. V tu chvíli je člověk „nic“, drobeček
přírody. Staří mořeplavci podobné podmínky
dobře znali, denně je zažívali, měli k oceánu respekt, zároveň jejich odvaha pustit se s ním do
křížku neznala mezí. Majestátní majáky na pobřeží i daleko ve vodě by mohly vyprávět. Trochu již-

něji u mysu Pointe du Raz, který je nejzápadnějším
bodem francouzské pevniny, jsou mezi skalisky
v oceánu tak silné proudy, že voda vypadá jako by
se vařila. V těchto místech neloví ani ptáci, už vůbec se tam nepouští rybářské čluny. A za tímto přírodním úkazem je donekonečna se táhnoucí obzor
oceánu, zdánlivě bez konce, bez vystupující země
až na pobřeží Severní Ameriky. Přiléhavě se tento
kraj od pradávna jmenuje Finistere, tedy „konec
země“. Když někdy zavítáte do Bretaně, objeďte
i klidnější část pobřeží. Směrem na jihovýchod jsou
krásné pláže v romantické krajině, jenom ta voda
je trochu chladnější. Zajímavé jsou dlouhé řady
menhirů u města Carnac, církevní stavby (kalvárie) ve vnitrozemí, nebo místní typické kamenné
domy, které vypadají zvenčí stejně jako před sto
lety. Na severním pobřeží je potom krajinný a architektonický skvost, klášter Le Mont Saint Michel
na malém skalnatém ostrůvku, který je spojen
s pevninou umělým náspem. Příliv je zde nejvyšší
v Evropě – až 15 metrů, při odlivu se mořské dno
odhaluje do vzdálenosti 10- 15 km. Severozápad je
tvořen většinou skalnatým pobřežím s množstvím
obrovských, místy načervenalých, jakoby náhodně rozhozených žulových balvanů. Jejich kontrast
s modrou hladinou a zeleným pobřežím s typický-

mi domy působí velmi lahodně na oči. Pobřežní
města v těchto místech byla stavěna jako mohutná
opevnění se širokými a vysokými hradbami proti
nebezpečí od vody, a byla většinou útočištěm pirátů. Bretaň je jedno z nejhezčích míst Evropy. Není
to kraj pro ležení na pláži, ale pro poznání zajímavé kultury našich předků, pro pobyt v úžasné
krajině, pro rozjímání, pro kontakt s přírodními
silami na hranici naší představivosti…
Dnes žijeme v uspěchané a nervózní době, která nikoho nešetří a každý se musí hodně ohánět,
aby se o sebe postaral. Nespornou výhodou je
ale možnost odcestovat kdykoli a kamkoli, kam
si to s ohledem na naše možnosti dokážeme naplánovat. Třeba i na taková místa, která přinesou
uklidnění, odpočinek, celkovou relaxaci. A když
to bude na místo, kde čas v dané chvíli jakoby
přestane existovat – jako na pobřeží oceánu v Bretani, neboť moře je „věčné“ a do skal naráží stále
stejně pravidelně – možná si uvědomíme více moc
přírody a zároveň trochu naši pomíjivost a malichernost. Když to pomůže alespoň na chvíli intenzivněji vnímat hodnoty života a uklidnit si duši,
pak takovýto výlet byl určitě přínosný.
autor SP

Obec Olešník srdečně zve seniory na

TRADIČNÍ VÝLET
dne 3. 6. 2015
PROGRAM
6,30h - odjezd z návsi v Olešníku
6,40h - odjezd z návsi v Chlumci
6,50h -odjezd z návsi v Nové Vsi
10,00h – hodinová projížďka lodí po Vltavě
s povídáním o historii Prahy
(poté je zajištěn oběd)
15,00h – prohlídka budovy Národního divadla

Zájemci se mohou nahlásit do 22. 5. 2015 na Obecním úřadě
v Olešníku nebo na tel. čísle 387 985 964, 606 905 964.
Do Prahy na loď a prohlídku Národního divadla jsou zváni
i mladší ročníky. Pro velký zájem je objednán velký autobus
a tam je místo pro další zájemce. Přihlašte se!

V případě volných míst v objednaném velkém autobuse je možno zaplnit zájemci z obcí i mladších ročníků. Volejte, ptejte se.
-9-
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Ze šatníku našich prababiček
Pojďme se společně vydat na cestu proti proudu času s krásnou, elegantní leč někdy trochu vrtkavou dámou. Ne nemusíte mít strach,
naší společnicí nebude nikdo jiný, než samotná paní Móda. Nahlédneme do šatníku našich prababiček a seznámíme se s tím, co se nosilo v období, které bývá nazýváno stoletím páry.
Městská korza poloviny 19. století se stávají módními promenádami
pod širým nebem. Móda již dávno není jen výsadou šlechty, jak
tomu bývalo dříve. Romantismus, plný fantazie, návratů k přírodě
i historii, vtiskl svůj charakter především dámskému oděvu. Velkou
změnou prochází celková módní silueta, která se zepředu podobá
písmenu X. Pas se z vysoké empírové polohy vrací zase zpět na své
přirozené místo. Sukně dostává typickou podobu kužele s množstvím
spodniček. Ženskost podtrhuje upnutý živůtek, jehož dekolt odhaluje
i část ramen. Úzký, skoro vosí pas vyžaduje korzet. Dojem útlého
pasu opticky zvětšují široké rukávy nazývané jako rukávy šunkové,
balónové, či pagodové. Brzy se stávají terčem dobových karikatur.
A zcela vylučují z našeho šatníku kabát. Nedílnou součástí letního
vycházkového oděvu každé dámy je lehký krajkový slunečník.
V zimě se dámy procházejí s bohatě vyšívanými rukávníky.
Naopak oděv mužů, se příliš nezměnil. Frakový kabát zůstává
i nadále nejrozšířenějším vycházkovým i společenským oděvem. Má
nejrůznější barvy napovídající romantickou oblibu květin. Barva
šafránu, šalvěje či blatouchu jest velmi žádanou. Oblečení mužů bylo
daleko pestřejší, než je tomu dnes. Barevný frak doplňují kalhoty
jiné barvy, většinou světlé, úzké připomínající dnešní šponovky.
Frak či kazajku se šosy zdobí pestře květované kostkované vesty
z hedvábí, atlasu či lesklého saténu. V nich pak září sněhobílá košile
s velkým stojacím límcem a manžetami. Kravata z období 19. století
se pramálo podobá těm dnešním. Její vázání je totiž neobyčejně
složité. Právě v době biedermeieru vzniká několik učebnic o tom jak
kravatu vázat. Elegantní muž nevychází bez cylindru a špacírky.
Pojďme si ještě říci, co o módě soudí Jan Neruda, který ve svém
fejetonu z června 1887 píše následující: „Hotová motanice. Kolik
ženských, tolik kloboukových forem. Taková pestrost v kloboucích nebyla, co
svět světem stojí. Všechny formy, všechny barvy, všechny látky i přízdoby. Od
kanárčího hnízda do staré zohýbané, rozlámané, za plot zahozené chlebové
ošatky. Dámě stačí vzít si rohožku ode dveří u kuchyně, ohnout ji jako koňské
sedlo, vzadu ji zase přehnout do výšky a dát si ji na hlavu. Pod bradičku
zavázat žlutou mašli a moderní klobouk dle letošní formy jest hotov.“
Pokud někdy zatoužíme vyzkoušet si i vy, jaké to bylo v dobách minulých,
stačí navštívit některou z půjčoven dobových kostýmů a na chvíli se stát
jiným člověkem. Sám jsem to několikrát vyzkoušel při různých městských

slavnostech a mohu všem jen doporučit. Máte-li doma staré oblečení po
babičce či dědečkovi a nevíte co s ním a hodit jej do kontejneru je vám líto,
předejte jej do některé z půjčoven. Šikovné ruce švadlen oblekům dokážou
vtisknout jejich bývalou krásu a nový život tak, aby i nadále sloužily svému
účelu a dělaly radost dalším generacím.
Fotografie jsou ze soukromé sbírky Miroslava Mareše – Agentura KulturKontakt – půjčovna historických kostýmů. www.kultur-kontakt.cz
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Co je finanční gramotnost:
Někteří mladí lidí se příliš nezabývají problematikou financí. Porozumění
financím a schopnost s nimi zacházet je však pro každého člověka, ať se nám
to líbí nebo ne, životní nutností. Současný stav je takový, že většina z mladých lidí se učí zacházet s penězi pod vedením a po vzoru svých rodičů.
Ne ovšem ve všech případech je to ta nejlepší možnost. Navíc většina dnes
masově využívaných finančních nástrojů buď dříve neexistovala vůbec, nebo
měla jen velmi zjednodušenou podobu.
Následky této finanční nezkušenosti se dnes často projevují v tom,
že některé rodiny neumí dobře hospodařit se svými příjmy, přežívají od výplaty k výplatě a jakýkoliv větší výdaj je finančně destabilizuje. Lidé si nevytváří žádné nebo jen nedostatečné finanční rezervy. Snadno se pak nechají nachytat na „výhodné“ půjčky, které nejsou
z hlediska zabezpečení rodiny nezbytné, dostávají se do platební neschopnosti, kterou řeší dalším půjčkami, mnohdy od velmi pochybných společností a ocitají se v začarovaném kruhu, ze kterého již není úniku.
Častý argument, který slýcháme – proč bych měl plánovat svoje finance, když mám tak málo peněz – je zcela nesmyslný. Právě, když mám něčeho málo, měl bych s tím o to lépe hospodařit. Musím zvažovat každý
výdaj a především hledat cesty, jak svoje finance posílit. Ve škole se o zacházení s penězi také dosud mnoho neučilo. Akademické znalosti založené na zvládnutí finančních pojmů a porozumění fungování finančního trhu, které lze získat na vyšším stupni odborných škol, také samy
o sobě nezaručují schopnost dobře nakládat s penězi. To, že je někdo
úspěšný a bohatý neznamená, že je lepším a kvalitnějším člověkem než
ostatní. Znamená to jen jedno – umí lépe zacházet s penězi, je finančně
gramotnější.
Finanční gramotnost lze vidět především ve dvou rovinách: první rovinou je znalost finančních nástrojů a jejich fungování a druhou a důležitější
rovinou je umění smysluplného využívání těchto nástrojů. Každý člověk by
se měl co nejdříve naučit plánovat svoje finance. Čím dříve se začnu zabývat
plánováním financí, tím budu mít větší prostor k dosažení svých cílů. Cíle
mohou být různě náročné – např. koupě nového mobilního telefonu, počítače, motorky, auta, bytu apod. Víte, že skutečně bohatí lidé si jako to nejdůležitější, co se jim podařilo získat díky penězům, necení konkrétní materiální
statky, ale dosažení finanční nezávislosti.

Co si představujete pod tímto pojmem? např. nebýt odkázán na výplatu od
svého zaměstnavatele nebo starobní důchod - vykonávat nějakou práci na
základě svého rozhodnutí, ne z ekonomické nutnosti - při nákupech neřešit
otázku ceny zboží, které se mi líbí - jít na jídlo do vyhlášené restaurace a
nezkoumat ceny na jídelníčku - cestovat po světě a trávit čas tam, kde jsem
spokojen. Přesně a jednoduše řečeno: jedná se o situaci, kdy výnosy z mého
majetku stačí na zajištění mých potřeb.
JP, e-mail jana.peterkova1@ovbmail.cz

Zdravé vaření - Dezert z chia semínek
Suroviny na puding:
• 500 ml rýžového nápoje s příchutí
kokosu
• 1 vanilkový pudink
• 50 g chia semínek
Suroviny na jahody:
• 350 g jahod nakrájených nadrobno
• 1-2 lžíce třtinového cukru
• trocha vody

Postup:
• Nejprve si připravíme jahodovou směs. Nakrájené jahody dáme
do hrnce, přilijeme trochu vody a přivedeme k varu, dokud se
jahody nerozpustí. Jahody osladíme podle potřeby 1-2 lžícemi
třtinového cukru. Pozvolna vaříme 5-7 minut, dokud se jahody
zčásti nerozvaří. Jahody odstavíme a necháme zchladnout.
• Na pudink: Do rýžového nápoje vsypeme chia semínka a necháme
tak cca 30 minut nabobtnat. Do hrnečku odlijeme cca ¼ rýžového
nápoje a přisypeme vanilkový pudink, který dobře rozmícháme.
Zbytek rýžového nápoje přivedeme k varu, poté přilijeme směs
s pudinkem a chvíli povaříme (jako klasický pudink).
• Na dno sklenice navrstvíme jahodovou směs, potom dáme vrstvu
pudinku. Pudink můžeme ozdobit lístkem máty či meduňky.

Zdravé potraviny můžete nakoupit zde: http://eshop.balance-system.cz/ s možností osobního odběru v ČB.

Autor: MK

Jarní slunce je nejnebezpečnější, na naši kůži, vybledlou po zimě, dopadá pod nejostřejším úhlem. Co byste tedy měli
při opalování dodržet? Nepohybujte se na slunci za poledne. Dbejte na to, aby opalovací krém, emulze olej nebo gel
poskytoval ochranu jak proti UVA, tak proti UVB. Vybírejte raději vodě odolné přípravky. Aplikujte dostatečné množství přípravku. Namazání pravidelně opakujte. Doporučuje se jednou za dvě až tři hodiny. Zvláště pokud se koupete
nebo se potíte, třeba při sportu. Pokud trávíte celý den na pláži nebo jinde, kde jste vystaveni intenzivnímu slunečnímu
záření, oblékejte se. Klobouk a šátek mohou být více než módním doplňkem.
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VŠÍMÁLEK
Polomy ve dnech 30. 3. až 2. 4. 2015 v obecním lese Olešník
Po polomech ze začátku dubna 2015 zůstalo poškozeno
v obecním lese cca 250 m3 dřevní hmoty (odhad). Jedná
se především o vývraty a stromy naprasklé či ohnuté.
Největší škody vichřice napáchala v 50-ti letém smrkovém
porostu „v Jamech“, kde po zpracování polomů a zarovnávce
porostních stěn vznikne holina (z části vzniklá i po polomech z r. 2014) cca. 0,5 ha. V tomto porostu bude zpracován také největší podíl polomového dřeva, zhruba 170 m3.
V ostatních částech obecního lesa - „Za Borem, Výštice“
a podél silnice Týn - Hluboká jsou škody menší, zde jsou
pouze jednotlivé vyvrácené stromy. Těžební odpad (větve
+ slabá hmota nehodící se pro samovýrobce) bude nutno
seštěpkovat, popř. chemicky asanovat z důvodu prevence
výskytu hmyzích kalamitních škůdců. Případní zájemci
o zpracování těžebního odpadu se mohou ozvat na tel.
číslo 724 524 578 – J. Mrázek ml. Návštěvníky lesa, především výše zmiňované lokality „v Jamech“ bych chtěl
upozornit na nebezpečí pádu stromů, které mohou mít
po vichřici narušený kořenový systém a vyvrátit se i při
menším poryvu větru. Polomy budou zpracovány do
konce května.
J. Mrázek ml., správa lesa

...bez komentáře.

V letošním roce jsme vysázeli do současné doby celkem cca 43 stromů
a keřů, dále pak přes 30 Thují Occidentalis - Smaeagd u nové hasičárny.
Ne všichni však mají zájem o to, aby naše vesnice byly čisté a krásné. Možná
si ti vandalové co zničili dvě vysázené Magnolie Soulangiány – Šacholan
v ceně za 1 ks 320 Kč za lavičkami u čekárny neuvědomují, že až dospějí tak
také budou rádi, že jim náves předáme a oni z ní budou mít radost, tak jak

my máme dnes. V loňském roce jsem jich osobně vysázel celkem 6 a zbyly
pouze dva, ostatní byly chladnokrevně zničeny.
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S pozdravem, starosta obce Olešník
JUDr. Jaroslav Pavlica
tel.: +420 606 905 964, e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz
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Odpady - Kam staré věci vyhodit?
 Staré mobily
Prodat nebo odnést do servisu či do sběrného dvora
(malé elektronické přístroje).
P
 neumatiky
Měl by si je nechat servis, kde jste si kupovali nové. Pokud je máte
z internetu, dost často bývá ve městech či na vesnicích svoz
nebezpečného odpadu, kde vám je vezmou.
 Oblečení a boty
Ve městě jsou na oblečení připravené speciální kontejnery. Věci z nich končí
na ubytovnách, v rozvojových zemích nebo na různých charitách.
P
 lechovky
Opět patří do nebezpečného odpadu. Některé sběrné dvory disponují těmito
speciálními kontejnery nebo města či vesnice dělají pravidelný svoz.
 Staré knihy
Odneste je do antikvariátu nebo na burzu.
Zelené kontejnery budou postupně rozmístěné ve všech třech obcích.

Blahopřejeme...
Slavný fotbalový rodák. David Lafata se narodil v roce 1981, je
českým fotbalovým útočníkem a reprezentantem, který v současné
době působí v AC Sparta Praha, je členem klubu ligových kanonýrů,
trojnásobný nejlepší střelec první české ligy a zároveň nejlepší
kanonýr v historii nejvyšší české ligy. V minulosti působil i v Řecku
a Rakousku, v ČR pak v Českých Budějovicích, Jihlavě a Jablonci nad
Nisou. U nás se doma na fotbal kouká. Já jej vnímám z nutnosti,
manžel s potěšením. Pro mě je to nekonečné běhání sem a tam
s podivnými pravidly, která si nedokážu zapamatovat. I přesto, že
jsem vyrostla na vesnici, kde se fotbal hrál a hraje. Můj muž vyrostl
ve městě, fotbal hrál jako dítě za SK Rudolfov a jeho pravidla dobře
zná. Přesto celá léta tak nějak podvědomě pozoruju, kde hraje náš
slavný rodák David Lafata. Jsem moc ráda, že si plní své sny a jeho
jméno dnes zná každý, kdo se o fotbal alespoň trochu zajímá, čte
noviny, surfuje po internetu, kouká na televizi. Možná právě ten
fakt, že Davida znám z dětství, ve kterém nikdo z nás neřešil, jestli
jednou bude opravdu fotbalista a opravdu dobrý, má vliv na to, že
dnes cítím hrdost a pýchu, protože dospělí již mnohem více selektují
a hodnotí. Můj vztah k fotbalu je tedy čistě konzumní, ale kdo ví, třeba
mě úspěchy Davida a zájem mého muže přinutí si ta pravidla
konečně zapamatovat. Protože nám David ochotně odpověděl
na pár otázek, můžeme se o ně s Vámi podělit. Do další kariéry
mu přejeme hodně gólů, předvídavosti, pevné zdraví, další titul
mistra a optimismus.

za Dynamo, celkem dost se mi dařilo, ale tehdy jsem to rozhodně
nevnímal, že bych byl nějak lepší.
Kdy jsi začal hrát jinde než v Olešníku?
Od třetí třídy jsem začal chodit do ŽŠ Grünwaldova v Českých
Budějovicích.
Kdy ses rozhodl, že se budeš věnovat fotbalu profesionálně?
To jsem tvrdil již v dětství, když se mě někdo ptal, čím budu,
odpovídal jsem, že fotbalistou a asi v osmnácti letech jsem to bral za
své, když jsem se dostal do ligy s áčkem Dynama.
Jsi za to rozhodnutí rád?
Samozřejmě, nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného.
Jaký byl Tvůj vysněný cíl čeho ve fotbale dosáhnout a dosáhl jsi ho?
Chtěl jsem si zahrát za Spartu a získat titul, což se mi povedlo.
Bonusem jsou body za nároďák.
Je nějaký gól nebo fotbalový okamžik, kterého si považuješ, který
byl výjimečný?
Nej byl pro mě, když jsem s klukama přebíral titul pro mistra ligy
a nejnovější ocenění Fotbalista roku 2014. Moc si toho vážím.
Sleduješ i dnes fotbal v Olešníku?
Bohužel moc často se nedostanu k tomu, abych zápas viděl na vlastní
oči, ale sleduji ho na internetu i přes kluky.
Je ti příjemný zájem médií?
Vím, že to k tomu patří, ale nevyhledávám ho.

Kdy jsi začal hrát fotbal?
V sedmi letech.
Byl již tehdy u nás na vsi mezi kluky o fotbal velký zájem?
Myslím si, že ano. V podstatě jsme nedělali nic jiného, než hráli
fotbal nebo hokej.
Kdo v Tobě objevil fotbalový talent?
Rodiče.
Kdy jsi zjistil, že Ti fotbal jde, že jsi lepší?
To by byla asi otázka pro někoho jiného, ale už když jsem začal hrát

Jak relaxuješ?
Asi nic neobvyklého, s rodinou v klidu doma. Anebo, jak je již asi
známo…v lese.
Povedeš ke sportu i své děti a jak vnímají Tvojí popularitu?
Vnímají jí tak, že se samozřejmě radují, když se nám daří a já dávám
góly. Chtěl bych, aby se ke sportu uměly postavit, ale nemusí to být
přímo sport vrcholový.
autor TZ
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REPORTÁŽE, POZVÁNKY
Tisková zpráva: V Pištíně úspěšně proběhlo 1. Fórum Zdravé MAS
Rozkvět
V úterý 14. 4. 2015 uspořádala MAS Rozkvět jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) své první oficiální Fórum – setkání obyvatel obcí
mikroregionu Chelčicko-Lhenického a Svazku obcí Blata. Cílem setkání byla
společná diskuze nad tématy, které potřebuje region místní akční skupiny
(MAS) řešit.
Fórum proběhlo v Pištíně a můžeme říct, že v sále spolkového domu Na
Dolánku to bzučelo jako ve včelíně – setkání se zúčastnilo 75 občanů všeho
věku.
Úvodem přítomné přivítali společně s moderátorkou ing. Martou Krejčíčkovou, koordinátorkou Zdravé MAS Rozkvět také ing. Marie Kabátová,
politička Zdravé MAS Rozkvět a starostka městysu Lhenice, a pan Jaroslav
Havel, starosta Zdravé obce Pištín.
Dále se řízení akce ujal pan ing. Petr Švec, ředitel kanceláře NSZM, když
přítomným odprezentoval základní informace o činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR a především procesní informace k průběhu fóra.
Účastníci dále pracovali ve skupinách u 8 tematických stolů:
1) Místní ekonomika a podnikání – Zaměstnanost v místě;
2) Životní prostředí – Krajina, příroda, prostředí …pro život;
3) Sociální prostředí – Sociální služby na dosah;
4) Zdravý životní styl – Zdraví obyvatel;
5) Místní tradice – Kultura;
6) Vzdělávání a výchova;
7) Venkov a zemědělství;
8) Stůl mladých.
Díky pestrému složení účastníků, kterými byli především zástupci řady
spolků působících v regionu MAS Rozkvět, byly diskuze u jednotlivých

stolů velmi živé. Účastníci fóra neměli zábrany současně se zapojovat do komunikace témat i u jiných pracovních stolů, formulacích a hlasování o jejich
prioritách. Díky facilitátorovi mělo fórum spád a nevytvářely se nějaké zbytečné prodlevy, na jednotlivé aktivity fóra měli účastníci přiměřený čas. Po
cca 45minutové práci jednotlivých tematických stolů odprezentovali garanti
jednotlivých stolů průběh a výsledky jednání na konkrétní téma.
Nejčetnější návrhy za jednotlivé stoly se pak staly předmětem hlasování –
účastníci vybrali celkem 10 nejdůležitějších otázek, kterými by se měla
MAS v následujícím období zabývat. Jsou mezi nimi Obnova vodohospodářské infrastruktury – protipovodňová opatření, kanalizace; Financování
místních spolků; Podpora SDH (sporty, mládež, kulturní akce) a JSDHO
(vybavení, technika); Podpora terénních sociálních služeb (stacionář pro
seniory, podpora služeb v domácím prostředí); Zachování místních tradic;
Venkovní posilovny pro mládež, seniory i hřiště pro děti; Motivační program – třídění odpadů; Úprava školní výukové přírodní zahrady ZŠ Lhenice pro zpřístupnění veřejnosti; Vyšší podpora drobným podnikatelům
prostřednictvím OP 2014-2020 (administrace prostřednictvím MAS); Více
kluboven na vesnicích – tento návrh předložili účastníci Stolu mladých.
Moderátorka závěrem informovala o dalších navazujících aktivitách Fóra
Zdravé MAS – ověřovací anketě a také souběžném Fóru Zdravé MAS pro
obyvatele obcí regionu MAS na Lipensku, které proběhne za týden, tedy
v úterý 21. 4. 2015 v Horní Plané.
Účastníci poděkovali za výborné vedení akce ing. Švecovi potleskem. S pozdravem a přáním „tak za rok znovu na shledanou“ bylo oficiální jednání
prvního Fóra Zdravé MAS Rozkvět zakončeno.
Kontakt na organizátora akce: Ing. Marta Krejčíčková
koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět
tel.: 773 187 564, e-mail: krejcickova@masrozkvet.cz

Ledax o.p.s.
V rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. pomáháme nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným
či zdravotně postiženým, kteří uvítají pomoc druhé osoby ve svých vlastních domácnostech. Službu
poskytujeme od pondělí do pátku od 6:00 do19:00 hod., o víkendech a svátcích od 6:00 do 14:00 hod.
Často využívané činnosti:
• dovoz oběda, donáška nákupů
• pomoc s úklidem domácnosti, praní prádla
• pomoc při hygieně
• dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání léků
• pochůzka na poštu či jinou instituci
V rámci Osobní asistence Ledax o.p.s. pomáháme dětem od 7 let věku, zdravotně postiženým i seniorům
v jejich vlastních domácnostech. Službu poskytujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Často využívané činnosti:
• doprovod do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity
• pomoc a podpora rodině v péči o dítě
• trénování paměti - aktivizace uživatele apod.
• pochůzky k lékaři, na poštu či jinou instituci
• pomoc s osobní hygienou
• dohled nad uživatelem
• úklid, nákupy, praní prádla apod.
KONTAKT - L
 edax o.p.s. – středisko Týn nad Vltavou
Bc. Naděžda Podhorcová - vedoucí střediska, Zámecké nádvoří 360, 375 01 Týn nad Vltavou
mobil: 725 064 308, e-mail: nadezda.podhorcova@ledax.cz

INFORMACE PRO OBČANY - v obcích bude prováděna kontrola rychlosti, parkování,
pozor tedy na možné pokuty, bude uzavřena smlouva s Městskou Policií v Týně n.Vlt.
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Himalájský měsíc v kostce
Nepál. Káthmandů. Everest. Když se někde v minulých dnech objevilo jedno z těchto jmen, znamenalo to zprávy o neštěstí. Zmíním se i o něm, protože
bylo nedílnou součástí našeho měsíčního pobytu v této exotické, chudé, ale překrásné zemi.
HORY
Ty byly prioritou naší cesty, pro mne již třetí. S kamarády Pepinem a Luďkem jsme ji
plánovali deset měsíců, měli ji detailně připravenou. S pomocí dvou nosičů jsme chtěli
absolvovat asi sedmnáctidenní trek okolo sedmé nejvyšší hory světa Dhaulagiri s překročením dvou sedel ve výši přes 5.500 metrů a asi sedmi nocích ve výšce nad 4 tisíce metrů
na sněhu. Proti našemu plánu se postavil mocný nepřítel, počasí. Přesto jsme strávili dvě
noci v jednom ze základních táborů, těsně pod pět kilometrů vysokou monumentální
jihozápadní stěnou této osmitisícovky. Po nuceném přesunu do jiného údolí jsme prožili
alespoň deset dní fantastického počasí a absolvovali náhradní variantu treku s nejvyšší
dosaženou výškou 5.420 metrů. Výhledy na Dhaulagiri a Annapurnu braly dech. Pokud
to vlastně ještě šlo, v této výšce je o třetinu kyslíku méně než jsme zvyklí a dýchá se fakt
hodně špatně. Dvěstě výškových metrů jsme šli dvě hodiny. Všechny rozměry dostávají
v Himaláji úplně jiné měřítka. Denní trasa je dlouhá maximálně 10 kilometrů a stejně při
pochodu strávíte okolo pěti hodin. Krátké
sněhové pole těsně po poledni, boříme se po stehna a proto nejlepším způsobem je se
v mokrém sněhu plazit. Večer ale vždy spokojeně sedíme u čaje a vrýváme si do paměti západ slunce promítající se na vysoké štíty. Nikdy jindy na dovolené nechodím spát
kolem sedmé večer, jen v Himalájích…
DOPRAVA
Nezapomenutelným, nepopsatelným a hodně hluboko vrytým zážitkem je místní autobusová doprava. V nepálských autobusech jsme strávili celkem 19,5 hodiny. O stavu silnic
svědčí přímá úměra - 76 kilometrů jsme jeli osm a půl hodiny. V autobuse stavěném pro
Nepálce, jejichž výška je do 170 cm a já se svými 185 centimetry byl nejmenším členem
expedice. V autobuse, v jehož uličce mezi sedadly byla zavazadla vyskládána do výše opěradel pod hlavou. V autobuse, ze kterého jsme na zastávkách vystupovali oknem, nebo
se po batozích museli
ven vyplazit. V autobuse, který jel místy nad několik set metrů vysokým srázem k divoké
řece Kálí Ghandakí. Jsme přesvědčeni, že právě pro cesty autobusy se v obchodech
prodává místní výtečný Khukri Rum. Když jsme vystoupili skoro jsme nevěřili, že se cesta
zdárně podařila.
ZEMĚTŘESENÍ
Zažili jsme jej v horách, ve výšce 3.120 metrů. Z ničeho nic jsme se cítili, jako bychom
stáli na velkém rašeliništi, země se pod námi vlnila, batohy opřené o sebe se třásly a ze
stromů padala kůra. Měl jsem strach z kamenné laviny. Otřesy se ještě dvakrát opakovaly
a my si přáli, aby se u nás o tomto drobném zemětřesení nepsalo v médiích. Netušili jsme
však, že v údolí se jedná o obrovskou katastrofu. Den a půl bez spojení domů byl pro naše
nejbližší hodně šílený, ale když nemáte v horách žádné informace ani možnost se ozvat…
Množství zemřelých po zemětřesení je šílené, avšak každý člověk znalý Káthmandů se
diví, že ačkoli v tomto městě žije téměř
4 miliony lidí v domech a příbytcích neskutečně vzdálených jakékoli kolaudaci, je konečný
počet 1.200 obětí v hlavním městě Nepálu neskutečně nízký. Vůbec nechápu, jak tak silné
zemětřesení většina domů vydržela. Je zázrakem, že zemřelých nejsou desetinásobky.
Při tamější úrovni života, kde velkou roli hrají i kasty, sorty lidí související s původem
a množstvím majetku, je však dubnová katastrofa nepopsatelně krutá.
LIDÉ A KULTURA
Úsměvy, vstřícnost, ochota, snaha komunikovat a neskutečná chudoba. Nepálci jsou
úžasní, sami by se rozdali z posledního, co mají, jsou rádi za poděkování, pochvalu své
práce. Nikdy ale nepoznali nic lepšího, než vlastní život v uličce města nebo horské vesničce. Jediný přívod vody pro vesnici je hadice o průměru dva centimetry. Životními
hodnotami jsou kousek políčka, slepice a v lepším případě kravka…
Na druhou stranu vám jakýkoli dotaz detailně a ochotně zodpoví, vysvětlí všechny
podrobnosti, popíší poslední detaily a svou řeč zakončí slovíčkem „maybe“ - MOŽNÁ. Takže vlastně vůbec nevíte, na čem jste… Chrámy. Jsou vystavěny
na posvátných místech a většinou je okolí vyzdobeno tisícovkami modlitebních praporků. Vše, na čem jsou napsány jejich motlitby a zároveň se to hýbe,
zahání vše špatné a věští dobrou budoucnost a dlouhý život. A praporky ve větru vlají neustále. Můžete pod nimi sedět, vnímat sílu krásného místa, poslouchat nedaleko probíhající buddhistickou nebo hinduistickou mši, koukat na krásné hory okolo a jen si prostě užívat. Těžko popsatelné, člověk to musí zažít.
Hory miluju, od malička jsem i o těch himalájských četl a cesty tam jsou plněním mých snů. Poznání místního těžkého života je hodně těžké a musím si
strašně vážit prostředí a podmínek, ve kterém žijeme my. Zvláště po návratech z Nepálu si říkám, že problémy, které řeším doma vlastně problémy vůbec
nejsou. Ty životní problémy se řeší úplně někde jinde. A tohle přímo souvisí s mottem, které mi stále zní v uších: „Nepál nezměníš, Nepál změní tebe.“
Marcel Pudich
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OKÉNKO REDAKCE
Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se od dubna rozšířil
na nové druhy zboží. S účinností
od 1. dubna 2015 došlo k rozšíření
uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (přenesení povinnosti přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele tzv. reverse
charge) na další druhy zboží. Jde
o vybrané obiloviny a technické plodiny, některé kovy (včetně
drahých kovů), mobilní telefony,
integrované obvody, přenosová zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.)
a videoherní konzole. U cukrové
řepy je účinnost posunuta až od
1. září 2015. Reverse charge se
uplatní, jen když celková částka
základu daně dodávaného zboží
překročí částku 100 000 Kč.

Registrace vozidel do 30. 6. 2015, máte určitě
dokončenou registraci svého vozidla, proveďte
si informační kontrolu, zda máte vše, jak má
být: www.dokonceteregistraci.cz

Číslo 4 téma: hoby, koníčky, sběratelé, sběratelské mánie – vášnivý sběratelé obvyklých
i zcela netypických předmětů se najdou určitě
i u nás mezi obyvateli obcí, další možné užitečné zájmy, např. bylinky a jejich využití, ruční
práce, výlety s vnoučaty...

Nečekej na dostatek času, udělej si ho. Nesrovnávej
se, buď unikátní. Nečekej na lásku, dej si jí sám. Nečekej na příležitost, vytvoř si jí. Nečekej na cestu, najdi jí. Čas. Všichni máme stejnou porci času denně.
Nedostatek času ve skutečnosti neexistuje. Pokud si
myslíme, že ho nemáme dostatek, tak je jediný důvod, a to ten, že ho nevyužíváme efektivně. Naučme se dobře nakládat se svým časem. Srovnávání.
Budeme-li se s kýmkoliv srovnávat nebo poměřovat, ztratíme svou autenticitu a staneme se součástí
stáda. Jděme si vlastní cestou. Láska. Často čekáme
až nás přijde někdo spasit a dá nám lásku. Jenže pokud si jí v první řadě nedokážeme dát sami, tak jen
s těží přijde někdo jiný. Milujme sami sebe. Příležitost. Příležitosti se často objevují až tehdy, když se
rozhodneme vyrazit. Proto nemá smysl v teple na
nějakou čekat. Nejlepší je, když se pustíme do akce,
a nějakou si vytvoříme. Cesta. Cest, kterými se můžeme vydat existuje opravdu mnoho. Ponořme se
sami do sebe, ztišme se a objevíme přesně tu, po
které se máme vydat. Najděme cestu ve svém nitru.

Představivost je důležitější než vědomosti. Albert Einstein. Většina lidí hromadí vědomosti jako by to bylo to nejdůležitější na světě. Ano, spousta vědomostí se pro náš život
může hodit, ale pouze za předpokladu, že je skutečně využijeme v praxi. Navíc vědomosti,
které se naučíme ve škole, nemáme z 90 % šanci nikdy využít. Moudrost spočívá zejména
v konání a nikoliv v nabiflovaných znalostech. Pokud začneme ve svém životě využívat
představivost, dokážeme si vytvořit obrazy toho, co bychom chtěli, a kam by náš život
měl směřovat. A cokoliv si dokážeme ve své mysli představit a uvěřit v to, dokážeme i
uskutečnit. Platí to však pouze za předpokladu, že následně začneme konat. Věnujme
se spíše aplikování do praxe toho, co jsme se naučili. Můžeme přečíst celou knihovnu,
a získat spoustu znalostí a titulů, ale k čemu to je, když to nejsme schopni využít v praxi
ku svému prospěchu a ku prospěchu nás všech?

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí.
Letos přibyl i leták s informacemi o placení
prostřednictvím SIPO. Lhůta pro zaplacení daně
z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční
správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k
zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci
najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když
chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.

Zloději v obchodech jsou čím dál agresivnější,
zejména pokud jsou chyceni při činu. Jejich
chování do jisté míry souvisí i se změnou pravidel v rámci přestupového řízení. Zatímco
dříve byla krádež do 5000 korun kvalifikována
jako jednorázový přestupek, od roku 2014 se
škody sčítají. Pachatel, který je zadržený třikrát
se zbožím za 2000 korun, je obviněn ze spáchání trestného činu.

Umět pořádně zabrat je fajn, ať už při cvičení nebo
v práci. Neméně důležitý je ale i odpočinek! Tyhle příznaky značí, že už vaše tělo volá dost a potřebuje relaxaci jako sůl: Podrážděnost. Při sebemenším problému se
rozzuříte nebo rozpláčete. Zhoršená koncentrace. Když
dočtete stránku, nemáte ani ponětí, čím začínala. Zhoršená výslovnost, přeříkávání. Ospalost i ve dne.
Dovolte sami sobě opravdu se cítit dobře.
„Slavit úspěch je v pořádku, ale daleko důležitější je vzít
si ponaučení z neúspěchu.“ Bill Gates
Jak se vyrovnat s odmítnutím?
1. Nehledejte viníky
2. Není odmítnutí jako odmítnutí
3. Osmělujte se
4. Nevzdávejte se
„Rozdíl mezi úspěšnými a těmi ostatními není v nedostatku síly nebo vědomostí, ale v tom, že těm druhým
zkrátka chybí vůle.“ Vince Lombardi

Číhá klíště i na vás. Pokud jste si ho přinesli domů z jarního výletu, honem s ním
pryč. Zbavte se ho co nejrychleji, ať co nejvíce omezíte dobu, kdy na vás bude hodovat a vypouštět infekci do vašeho krevního oběhu. I čas totiž rozhoduje o tom, zda
se nakazíte například klíšťovou encefalitidou. V ní má Česká republika dlouhodobě
smutné prvenství v rámci celé Evropy. Konec konců byl virus encefalitidy objeven
v roce 1947 poprvé právě u nás, respektive v tehdejším Československu (v okolí
Berouna, Strakonic, Vyškova). Za poslední dva roky u nás bylo touto životu nebezpečnou chorobou infikovaná necelá tisícovka lidí, lymeskou boreliózou pak onemocnělo
7 555 osob. Nebezpečí infekce snižuje jednak včasné odhalení a také správný způsob
odstranění klíštěte. Netočit, nepolévat olejem ani nemastit, jen vyjmout kývavým pohybem speciální pinzety. Nejdřív zabít, až pak vyndat. Co vás ochrání? Repelenty
přece jen jistou ochranu poskytují, vybírejte pečlivě. Po výletech do přírody (a to zejména do listnatých lesů, křovin) věnujte pozornost jak svým čtyřnohým přátelům,
tak i sobě. I když je očkování v poslední době něco jako sprosté slovo, v případě klíšťat
byste ho měli vzít na milost. Případy lidí, kteří si z výletu do přírody odnesli doživotní
následky, nebo dokonce zemřeli, jsou dostatečným varováním. Podstoupit očkování
lze během celého roku. Rozdíl je pouze v intervalu mezi dávkami. V zimě, díky snížené aktivitě klíšťat, je interval delší - od jednoho do tří měsíců, v teplých měsících roku
se používá zrychlené očkovací schéma, které poskytne ochranu většině osob již za
pouhé dva týdny po druhé dávce.
Zdroj internet, JP
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