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Olešník

OLEŠNÍK ŽIJE
Sobota 7. května 2016 v 08.30 hod. v Olešníku začíná den slavnostním zahájením Jarní 2 části Obvodového kola HRY PLAMEN Mladých hasičů. Sjelo
se 43 družstev mladých hasičů, kteří soutěžili v Požárním útoku a Závodu
požárnické všestrannosti. Soutěž probíhala v okolí veřejné plovárny, fotbalového stadionu, dětského hřiště a prostranstvích za řadovými domy. Prostory
veřejné plovárny jsou již renomovány a připraveny na zahájení sezóny 2016.
Bylo zde dobudováno i sociální zázemí pro invalidy. Počasí nám vyšlo nádherné, dosažené výsledky byly vynikající a soutěž se nesla v duchu, jak řekl při
zahájení pan starosta „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
Soutěž trvala do pozdních odpoledních hodin. Naši se umístili za vítězným družstvem Chrášťany
a druhým z Dolního Bukovská na celkovém třetím
místě. Tato akce byla organizována Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a SDH Olešník
spolu s obcí Olešník za
finanční podpory Skupiny
ČEZ a.s. v rámci Oranžového roku.

Aby toho nebylo málo,
kolem poledne se začali sjíždět před budovu
Obecního úřadu pořadatelé 46. ročníku milovníků veteránů na spanilou
jízdu po Jihočeských obcích. V 10.30 hod. bylo
odstartováno na Křivonosce: Na 95 km dlouhou
trasu vyjelo 6 velocipedů,
150 motocyklů a 110 automobilů. Olešnická náves po celou dobu s napětím
sledovala „zvláštní zkoušku“, kde měl každý možnost pořádně si tyto historické skvosty prohlédnout.
Ještě týž den v odpoledních hodinách probíhala soutěž SDH První velká cena
okresu v Mydlovarech, kde soutěžilo naše A mužstvo muži a obě družstva
žen. Na závěr dne v předvečer Státního svátku byl ještě položen věnec u Pomníku padlých v obou světových válkách. Je možno konstatovat, že kdyby v
tento den bylo „sčítáni lidu“, měl by Olešník možná o něco více než dvojnásobek současného počtu obyvatel.
Zakončil rušný den starosta JUDr. J. Pavlica

Kontakt na Obecní úřad
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel.: 387 985 605
fax: 387 985 605
mobil: 606 905 964
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:
Po, Pá 11.45 – 15.15
Út, Čt 07.30 – 11.00
St
13.00 – 16.30

Téma dalšího čísla:
„Život na vesnici“

OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY
PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Policie ČR
158
Záchranná služba
155
Hasičský záchranný sbor
150
Policie - Hluboká nad Vlt.
974 226 730
Poruchy elektr. proudu Č. Bud. 386 357 777
Pohotovost Týn n. Vlt.
385 722 222
Lékař - všeobecný MUDr. Markéta Kollrosová 385 340 258
ordinační doba: P o - ord. Dříteň - 10:00 - 13:00 h / 16:00 - 18:00 h lichý týden
Út, Čt - ord. Olešník - 07:30 - 10:00 h
St - ord. Dříteň - 07:30 - 10:30 h
Pá - ord. Dříteň - 07:00 - 09:00 h
Lékař - dětský MUDr. Rudolf Lázníček 606 217 321
ordinační doba: P o - ord. Dříteň - 14:00 - 16:00 h / ord. Týn n./Vlt. - 07:30 - 12:00 h
Út - ord. Dříteň - 14:00 - 16:00 h / ord. Týn n./Vlt. - 07:30 - 12:00 h
St - ord. Dříteň - 0 / ord. Týn n./Vlt. - 13:00 - 18:00 h
Čt - ord. Dříteň - 0 / ord. Týn n./Vlt. - 07:30 - 12:00 h/13:00 - 15:00 h
Pá - ord. Dříteň - 11:00 - 13:30 h / ord. Týn n./Vlt. - 07:30 - 10:30 h
Lékař – zubní MUDr. Petr Toman, Dříteň 387 991 193
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OKÉNKO STAROSTY
Dlouhodobé sousedství…
Naše obec a uranový průmysl žijí v sousedství dlouhou řadu let. V dřívější
době to bylo MAPE a v současné době Diamo. Zatím co MAPE zpracovávalo
uranovou rudu od roku 1962 bezmála 30 let, Diamo zaváží odkaliště tzv.
„sanačním materiálem“.
Toto sousedství se ne vždy snášelo dobře. Byly i lepší chvíle, ale také horší,
kdy byla a je naše obec v určitých částech sužována prachem, hlukem,
zápachem apod. Je pravdou, že se v posledních letech podařilo vybudovat
tzv. objízdnou silnici pro zavážející kamiony a náklaďáky (mimochodem
denně jich projede 150 až 170 vozidel). Rovněž tak se díky úsilí nás starostů
podařilo dohodnout s ministrem MLÁDKEM a hejtmanem ZIMOLOU
obnovení železniční přepravy, čímž se snížila zátěž v silniční přepravě.

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Z kroniky naší obce
Tak kníže – ŠVANZENBERSKÝ dvůr čítal před rokem 1864 až pod
ninejší dobu výměri (ve zdejší obci): = 285 ha, dvůr nese čp. 1 čp. 2 bylo
od dob velkého ohně ve Volešníku nestává a na témž místě jest vedle dvora
a statkem Kučerů čp. 3 panska zahrádka dvůr patřil od svého založení ku
panství Hlubockému jejž ninějším držitelem jest kníže ŠVANZERBERG jenž
dědičné panství koupi vlastně splátkou císařských dluhů převzal od dona
MARADASE jenž je za válečné náhrady obdržel (byly to vlastně loupeže
a ukrutnosti): od císaře rakouského jako skonfiskovaný statek českých pánů
MALOVCŮ pro účast na odboji českých pánů kteří z vlasti uprchli a roku
1622 skonfiskování byla a MARADOSOVI v záruku dány byly.
ŠVARZENBERG tehdá hrabě Jan Adolf stal se vlastníkem hluboké dne
30.listopadu 1661 stím i dvora Volešnického a jest majitelem do nynějších
dnů.
Podotknouti dlužno že rozsáhlost Hlubockého panství byla velice rozlehlá
patřili k němu obce Bavorovice s osadou Dasný, Břehov s osady Chrášťani,
Tupesi, Čejkovice, Češnovice, Dobřejovice osady Vlkov, Poněšice, Dříteň,

Bylo zjištěno, že zde došlo ke spáchání správního deliktu a to podle § 25
odst. 7 písm. a) zákona O ochraně ovzduší a byla uložena pokuta ve výši
100 000 Kč + 1000 Kč na náklady řízení za spáchání deliktu podle § 25
odst. 2 písm. a) z. č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Poté po odvolání na
Ministerstvo životního prostředí byla pokuta snížena na 70 000 Kč a ostatní
zůstalo nezměněno.
Na závěr něco z jiného soudku: V letošním roce Český uranový průmysl
oslavil 70. výročí dne 17. března 2016 v pražském hotelu Don Giovani.

Hosín osada Borek, (Bída:), Hrdějovice osady Nemanice, Opatovice,
Chlumec osady Lhotičany, Jaronice osada Křenovice, Jaroslavice osady
Buskov, Jeznice, Kočín osady Nová Ves, Temelinec, Líšnice, Lhota pod
Horami osada Sedlice, Lhota Prašelivá (:nyní Česká Lhota:), osada
Novosedlo, Litoradlice, osada Knín, Malešice osady Bílá Hůrka, Chvalsovice,
Munice, Mydlovary osada Zahájí, Nákří, Píštín. Plástovice, osady Pašice,
Vyhlavy, Podeřiště osada Lhota Líkařova, Hluboká, Purkarec, Strachovice,
Velice osada Libiv, Volešník, Velké Záblatí, osady Újezd, Malé Záblatí,
Zbudov osady Dívčice,Dubenec, Zliv osada Zalužice. Zvýrazněné jsou obce
katastrální, které vesměs při zřízení okresů v roce 1864 byly v Hlubockém
okresu přivtělení a během času buďto k jiným okresům přivtělení a na
samostatné obce rozděleni do dnes v okrese Hlubockém zastoupeni. To byl
stav v těchto létech, jaký osud stihne (snad) okres tento při založení nových
žup a jejich součástí a tím i Naši obec není dosud známo, není ani dodnes
známo jaký osud stihne zdejší dvůr při provádění pozemkové reformy.
Pokračování příště: Zapsal: Mat. Polívka; Přepsal Jar. PAVLICA /II/.
S pozdravem, starosta obce Olešník

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Mateřská škola
Tak nám ten čas letí jako vítr, ani jsme se nenadáli a bude tu konec školního
roku. Oslavili jsme Svátek matek, rozloučili se s předškoláky, na památku jsme
se vyfotili a zažili spolu spoustu legrace. Oba výlety, jak do ZOO na Hluboké,
tak na Semenec v Týně nad Vltavou se vydařily a teď se těšíme na oslavu
Dne dětí a hlavně na prázdniny. Až se v září opět sejdeme, bude nás zase

plná školka a díky našim sponzorům OÚ Olešník, OÚ Dívčice, firmě REKKA
a ZLIMETU p. Ing. Kotýnka přibudou o prázdninách i dvě nové průlezky na
naši velkou školní zahradu. Moc děkujeme a přejeme všem krásné prázdniny
i dovolené.
Za kolektiv mateřské školy Dana Kuboušková, vedoucí učitelka

Je možno konstatovat, že zbývá ještě přepravit dle slov ředitele státního
podniku Diamo Tomáše RYCHTAŘÍKA (při slavnostním obnovení
železniční přepravy) 10 miliónu tun, což představuje ukončení v roce 2024.
Zaváží se plocha 280 ha. Z čehož 100 ha je v našem katastru. Víme však
všichni, že na této činnosti se podílí i další firmy, které ne vždy postupují
v souladu se zákony a nařízeními.
Tak například: V loňském roce dne 12. 10. 2015 provedla Česká inspekce
životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice na základě
Starosta

Základní škola
Zúčastnilo se 190 hostů. Mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Jan
MLÁDEK, dále pak předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Dana DRÁBOVÁ, předseda Českého báňského úřadu Martin ŠTENBERKA
a další vedoucí představitelé Státního podniku DIAMO – ředitel státního
podniku DIAMO Ing. Tomáš RYCHTAŘÍK, odstupující ředitel odštěpného
závodu Správa uranových ložisek v Příbrami Ing. Václav PLOJHAR (odchod
do důchodu) a nastupující ředitel Ing. Zbyněk SKÁLA. Mimo jiné zde
vystoupil sbor Cechu příbramských horníků a hutníků. Všichni účastníci
obdrželi pamětní medaili vydanou k danému výročí.
podnětu předem neohlášenou kontrolu společnosti REKKA s.r.o. na
pozemku č. 330/1 v k.u. Olešník s názvem „Dočasná mobilní míchací
stanice“, která je určena k předúpravě odpadů, které jsou zpracovávány na
materiál využívaný k rekultivaci odkališť v areálu DIAMO, státní podnik,
v rámci akce „Komplexní sanace a rekultivace odkaliště KIV/R – Mydlovary“.
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DĚNÍ V SOUČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLEŠNÍK
Jaro nám ve škole probíhá za zvýšené aktivity. Akce střídá akci. 10. 5. 2016
proběhla Kavárna pro maminky, kdy si žáci připravili vystoupení O šípkové
Růžence a maminky též dostaly krásné dárečky, které děti ve škole vyráběly.
Vystoupení jsme pojali různými způsoby – od básniček po muzikál. Nyní
nás čeká účast na Zlivské Mrkviádě, což je sportovní soutěž škol z okolí Zlivi.
Budeme se fotografovat, budeme slavit Den dětí ve spolupráci s Mateřskou
školou a rodiči, pojedeme na výlet, strávíme dopoledne s hasičským
záchranným sborem a hlavně se chystáme na vystoupení pro občany obce
Noc na Karlštejně. Samozřejmě nezapomínáme na učení, to je v první řadě.
Ale dobře víme, že aktivity a čas mimo školní lavice též výrazně pomáhají
utvářet školní kolektiv a to jistě do vzdělávacího procesu patří.
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Téma tohoto čísla novin je zaměřeno na zdraví a zdravý životní styl.
V naší škole se tato tématika prolíná napříč různými vyučovacími předměty,

pořádáme projektové dny na téma zdraví a v letošním školním roce jsme
měli ve škole i kroužek zdravého vaření. Zaměřili jsme se především na
ukázky zdravých alternativ, nahrazování klasické bílé mouky a bílého cukru.
Děti se seznámily se surovinami a potravinami, které se ještě většinou
běžně v domácnostech nepoužívají. Vařily, pekly a ochutnávaly. Největší
úspěch měly většinou zdravé sladkosti, například bezlepkové lívance s chia
jahodovým džemem, pohár s ovocem. Vždy se jednalo o příjemně strávený
společný čas.
KULTURNÍ DĚNÍ V OLEŠNÍKU
Mezi tradiční zimní kulturní akce patří plesy. Já jsem letos mohla navštívit
dva – ples hasičský a obecní. V obou případech se jednalo o příjemný
kulturní zážitek. Hudba hrála skvěle, obsluha byla ochotná, vše fungovalo
na výborné úrovni. Děkuji všem, kteří dobře odvedli svou práci spojenou
s přípravou a organizací těchto akcí.
Mgr. Zdeňka Hucková
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Hasiči, Plamen v Olešníku 7. 5. 2016
Seriál Velkých cen začal 7. 5. 2016 v Mydlovarech. Na tuto akci jsme vyrazili
s třemi družstvy: ženy A, ženy B a muži. Tým mužů zaběhl svůj historicky
nejrychlejší útok časem 22:38 s, ale ve velké konkurenci to stačilo až na
4. místo.
Ženy A krásně rozběhly útok, ale kvůli nespojeným savicím měly neplatný
pokus.

Holky B taky krásně rozběhly, ale výsledný čas stačil na 5.místo z 10.
Celý den byl pro nás velmi náročný. Už od ranních hodin jsme organizovali
jarní kolo dětské hry Plamen mladých hasičů. Po vyhlášení a rozdání pohárů
vyrazila soutěžní družstva dospělých do Mydlovar. V Olešníku zůstala
pracovní četa, která vše uklidila, jako by se u nás nic nedělo.
Po soutěži v Mydlovarech se naše soutěžní družstva spojila s pracovní
četou a starostou obce panem Pavlicou. Slavnostním průvodem jsme došli
k pomníku padlých spoluobčanů za světových válek a položili věnec .
Chtěl bych poděkovat všem bratrům a sestrám hasičům za zvládnutí celého
dne.
V sobotu 14. 5. 2016 nás čekala Obvodová soutěž v Sedlci. Dle předpovědi
počasí nás pronásledovaly přeháňky…takové zpožděné aprílové počasí…
slunce, mraky, deštík, slunce…
Letošní Obvodová soutěž se skládala z požárního útoku a z překážek 100m.
Muži začali útokem, kde po drobných chybách skončili na 5. místě. Překážky
100m se našim mladým chlapcům tak zalíbily, že si některé překážky dali
2x ☺, ale všichni to zvládli bez újmy na zdraví.
Ženám A se útok povedl na výbornou, 1. místo. Překážky zdolaly s přehledem,
bylo znát, že pilně trénovaly, takže vybojovaly postup do Okresního kola.
Děvčata, hodně štěstí na okresu! ☺
Holky B byly v útoku pomalejší o 0,6s, takže se umístily na krásném 2. místě.
Překážky sice zdolaly rychleji než ženy A, ale celkově to na postup nestačilo.
Takže holky A i B…chválíme, chválíme ☺… jen tak dál!
Fr. Mádl

V sobotu 7. května jsme uspořádali jarní část obvodového kola hry Plamen
mladých hasičů, čímž jsme navázali na kolo podzimní, které také proběhlo
u nás. Z přihlášených 46 družstev dorazilo 44, tedy přibližně 400 závodníků,
a to z 1., 3. a 5. obvodu. V podzimní části se prvně soutěžilo ve všech třech
štafetách, na jarní tedy zbyl požární útok a závod požárnické všestrannosti.
V požárním útoku se soutěžilo na dvě základny a jedny terče, což značně
urychlilo průběh. O doplňování kádí se postarali hasiči s cisternou z SDH
Dříteň. ZPV se z větší části běžel na louce za řadovkami a sousedními domy,
celá trať měřila téměř 2 km se šesti stanovišti. Na prvním byla střelba ze
vzduchovek, na druhém překonání překážky po vodorovném laně,
na třetím se vázaly uzly, na čtvrtém se závodníci potýkali s buzolou
a topografickými značkami, na pátém předvedli zdravovědu a na
posledním se prověřovaly znalosti v požární ochraně. Mladší žáci,
tedy i my, začínali útokem, starší ZPV.
Z podzimní části jsme měli zaděláno na pěkný výsledek. Ve všech
třech štafetách, a i průběžně, jsme obsadili 2. místo. Bohužel
ale před nedávnem si Vikča Váňová zlomila palec levé ruky, tak
jí na pravém proudu při požárním útoku musela nahradit Kája
Trnková, čímž Terezce Ježkové ke koši a zapojení hadic B, přibylo
ještě spojení hadic C, což jí k nervozitě příliš nepomohlo. Hadice
zapojila parádně, ale koši se nějak nechtělo... Výsledný čas 35,12s
znamenal až 5. místo. Asi po dvou hodinách se děvčata připravila
na start ZPV. Odbíhala jako druhá z mladších žáků, kdy už
slunce pěkně hřálo. Vzduchovky nic moc, lano celkem dobré,
i když některým ho jen těsně rozhodčí neuznali, i na ostatních
stanovištích se pár chybek objevilo, ale celkově to na premiéru
bylo slušné. Kapku problém dělal ve vedru i běh, příště už ale
všichni budou vědět do čeho jdou. V ZPV jsme tedy skončili 4.

V celkovém pořadí mladších žáků 1. obvodu jsme obsadili pěkné 3. místo
ze 7 za prvními Chrášťanami a druhým Dolním Bukovskem a jelikož
v Bukovsku mají málo závodníků, přenechali nám postup na okresní kolo.
Organizačně až na pár drobností vše klapalo, zahájení bylo v 8:30 a vyhlášení
výsledků ve 13:30, takže se vše zvládlo rychle. Na přípravě soutěže se nás
podílelo kolem 30, ale i tak to bylo náročné a navíc odpoledne čekala družstvo
mužů „A“ a obou družstev žen první Velká cena okresu v Mydlovarech
a poté položení věnce k pomníku padlých ve světových válkách.
L. Zibura

Žádost mysliveckého spolku Olešník
Myslivecký spolek Olešník žádá majitele psů, aby si přivazovali své mazlíčky při procházkách na vodítko z důvodu ochrany mláďat srstnaté a pernaté zvěře
a aby se s nimi pohybovali pouze po polních a lesních cestách. Děkujeme za pochopení.
Myslivecký spolek Olešník
Petr Heděnec, Ing. Milan Kotýnek
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OLEŠNÍK -

obecním hajným zhotovení oplocenky u rybníka "Nové Jama". Během tohoto
co hajný požadoval. Nově postavená oplocenka bude chránit mladé jehličnat
Brigády
se zúčastnilo
CHLUMEC
- NOVÁ
VES 15 členů mysliveckého spolku Olešník. Hajný byl s pro
jsou v plánu další podobné brigády.

Spolupráce obce Olešník s místním mysliveckým spolkem
Spolupráce
Olešník
mysliveckým
spolkem
Dne 9.obce
4. 2016
proběhla sodmístním
ranních hodin
brigáda v obecním
lese.
Náplní brigády
bylo po
s obecním
zhotovení
oplocenky
Dne 9.4.2016
proběhla
oddomluvě
ranních
hodin hajným
brigáda
v obecním
lese. Náplní brigády bylo po domluvě s
u
rybníka
„Nové
Jama“.
Během
tohoto
dne
myslivci
stihli
oplotit
vše,
co
obecním hajným zhotovení oplocenky u rybníka "Nové Jama". Během tohoto dne myslivci stihli oplotit vše,
hajný požadoval. Nově postavená oplocenka bude chránit mladé jehličnaté
co hajnýstromky
požadoval.
Nově
postavená
oplocenka
bude
chránit mladé jehličnaté stromky proti okusu zvěře.
proti okusu
zvěře.
Brigády se zúčastnilo
15 členů
mysliveckého
Brigády spolku
se zúčastnilo
15 byl
členů
mysliveckého
spolku
Olešník. Hajný
s provedenou
prací spokojen
a již Olešník.
jsou v plánuHajný byl s provedenou prací spokojen a již
další podobné
brigády.
jsou v plánu
další podobné
brigády.
Ing. M. Kotýnek, Petr Heleň

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost mysliveckého spolku Olešník
Myslivecký spolek Olešník žádá majitele psů, aby si přivazovali své mazlíčky př
z důvodu ochrany mláďat srstnaté a pernaté zvěře a aby se s nimi pohybovali p
cestách.

Kalendář vybraných akcí „ORANŽOVÝ ROK 2016“
07. 05. – Soutěž Plamen 2. kolo MH SDH Olešník
28. 05. – Dětský den – Chlumec
01. 06. – Dětský den – Olešník
11. 06. – Letní akademie ZŠ Olešník
11. 06. – 115 let SDH Olešník
23. 07. – Memoriál Miloslava JEŽKA – fotbal FK Olešník
30. 07. – Setkání rodáků – Chlumec
30. 07. – Tenisový turnaj – Olešník

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Žádost mysliveckého spolku Olešník
06. 08. – Memoriál Pepy BLÁHY – tenisový turnaj – Nová
Ves
Myslivecký spolek Olešník žádá majitele psů, aby si přivazovali své mazlíčky
z důvodu ochrany mláďat srstnaté a pernaté zvěře a aby se s nimi pohybova
10. 09. – Olešnický dvojboj MH SDH Olešník
cestách.

08. 10. – Setkání seniorů obcí Olešník, Chlumec, Nová Ves – Olešník

Finance a historie
Dívka s lípou s vyobrazenou Bedřiškou Synkovou se na nové menší oddíl, do kterého chodilo asi šest děvčat. Připravovala je, aby
jednokorunové minci objevila v roce 1957. Návrhů na minci se se mohly i ony stát vedoucími. Také si našla manžela a porodila syna
sešlo více než sto. Komise původně k ražbě doporučila návrh Alberta. Příjezd vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ale klima opět
s hutníkem. Zasáhla ale náhoda. Soutěž skončila, porota to podepsala změnil, a tak s rodinou odjela do Vídně a následně do Švýcarska.
a předpokládala, že je konec. Jenomže tehdejší ministr financí si Politicky se angažovala i v emigraci. Vedla Světové sdružení bývalých
vyžádal poslední slovo. Návrhy mu zavezl sám předseda poroty. politických vězňů a vydávala časopis Mukl.
Jejich prohlídce ministr prý věnoval deset minut a následně ukázal
na návrh sochařky Marie Uchytilové-Kučové s tím, že ten se bude Sochařka Marie Uchytilová se svobodného Československa nedožila.
razit. B.Synková byla vězněná již od 1953, ale na minci se dostala. Zemřela den před sametovou revolucí. Její mince ji v podstatě přežila.
Skautingu, který ji přivedl za mříže, se úplně nevzdala. V roce 1967 se S korunovou mincí, na níž je Synková, se platilo až do rozdělení
politická atmosféra v Československu postupně uvolňovala a skauting Československa v roce 1993.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------začal znovu ožívat. B. Synková se znovu začala angažovat, vytvořila
zdroj internet, JP
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...

REPORTÁŽE, POZVÁNKY

Cestování

Fyzika na náměstích

Spousta lidí mnoha generací stále věří, že cestování je výsadou bohatých. Při tom i s velmi omezenými prostředky můžete procestovat
celý svět. Jak na to:
1) Vyberte správnou destinaci. Před tím, než vyrazíte, udělejte si
důkladný průzkum. Googlujte a nezapomeňte si zjistit rady cestovatelů, kteří vámi vybranou destinaci nedávno navštívili.
2) Ušetřete za dopravu. Existuje mnoho způsobů, jak ušetřit na letenkách, ale rovněž to vyžaduje hodiny a hodiny hledání, která vám
mohou ušetřit speciální vyhledávače - Momondo, Skypicker, AZair
nebo mobilní aplikace Nejrychlejší letenky. Na místě jezděte veřejnou dopravou nebo stopem. Pokud se stopovat bojíte, můžete využít
stránek nabízejících sdílenou spolujízdu.
3) Sežeňte si výhodné ubytování. Právě na ubytování můžete ušetřit
tisíce až desetitisíce korun, a přesto si užít vilu na Seychelách nebo
apartmá v Sydney. K tomu vám pomůže například couchsurfing
(ubytujete se u někoho doma), house sitting (hlídáte dům někomu,
kdo musel odcestovat) nebo server Airbnb. Pokud patříte k dobrodružnějším povahám, můžete i tu a tam přespat a letišti. Existuje dokonce něco jako Bible pro spáče na letišti Sleeping in airports, kde
cestovatelé sdílí svoje zkušenosti a tipy. Výhodnou cenu za ubytování
můžete získat i smlouváním, které funguje především v Jižní Americe a jihovýchodní Asii.
4) Staňte se dobrovolníkem. Ideálním způsobem, jak se vydat na cesty
bez peněz, je dobrovolnictví. Například díky serveru Workaway můžete
cvičit jógu v Kambodže, pěstovat a vyrábět čokoládu v Peru nebo si

udělat potápěčskou licenci v Řecku. Kromě cestovatelských zážitků si
tak můžete rozšířit obzory a třeba i najít to, co vás skutečně baví.
5) Pracujte v zahraničí. Velkou část peněz na cestování se dají vydělat právě díky práci v zahraničí. Práci ale můžete najít i na zaoceánských lodích nebo se stát součástí posádky na jachtě.
Spousta kulturních center v Evropě poskytuje slevu studentům
a mladým lidem či důchodcům. Mnohé ovšem také nabízejí volný
vstup v určitý den v týdnu či měsíci, a to všem zájemcům bez ohledu
na věk.
Zdroj internet, JP

ROZHOVOR s dárcem kostní dřeně - Martin ZDENĚK, Č. Budějovice
Co tě vedlo ke vstupu do Českého národního registru dárců dřeně
– ČNRDD? Zaregistroval jsem se více jak před deseti lety a to v rámci letáčkové kampaně v Dárcovském centru odběrů krve v Nemocnici České Budějovice, kde jsem se vlastně poprvé o ČNRDD dozvěděl
více informací. Vůbec jsem se nerozmýšlel, zaregistroval se a doufal,
že snad i já budu moci v budoucnu někomu pomoci .
A také se to stalo. Kdy a jak proběhl první kontakt ohledně darování kostní dřeně? Na podzim roku 2013 mi zazvonil telefon
s předvolbou Plzeňského kraje, kdy mi bylo sděleno, že se jevím jako
vhodný dárce kostní dřeně pro těžce nemocného pacienta a byl jsem
požádán, zda jsem ochotný podstoupit prvotní testy a popř. následný
odběr kostní dřeně.
Rozmýšlel jsi se dlouho, zda pomůžeš? Neváhal jsem ani na vteřinu, hned při prvním kontaktování jsem souhlasil a byl mi sdělen termín pro krevní testy na Dárcovském centru v Českých Budějovicích.
Tyto dopadly dobře, co se týče vhodnosti pro pacienta. Pak jsem se
dozvěděl termín samotného odběru kostní dřeně v Nemocnici v Plzni. Tohle datum si budu pamatovat snad už napořád - 15. 1. 2014.
Jaký byl samotný odběr kostní dřeně? Hned ze začátku jsem si
mohl vybrat, zda podstoupím odběr kostní dřeně z pánevní kosti
v celkové narkóze, nebo odběr ze žíly, který se podobá odběru krevní
plazmy. Vybral jsem si odběr z pánevní kosti, vše proběhlo v pořádku
a o případném nepohodlí spojovaného s tímto zákrokem nemůže být
snad ani řeč. Vše překoná pocit, že jste to právě vy, kdo může někomu zachránit život.
„Mému“ pacientovi jsem pak ještě poskytl podporu v červenci 2014,
kdy jsem opět v nemocnici v Plzni podstoupil odběr dárcovských
lymfocytů separací z krve.

Co se dělo po odběru? Po samotném odběru se dárce dostává do
péče Dárcovského centra, pod které spadá dle svého bydliště. Tímto je i dále zajištěno sledování zdravotního stavu dárce po odběru,
v součinnosti s obvodním lékařem.
Každý dárce je následně ČNRDD pozván na slavností poděkování
dárců, které probíhá v Obecním domě v Praze, kdy celá akce je doslova nabitá pozitivní energií. Je pravidlem, že je zde zprostředkováno setkání dárce a pacienta, což lze považovat za nejdojemnější
okamžik celého večera.
Chceš říci něco na konec? A věta závěrem... Zapište se někomu do
života.
Děkuji Ti vřele Martine za rozhovor. Jsem na Tebe pyšná nejen za
odvahu, laskavost, lidskost, ale také, že jsi svým přístupem a příkladem do dárcovského programu přivedl další lidi. Přeji si pro Tebe,
aby se Ti mohlo splnit přání, že potkáš člověka, kterému jsi pomohl
překonat úskalí v životě.
JP
Informace najdete na www.kostnidren.cz
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1.) V jakých termínech a kde se akce uskuteční? Pokolikáté již?
Plánované akce proběhnou 1. 6. 2016
v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II., 2. 6. 2016 před Centrem

ZŠ, studenty SŠ a gymnázií. Proto informu- možnost zjistit svůj výkon na šlapacím kole,
jeme školy v daných městech o těchto ak- které sestavil student školy, zájemci si také
cích. Samozřejmě je na našich akcích vítán budou moci změřit tlak plic. Chybět nebude
každý, kdo má zájem anebo je jen zvědavý také 3D tiskárna, oblíbená ne-Newtonovská
co se to tu právě děje. Akce jsou realizovány kapalina a několik drobných jednoduchých
vždy na veřejně přístupném mís- fyzikálních pokusů.
tě, právě za tím účelem, aby mohl 5.) Jak je na tom fyzika s oblíbeností mezi
přijít kdokoli. Vše co mohou naši školáky? Je spíše na okraji zájmu, nebo se
návštěvníci vidět a vyzkoušet, je daří získávat nové nadšence pro tento předzdarma. Proto je Spolek VĚTEV mět i díky názornější výuce a pokusům?
nucen hledat sponzory - mecená- Již několik let slýcháme o úpadku zájmu
še. V letošním roce je tímto mece- o přírodovědné a technické obory. Jedním
nášem společnost EON.
z důvodů je i to, že se tyto obory démonizují
3.) Proč akce pořádáte, co je jejich a např. při vyslovení slova „fyzika” vyskákacílem?
jí mnohým pupínky. Přitom není na těchto
Akce pořádáme, protože vidíme oborech nic tak hrozného. Platí tam zákonismysl a budoucnost v přírodo- tosti, určitá pravidla a existuje tam řád. ProVytvoření silného magnetického pole pomocí elektromag- vědných a technických oborech. fese vycházející z těchto oborů jsou pilířem
Neméně významným faktorem je ekonomiky a hospodářství, každé vyspělé
netu, který je napájen plochou baterií o napětí 4,5 V.
i to, že nás to baví. Prostřednic- země. Proto se snažíme našim návštěvníků
kultury v Písku a 3. 6. 2016 na náměstí T. G. tvím těchto akcí se snažíme o podMasaryka v Táboře. Letos se jedná o čtvrtý poru a osvětu těchto oborů
ročník těchto akcí a za tuto dobu prošli drob- 4.) Na co se příchozí mohou těšit?
nými obměnami. Troufám si říci k lepšímu Jaké pokusy jim ukážete?
Záměrně bych nechtěl
prozrazovat detaily programu, protože se vstupem KAFT do tohoto
projektu
proběhnou
nějaké změny a nerad
bych pokazil moment
překvapení. Co snad
prozradit mohu, pokuPři silném zmražení se mění mechanické vlastnosti
sy s kapalným dusíkem,
pevných látek. V tomto případě bylo jablko schlazeno
které patří mezi nejoblína cca - 190° C a při této teplotě je křehké jako sklo.
benější, budou. Považuji
POSLUŠNÁ – NEPOSLUŠNÁ cívka. V závislosti na moale za důležité uvést harmonogram a příznivcům ukazovat přírodovědné a techmentu síly se může cívka pohybovat od nás, nebo k nám.
akce. Program začne vždy v 9:00 nické obory z té lepší stránky. Že mohou být
a to jak obsahově tak i tím, že akce proběh- a v 11:00. Přibližně jednu hodinu (tzn. do zajímavé a zábavné.
nou ve třech velkých jihočeských městech 10:00 a pak do 12:00) budou probíhat exoproti prvnímu ročníku v roce 2013, kdy perimenty, které návštěvníkům předvedou
Mgr. Jan Proll, Spolek Větev s.r.o.
byla jenom Fyzika u Samsona v Č. Budějovi- a vysvětlí kolegové z KAFT. Návštěvníci buVĚda a TEchnika pro Veřejnost, Nová Ves
cích. Dlouhodobě Spolek VĚTEV spolupra- dou mít možnost aktivně se do některých
cuje s GJVJ - Gymnázium J. V. Jirsíka. Tento pokusů zapojit. Jak jsem zmínil,
rok se podařilo obnovit spolupráci i s Kated- začínáme 1. 6. na náměstí Přemyrou aplikované fyziky a techniky (KAFT), PF sla Otakara II., což vychází na MeJU v Č. Budějovicích. Pro zajímavost, v roce zinárodní den dětí. Proto budou
2013, kdy proběhl první ročník akce Fyzi- pro aktivní dětské návštěvníky
ka u Samsona, byla tato akce organizována připravené drobné dárky. Během
z řad nadšených zaměstnanců a studentu druhé hodiny programu (tzn. do
KAFT. Jsem velmi rád, že se podařilo spolu- 11:00 a do 13:00) budou našim
práci obnovit.
návštěvníkům k dispozici studenti
2.) Pro koho jsou určeny – jen pro pozvané GJVJ pod vedením Jaroslava Koškoláky, nebo se mohou zastavit i další zá- reše, kteří pro ně budou mít přijemci z řad veřejnosti, kolemjdoucí apod.?
pravené pokusy, které si budou
Akce jsou vhodné pro žáky druhého stupně moci sami vyzkoušet. Letos bude Vytvoření mlhy pomocí kapalného dusíku.
-7-
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Co je dobré vědět

Pravidelná strava i v seniorském věku

Jak je to s cestovními doklady pro děti? Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.

Dobrá strava je jedním z pilířů zdraví, to je bezesporu. A jak řekl již Hippokratés : „Strava tvá budiž tvým lékem“, a to platí bezvýhradně, ať již patříme
k mladší či starší generaci . Strava je prostě důležitým faktorem v každém věku. Možná vám však už ubylo sil či chuti vařit denně a přesto byste rádi jedli
pravidelně a kvalitně. Dovoz obědů je jednou z náplní Pečovatelské služby Ledax o.p.s., která působí i v obci Olešník o okolí.
Jak je to s možným dovozem stravy jsme se zeptali paní Naděždy Podhorcové, vedoucí střediska v Týně nad Vltavou, pod kterou Olešník spadá.

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko,
se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít
na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti

zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
Informací není nikdy dost.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba
dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich
území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.

Obrazová příprava exotiky

Paní Podhorcová, jak často dovážíte obědy vašim uživatelům?
Obědy dovážíme ve všední dny, ale záleží vždy na uživateli. Někomu vozíme
oběd každý den, k někomu jezdíme třeba jen 3x v týdnu, je to opravdu velmi
individuální.
Odkud obědy vozíte?
Pro obec Olešník a okolí vozíme obědy ze školní jídelny ve Zlivi nebo
z restaurace Rybářská bašta, která je také ve Zlivi. Uživatelé mají možnost si
jídlo vybrat z jídelníčku, který dostávají předem k dispozici.
V pokročilejším věku nás ale občas trápí různé problémy. Jak je to s možností diet?
Dovoz diet je vázán na možnosti jednotlivých středisek či oblastí. Přímo ve
Zlivi a okolí vývařovnu diet nemáme, ale obědy ze školní jídelny se dietnímu
režimu přibližují. Z restaurace Rybářská bašta zase oceňují obědy ti, kdo
mají rádi pestřejší a chuťově výraznější stravu.
Vozíte obědy i ve svátky?
Opět – možnosti se liší nejen mezi jednotlivými středisky, ale i v rámci jejich
oblastí. V Týně nad Vltavou a okolí vozíme obědy i ve svátky a o víkendech.
Ve Zlivi a okolí zatím tuto možnost nemáme, ale určitě to není konečný stav,
služby se pořád vyvíjejí.
Kam všude s obědy jezdíte?
V současné době je to Zliv, Olešník, Zahájí a Mydlovary. Samozřejmě, že

pokud by byl požadavek, jsme schopni
zajistit i další obce, které patří pod tyto OÚ.
Kolik stojí dovoz oběda?
Dovoz oběda stojí 25 Kč, ale pozor
nezaměňujte jej s cenou oběda. Dovoz
se týká služby jako takové, tzn., že vám
oběd přivezeme. Oběd ze školní jídelny
stojí 60 Kč, z restaurace Rybářská bašta
72 Kč. Obědy vždy zahrnují polévku
i hlavní chod. Ještě bych ráda zmínila, že zde nově nabízíme dovoz jídla ve
speciálních jídlonosičích s termoobalem, které umožňují stravu dodávat
teplou – tedy rovnou ke konzumaci.
Co tedy mám udělat, abyste mi oběd dovezli?
Nejlépe je kontaktovat mne na telefonu 725 064 308 nebo e-mailu: nadezda.
podhorcova@ledax.cz a spolu domluvíme podrobnosti. Většinou si s uživateli
sjednávám schůzku přímo u nich doma, kde řešíme, co konkrétně potřebují,
tak, aby jim to vyhovovalo a byli spokojeni.
Je ještě něco, co byste k vašim službám ráda dodala?
Snad jen, že naše pečovatelská služba zahrnuje i spoustu dalších činností,
které uživatelům můžeme nabídnout. Kromě dovozu oběda můžeme
nakoupit, uklidit v domácnosti nebo pomoci s osobní hygienou a dalšími
činnostmi. Ideální je mne kontaktovat, tak jak jsme uváděli již výše, případně
navštívit naše webové stránky www.ledax.cz
Děkujeme za rozhovor.

Dnešní téma novin - Zdraví, diety
Malé odlehčení vašim orgánům určitě přijde vhod.
Jaké potraviny pomohou?
- Mnoho detoxikačních jídelníčků uvádí česnek
jako klíčový dílek skládačky. Důvodem je to, že
česnek povzbuzuje imunitní systém a stejně tak
pomáhá játrům. Kladem česneku je, že můžete zvýšit jeho příjem bez obav, zda si na to tělo
zvykne nebo si vybuduje odolnost.
- Není vhodnějšího nápoje než čistá voda nebo
zelený čaj.
-
Mučenka má vysoký obsah vitaminu A, C
a vlákniny. A dále taky především draslíku, který je nezbytný pro udržování rovnováhy mezi
kyselými a zásaditými látkami v těle.
- Zelí je výborným zdrojem antioxidantů. Pomůže s regenerací jater i se špatným trávením.
- Můžete také zjistit, že přidáním zázvoru do horké vody se zlepší její chuť. V podstatě bude pro
vaše zdraví prospěšné, ať do sebe zázvor dostanete jakýmkoli způsobem.
- Jarní období je ideální pro sběr divokých bylin,
jako je například pampeliška či kopřiva. Tyto
potraviny pomáhají skvělé detoxikovat organismus díky své hořké chuti.
-----------------------------------------Jak se stravovat a jít do plavek? Trvalé a zdravé zformování těla není otázka dnů ani týdnů,
ale minimálně měsíců. Posilováním břicha posílíte břišní svaly. Abyste docílily zmenšení obvodu, je potřeba upravit stravu a zařadit také
aktivitu. Posilování břicha je však nezbytné pro
jeho zpevnění a správné držení těla. Důležité je
omezit sacharidy, především jednoduché cukry
jako sladkosti, limonády, alkohol, sladké jogurty,
a dokonce i ovoce. Rozhodně neradíme vyloučit
z jídelníčku ovoce, ale lepší je zařadit jej v dopo-

Dobrou chuť!
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ledních hodinách a rozumné míře. Naopak přidejte složité sacharidy, třeba rýži, kuskus. Jezte
pomalu a hodně kousejte, protože menší kousky
tělo lépe stráví. Jestliže jíte rychle, do žaludku
se vám spolu s jídlem dostane i velké množství
vzduchu, které vás nafoukne jako balon.
-----------------------------------------Jak na rychlý kilogramový úbytek? Rada je na
první pohled velmi jednoduchá: „Omezte množství sacharidů, hlavně cukrů v jakékoliv formě!
Budete pravděpodobně více chodit na toaletu na
malou stranu, ale viditelně vám to může pomoci.
Je důležité, aby toto omezení nebylo dlouhodobé.“ S těmito názory se ztotožňuje i Prof. MUDr.
Rajko Doleček, DrSc.
-----------------------------------------Jak na parazity. U všeho ale platí víceméně stejná prevence. Dodržujte správné hygienické návyky, dejte si také pozor na kontakt s vašimi
mazlíčky, důkladně umývejte zeleninu, kterou
konzumujete, a pozor si také dávejte při jedení
syrového masa, hlavně oblíbeného tataráku. Ten
konzumujte například spolu s česnekem, který je
u parazitů velmi neoblíbený, stejně jako například
kurkuma, cibule nebo zázvor.
-----------------------------------------A jaké potraviny mají největší protizánětlivý
účinek?
Maliny obsahují germanium, které pomáhá při
léčbě cirhózy jater, leukémii, chudokrevnosti
a revmatických zánětech.
Zázvor snižuje nadměrnou zánětlivost, může být
stejně účinný jako protizánětlivé léky (neničí při
tom však žaludek).
Vlašské ořechy jsou bohaté na protizánětlivé
omega-3 kyseliny, zároveň představují zásobárnu
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železa, vitaminu B, E a selenu, zinku, tedy i důležitých antioxidantů.
Lněné semínko zvyšuje imunitu a funguje jako
prevence proti nádorovým onemocněním, také
upravuje hladinu cholesterolu v krvi. Obsahuje
významné množství protizánětlivých omega-3
kyselin.
Celer má také skvělé protizánětlivé účinky, je
vhodnou prevencí proti rakovině, udržuje správnou funkci trávicího traktu.
Jablečný ocet je vhodný nejen pro přirozenou
detoxikaci, ale také pro dobré trávení, pleť a pro
posílení imunity.
Ostružiny obsahují antioxidanty známé jako polyfenoly, které napomáhají ničit záněty.
-----------------------------------------Téma – krásná pleť: kolagen doplnit buď doplňky
stravy, nebo konzumací želatiny, která se připravuje z hovězích a vepřových kůží, šlach a kostí.
Mnohem příjemnější je ale zařadit do jídelníčku
potraviny, které obsahují látky podporující jeho
produkci. Jsou to tedy především zmíněné omega-3 mastné kyseliny, vitamin C a z minerálů
hlavně zinek a měď. A jaká jídla jsou pro krásnou
pleť ta nej? Na doplnění omega-3 mastných kyselin jsou skvělé ryby a ořechy. Nejvíce jich obsahuje losos, tuňák, makrela či sardinky. Z ořechů jsou
to především mandle a vlašské ořechy.
-----------------------------------------NEJ potraviny pro vyrovnaný psychický stav podle odbornice jsou například banány obsahující
draslík a hořčík. Dále i jiné zdroje hořčíku jako
brokolice, ananas či luštěniny. Důležité jsou také
potraviny obsahující zinek, jako jsou slunečnicová
a dýňová semínka, oves a pohanka. Taky potraviny s vysokým obsahem vitaminu C – řapíkatý
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celer, červená paprika, kiwi. A v neposlední řadě
ořechy a rostlinné oleje, které jsou bohaté na vitaminy skupiny B.
-----------------------------------------Možná budete překvapeni, jak se dá zužitkovat
to, co jste doposud měli za odpad, nebo to v tom
lepším případě končilo na kompostu. Slupky
z okurek. Všechny odřezky z okurek jsou naprosto skvělé jako osvěžovač vzduchu – stačí je dát do
hrnce s vodou, přidat trochu citronu a povařit.
Mají velmi jemnou a příjemnou vůni, která zvlášť
v létě osvěží. Slupky od okurek dovedou dát také
neuvěřitelný lesk tmavým koženým botám – stačí
je potřít a vyleštit. Stonky z bylinek, např. z petržele, koriandru, tymiánu nebo rozmarýnu mohou být naprosto ideální pro výrobu ochuceného
domácího octa či oleje. Stonky prostě zavřete do
nádoby s octem nebo olejem a necháte je louho-

vat. Stonky bylinek také můžete nasušit a přidat
je do soli – ta získá skvělou vůni a tato směs bude
v nadcházející grilovací sezoně jistě velmi oblíbeným dochucovadlem na maso. Stonky máty lze
zase nasušit a přidat do cukru, kterým si sladíte
nápoje nebo čaj. Čerstvé můžete rozsekat a přidat
do vody, ze které se chystáte vyrobit kostky ledu
do osvěžujících nápojů. Nedřevnaté stonky bylinek lze nasušit a do polévek nebo omáček přidávat jako koření - ve směsi i jednotlivě. Okrájené
slupky ze zdravých a dobře umytých brambor,
můžete upéct v troubě jako hranolky, nebo je osmažit ve fritovacím hrnci – jsou stejně dobré, jako
z celých brambor. Dejte si tu práci a grep, pomeranč nebo citron neloupejte, ale přepulte a vydlabejte. Vzniklé mističky naskládejte do mrazáku
a uchovejte. Budou v létě dokonalou mističkou na
zmrzlinu!

DRUHY CHLEBA PODLE OBSAHU MOUKY:
Pšeničný chléb, který obsahuje nejméně 90 % podíl pšeničných mlýnských
obilných výrobků (pšeničných mouk) z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků a tedy jen zanedbatelné množství mouk žitných (max. 10 % na
celkovou hmotnost mouk).
Žitný chléb, obsahující nejméně 90 % podíl mlýnských obilných výrobků ze
žita (žitných mouk) z celkové hmotnosti.
Žitnopšeničný chléb je pekařský výrobek, obsahující nadpoloviční množství žitné mouky (tedy více, než 50 %) v poměru k mouce pšeničné, které
musí být více, než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků.
Pšeničnožitný chléb je pekařský výrobek, obsahující nejméně 50 % pšeničných mlýnských obilných výrobků (pšeničných mouk) a podíl mlýnských
obilných výrobků ze žita musí být více, než 10 % z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků.
Celozrnným chlebem se rozumí pekařský výrobek, jehož těsto musí obsahovat z celkové hmotnosti mlýnských obilných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk nebo jim odpovídající množství upravených obalových částic
z obilky, více zrnný chléb je pekařský výrobek, do jehož těsta jsou přidány
mlýnské výrobky z jiných obilovin než pšenice a žita, luštěniny nebo olejniny
v celkovém množství nejméně 5 %.
Speciálním druhem chleba nebo pečiva se rozumí pekařský výrobek, který obsahuje kromě mlýnských výrobků ze pšenice a žita další složku, jako
obiloviny, olejniny, luštěniny nebo brambory, v množství nejméně 10 %
z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.
-----------------------------------------------------------------Ale každá mince má líc a rub. Na jedné straně si mohu dopřát kvalitní
a chutný chléb od řemeslného pekaře z krámku, který musím často pracně
vyhledat a na druhé straně se nabízí trend dnešní hektické, uspěchané doby
koupit vše na jednom místě.
Bohužel, pro většinu Čechů, kteří přicházejí do supermarketů nakupovat jídlo a chleba není výjimkou, platí stále heslo: „Hlavně levně!“, což v honbě za

-----------------------------------------PEČIVO:
Celozrnné: Má nejvyšší obsah vlákniny a je pro
naše zdraví nejprospěšnější.
Vícezrnné: Je vyrobeno z více druhů zrn (pšenice, oves, žito). Vlákniny v něm můžeme najít
zcela minimum. O jeho obsahu se moc nedozvíte,
protože se u nebalených kusů neuvádí.
Žitné: Jen žitná mouka výrobky přirozeně ztmavuje. Pokud tedy najdete čistě pšeničný výrobek,
který je tmavý, je přibarvený.
Pšeničné: Bílá mouka. Obsah zdraví prospěšných
látek je minimální.
Pšenično-žitné: Namíchané dle potřeby.
Speciální: Pečivo luštěninové, bramborové, sójové a jiné.
zdroj internet, JP

zákazníkem obchodních řetězců představuje tlak na zlevňování výroby chleba, které má pak za následek i zhoršování jeho kvality. Problémem levných
chlebů je především to, že už se nevyrábí klasickou metodou ze žitné mouky
a kvásku (tato výroba je příliš drahá). Úspora spočívá i v tom, že je u některých
chlebů snižován podíl dražší žitné mouky ze 45 % až na 20 %, a jsou zaváděny
technologie na rozemílání starého chleba a pečiva. Tato směs je pak přidávána
do nového chleba. Levněji tedy určitě vyjde chléb, který je připravován z pytlovaných směsí, které obsahují enzymy a přídatné látky tzv. „éčka“.
-----------------------------------------------------------------Jen pro zajímavost, uvádím ceny chleba, jak se měnily v průběhu času. V roce
1989 byla cena jednoho kilogramu konzumního chleba 2,80 Kčs a klasický
1,5 kilogramový bochník stál 4,20 Kčs. V roce 2000 už byla průměrná cena
1 kg chleba 14,80 Kč, v roce 2010 pak 19,85 Kč. Dnes se tato cena pohybuje
v průměru kolem 27 Kč.
-----------------------------------------------------------------Jak vidno, chléb během dlouhého vývoje získal tisíc a jednu podobu, která
byla zásadním způsobem ovlivňována dostupností surovin, geografickými
i společenskými podmínkami. Dnes máme možnost ochutnat chleby světlé
i tmavé, klasické i toustové, stejně jako celozrnné pečivo se zdravou vlákninou či chleby speciálně dochucené. Chléb lidé od pradávna považovali
za dar života a věřili dokonce v jeho léčivé účinky, což částečně potvrzují
i dnešní výživoví poradci.
Je to také jeden z důvodů, proč byl na 16. říjen stanoven Světový den chleba,
který je svátkem základní lidské potraviny a oslavou pekařského umu. Světový den chleba vyhlásila Mezinárodní unie řemeslných pekáren a slaví se
nejrůznějším způsobem v řadě zemí světa. Svátek navazuje na Den výživy,
který zavedla organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO v roce 1981. Podle organizace FAO se ve světě ročně spotřebuje téměř 350 milionů tun chleba,
jenom v Česku se ho ročně vyrobí přes 300 tisíc tun.
Vlasta Sazmová

Blahopřejeme

Dne 8. května 2016 oslavil významné jubileum
80 let občan Olešníka Jaroslav SÝKORA.
Blahopřejeme.
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OKÉNKO REDAKCE
§ 63 zákona o Policii ČR - Prokázání totožnosti
(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě
jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy
místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště
v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob
zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování
totožnosti.
(2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se
v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území
České republiky,
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,
d) od níž je požadováno vysvětlení,
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do

místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu,
prostoru anebo místa vycházející,
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu
nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného
právního předpisu 6),
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo
správního deliktu,
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem,
jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné
osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala,
nebo
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob
a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
zdroj: Policie ČR

12. 4. 2016: Nesmysl, který by zřejmě v praxi znamenal zmatek a zvýšené
riziko dopravních nehod, se teď snaží zmírnit ministerstvo dopravy. Šéf resortu Dan Ťok už vydal metodický pokyn k novele vyhlášky. V něm nabádá
města a obce, jak mají při značení kruhových objezdů postupovat. „Mrzí
mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti
až po uvedení do praxe. Řidiči se proto nemusí bát, vydáním metodického
pokynu zůstává potvrzena dosavadní praxe, na kterou jsou řidiči zvyklí,“
dodal Ťok. Metodický pokyn ministerstva dopravy by tedy měl nyní zajistit,
aby se v Česku vyskytovaly jen takové kruhové objezdy, na kterých přijíždějící vozidlo bude dávat přednost autům, která po nich jedou.
Automatická přednost na objezdu? Zapomeňte! – to bylo v březnu 2016:
Přednost v jízdě na kruhovém objezdu byla do letošního roku pro většinu řidičů samozřejmostí. Od ledna 2016 se pravidla ale změnila. Tam, kde
před kruhovým objezdem není značka „Dej přednost v jízdě“, už nemají
vozidla jedoucí po kruhovém objezdu automaticky přednost, ale naopak
musí dát přednost řidičům, kteří na kruhový objezd vjíždějí. A to může být
nebezpečné. Řidiči přijíždějící ke kruhovému objezdu tak musí bedlivěji
sledovat, jakými značkami je přednost na konkrétním objezdu upravena.
Pokud narazíme na kruhové objezdy označené pouze kulatou modro-bílou
značkou „Kruhový objezd“, musí dát řidiči jedoucí po objezdu přednost
v jízdě řidičům přijíždějícím zprava, tedy těm, kteří na objezd teprve vjíždí.
Zapomeňme na to, že v „raném věku“ kruhových objezdů jsme se setkávali
s pravidlem, že přednost má ten, kdo jede po kruhovém objezdu. Nenechme se ani mást pozměněnými formulacemi v prováděcích předpisech.
Dnes i dále jednoznačně platí: přijíždíme na křižovatku sice kruhového
typu, ale křižovatku, tudíž se řídíme buď značkou, světelnou signalizací,
nebo pravidlem pravé ruky.
Nápověda k visačce vesty: Položili jsme vedle sebe dvě oranžové vesty s dvěma reflexními pruhy. Jedna jako druhá. Přesto
se liší. Stará vesta tam má malým písmem uvedeno EN 471.
Nová vesta podle nové normy EU je označena na visačce již
EN ISO 20471:2013. Kromě toho je na ní dole napsána „Notifikační osoba“, její identifikační číslo a název. Jedná se o firmy,
jež vesty testují. Číslo notifikační osoby a její název se mohou
lišit. Nejde ale o výrobce či dodavatele, ten může být jiný a na
visačce se logicky také uvádí. Dále na visačce musí být označení CE o tzv. shodě. Uvedení notifikační osoby a její číslo
znamená, že tato vesta byla testována u státní zkušebny podle
požadavků normy EN ISO 20471:2013, že požadavky normy
byly splněny ve všech bodech a že k tomu byl vydán certifikát.
Nové reflexní vesty do aut pro koncového zákazníka stojí od
140 do 170 korun. Staré vesty jsou i za třicet čtyřicet korun.
Od 1. 1. 2016 nově ve výbavě aut.
Zdroj Internet, JP

Přechod na nový standard digitálního vysílání si vyžádá zejména
celoevropské uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz pro rychlé mobilní sítě. Zbývající rozsah pásma UHF by tak nestačil pro
vysílání ve stávajícím standardu DVB-T, na který Česko přešlo
v roce 2011. Strategii přechodu by měla do konce června projednat vláda. DVB-T2 proti DVB-T poskytuje kvalitnější příjem
a umožňuje vysílání více programů na méně frekvencích. Prodejci
se už na změny připravují a zvyšují podíl přístrojů, které s DVB-T2 problém nemají. Zatímco ještě loni bylo takových televizí
v nabídce maximálně deset procent, dnes už je to většina.
„Shodli jsme se, že vedle politického názvu Czech Republic
- Česká republika - bychom do zahraničí mohli dát vědět, že
zkrácený název, který zdomácněl jako Česko, by měl mít jediný správný překlad, a to je v angličtině Czechia. Jinak dochází
k deformacím a zkomoleninám,“ řekl ministr zahraničí. Praktické důsledky úpravy v seznamu OSN budou podle ministra Zaorálka vidět na sportovních i jiných mezinárodních akcích, projeví
se také při propagaci ČR nebo označení českých výrobků. Bude
například i na mapách, které se v zahraničí vydávají. V databázi
OSN má každý stát svůj oficiální politický název, může připojit
i zkrácenou geografickou verzi. U obou názvů jsou pak uvedeny
i odpovídající překlady do šesti oficiálních jazyků OSN - angličtiny, francouzštiny, arabštiny, čínštiny, ruštiny a španělštiny. Česko
má v seznamu zatím jen překlady dvouslovného pojmenování.
S prodloužením povinné školní docházky počítá už novela školského zákona, kterou prosadila ministryně školství a kterou prezident
vetoval, ale Sněmovna jeho veto v květnu 2016 přehlasovala. Zavádí
povinný poslední rok mateřské školy pro pětileté a navíc později
nárok dát dítě do školky už ve dvou letech.

Z Prahy začal pravidelně létat obří airbus A380. V Praze přistálo dne 1. 5. 2016
největší osobní dopravní letadlo na světě Airbus A380. V neděli poprvé začal
létat na pravidelné lince aerolinií Emirates ze Spojených arabských emirátů. Letadlo, které je schopné pojmout 519 pasažérů ve třech cestovních třídách, rozšíří
kapacitu linky doposud provozované menším Boeingem 777-300ER o 44 procent, uvedla letecká společnost. Až do loňského roku nebylo největší české letiště
schopno v případě příletu letadel této velikosti odbavovat na okolních stojánkách
další lety, což komplikovalo provoz. Bezproblémové odbavování vyřešila až rekonstrukce. Do stavebních úprav, které v budoucnosti zlepší konkurenceschopnost, investovalo letiště 150 miliónů korun. Poprvé bylo pražské letiště připraveno na přílet tohoto největšího letadla pro přepravu cestujících na světě v roce
2011. Tehdy ho představila německá Lufthansa. O rok později přistáli nouzově
na Ruzyni s A380 aerolionky Emirates kvůli zdravotním potížím jedné z pasažérek. V březnu 2014 pak obří airbus přiletěl prvně na pravidelné lince. Let byl
komerční akcí Korean Air, které linku mezi Soulem a Prahou provozují menšími
letadly. Posledním byl pak loni přílet airbusu A380 Emirates už k nové stojánce.
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OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

VŠÍMÁLEK
Májka

Stavění májky

Foceno 14. 5. 2016 ve 12.00 hod. To je úklid naší zlaté mládeže.

Nastane další sezóna 2016
na bazénu v Olešníku
Sbor dobrovolných
hasičů
Sbor
dobrovolný
•
Sbor
dobrovolný
Sbor
dobrovolných
hasičů
•
a
obec
Olešník
•
Sbor dobrovolných hasičů

Na letní plovárně byla provedena úprava sociálního zařízení (WC pro invalidy), byly vyměněny mřížky a proveden nový nátěr.
Děti do 3 let věku – zdarma
Děti 3-15 let – jednotlivé vstupné 30,- Kč
Mládež nad 15 let a dospělí – jednotlivé vstupné 60,- Kč
Dospělí nad 70 let věku; držitelé průkazu ZTP – zdarma
Po 18 hod. děti 15,- Kč
Po 18 hod. dospělí 30,- Kč
Permanentky: děti 3-15 let – 300,- Kč (tj. 13 vstupů za cenu 10 vstupů)
1901 - 2016
Permanentky: dospělí od 15-70 let – 600,- Kč (tj. 13 vstupů za cenu 10 vstupů)
Otevírat se bude 1. 7. 2016, v případě pěkného počasí je možno i dříve.
První den při otevření bazénu se budou permanentky prodávat za poloviční cenu.
1901 - 2016
Provozní doba:1901
10:00- –2016
20:00 h
Provozovatel občerstvení: Jiří Fríd a Pavel Frank

a
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a
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Vás srdečně zvou na
a
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•
•
•
•

Vás srdečn
Vás srdeč
Vás
srdečně
zvou
na
1901 - 2016
Vás srdečně zvou na
1901 - 2016
konající se 11. června 2016
konající
se 11. čer
Sbor
dobrovolných
hasičů
Sbor
dobrovolných
hasičů
konající
se 11. čer
Program:
konající se 11. června konající
2016
se 11. června 2016

Sbor dobrovolných hasičů
obec
Olešník
a obec Olešník
Sboraadobrovolných
hasičůProgram:
obec
Olešník
Sbor dobrovolných
hasičů
Program:
Program:
Vás srdečně
zvou
na
Vás srdečně zvou na
a obec
Olešník
a obec
Olešník
14:00 hod.

Program:
Slavnostní
zahájení a nástup na návsi

Vás srdečně zvou na

14:00 hod.
14:00 hod.
1901 - 2016 zahájení a nástup na návsi14:00 hod.
Slavnostní
zahájení a nástup na návsi
Slavnostní
1901 - 2016
Položení
věnce k pomníku padlých
1901 - 2016
Slavnostní zahájení a nástup na návsi
Slavnostní
zahájení a nástup
návsi Žehnání nového praporu SDH Olešník
Žehnání nového praporu SDH Olešník
Vás srdečně
zvounana
Žehnání hasičské
zbrojnice
konající
se
11.
června
2016
Žehnání nového praporu SDH Olešník
Položení věnce k pomníku
padlých
Vás Žehnání
srdečně
zvou
naSDH
nového
praporu
Olešníkse
Položení
věnce k pomníku
konající
11. června
2016 padlých
1901 - 2016
19:00 hod.
konající
se 11. června 2016
Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání
hasičské zbrojnice
Program:
Žehnání hasičské zbrojnice
1901 - 2016
Taneční
zábava
v Olešnické hospoděPoložení věnce k pomníku padlých
19:00 hod.
Žehnání hasičské zbrojnice
Program:
14:00 hod.
konající
sehasičské
11. června
2016
Žehnání
zbrojnice
19:00 hod.
Program:
Taneční
zábava
v Olešnické
Slavnostní
zahájení
a nástup
na návsi hospodě
14:00 hod.
19:00 hod.
19:00
hod. kapela2016
Taneční zábava v Olešnické hospodě
konající
se
11.
června
Celou
oslavu
i
zábavu
bude
doprovázet
dechová
ŠUMAVANKA
Žehnání
nového
praporu
SDH
Olešník
14:00 hod.
Slavnostní zahájení a nástup na návsi
Program:
Taneční zábava v Olešnické hospodě
Položení
věnceoslavu
k pomníku
padlýchbude doprovázet
Taneční
zábava
vŠUMAVANKA
Olešnické
hospodě
Celou
i zábavu
dechová
kapela
Žehnání
nového praporu
SDH Olešník
Slavnostní zahájení a nástup
nahod.
návsi
14:00
Žehnání hasičské zbrojnice
www.sdh-olesnik.blog.cz
Program:
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechov
zahájení a nástup na návsi Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání
nového
SDH Olešník
19:00
hod. praporu Slavnostní
www.sdh-olesnik.blog.cz Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechov
Žehnání
hasičské
zbrojnice
Žehnání
nového praporu
SDH Olešník
Celou
oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA
Taneční
zábava
v Olešnické
hospodě
14:00
hod.
Položení
věnce
k pomníku
padlých
14:00nového
hod. praporu SDH Olešník
Žehnání

Oslavu 115. výročí
založení sboru

Položení věnce k pomníku padlých
zahájení
a nástup na návsi
ŽehnáníSlavnostní
hasičské zbrojnice

19:00 hod.

Taneční
zábava
v Olešnické
hospodě
Obecní noviny
obce
Olešník
- čtvrtletník
Celou oslavu i zábavu bude
doprovázet
dechová
kapela ŠUMAVANKA
Žehnání
hasičské
zbrojnice

www.sdh-olesnik.blog.cz

Žehnání
nového
praporu
SDH Olešník
19:00 hod.
Vydává
- obec
Olešník,
373 50 Olešník
15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: ou_olesnik@raz-dva.cz, zodpovídá - Jana Peterková,

19:00 hod.
e-mail: peterkovajana55@gmail.com,
telefon:
777 604 759, JUDr. Jaroslav Pavlica. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí. Názory
www.sdh-olesnik.blog.cz
ksepomníku
padlých
Taneční Položení
zábava
v věnce
Olešnické
hospodě
oslavu iazábavu
budesprávnost
doprovázet
kapela
ŠUMAVANKA
přispěvovatelů
nemusí
nutně
shodovat
s názory
redakce.Celou
Za původnost
obsahovou
ručídechová
autor. Tisk
– Tiskárna
Josef Posekaný,
Taneční
zábava
v Olešnické
hospodě
Lannova
8,
České
Budějovice,
tel.:
387
312
242,
www.posekany.cz.
Počet
výtisků
350
ks.
Uzávěrka
příštího
čísla
bude
konec
srpna 2016.
Žehnání hasičské zbrojnice
www.sdh-olesnik.blog.cz
- 12 19:00i hod.
Celou
oslavu i zábavu
budekapela
doprovázet
dechová kapela
ŠUMAVANKA
Celou oslavu
zábavu bude
doprovázet
dechová
ŠUMAVANKA

Taneční zábava v Olešnické hospodě

