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Olešník

Olešník - historie
První písemná zmínka o vsi Olešník pochází z roku 1409, kdy je v Popravčí knize pánů
z Rožmberka zaznamenán případ krádeže
koně zdejšímu sedlákovi. Až do zrušení poddanství patřil Olešník k panství Hluboká nad
Vltavou, od roku 1850 podnes je samostatnou
obcí. Farou i školou patřila k Zahájí. Roku
Kontakt na Obecní úřad
1840 měl Olešník 31 domů a 213 obyvatel,
Olešník 15, 373 50 Olešník
v roce 1921 65 domů s 595 obyvateli.
tel.: 387 985 605
Obec Chlumec se svou osadou Nová Ves byly
fax: 387 985 605
mobil: 606 905 964
k Olešníku připojeny 14. června 1964. Na návou_olesnik@raz-dva.cz
si stojí několik zachovalých domů blatského
Úřední hodiny:
typu, dále bývalý schwarzenberský hospodářský dvůr z roku 1724, budovaný podle projek- Po, St - 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pá - 7.30 - 12.30
tu A. E. Martinelliho, a také kaple Panny MaStarosta obce:
rie z 18. století, čtvercová stavba se zvoničkou
JUDr. Jaroslav Pavlica
a udržovaný pomník obětem světových válek.
ZNAK A VLAJKA:
V modro-zeleně šikmo děleném štítě nahoře
koruna, dole obilný snop, oboje zlaté.
Modro-zeleně šikmo dělený list. V modrém
poli koruna, v zeleném poli obilný snop, oboje
žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Správní obvod obce s pověřeným obecním
úřadem: Hluboká nad Vltavou.
Datum rozhodnutí: 18. 6. 2003

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:
„Zdraví, diety“

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 775 985 366
ordinační doba: Po - 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: Po - 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
Z kroniky naší obce….
Obec Volešník od dob nepamětných sestávala ze 36 sedláků. Nynější kníže –
Švarzenberský dvůr založen teprve v roce 1618 však rybník Volešnický zvaný
založen roku 1490 Janem z Janovic a Petršpurka /držitelem panství Hluboké:
(pozn. autora - byl velké rozlohy, kterou se mi zatím nepodařilo zjistit. Ale
však připomíná se dvůr poplužní jejž držel BRATKA ze Dřítně, který však
nemá nic společného s dříve jmenovaným knížecím dvorem a stával asi na
horní části nynější návsi asi v místech kde stojí hospodářské usedlosti č.p. 12,
13, 14, což dnes dosvědčuje stará přezděná chodba při usedlosti čp. 11, 10
v Olešníku).
Však stav usedlíků z let 1860 a totiž z let 1618 vykazuje pouze 23 usedlíků,
což se dá vysvětlit tím, že ve válkách husitských, náboženských a odboj proti
vládě Rakousko – habsburské byly rody na statcích usedlé, buďto vymřely
a neb že pro víru (českobratrskou či jinou) z vlasti vypovězeny byly a do
zahraničí se vystěhovaly, nechavše zde grunty neosídlené z jichž zůstatků
rozšířen zdejší dvůr.

Volešník obec v krásné poloze byla vyhlášena na tehdejším Hlubockém
panství svojí úrodností ježto až asi do roku 1885, /kdy se teprve začalo užívat
hnojivého vápna a umělých hnojiv/, byla ze všech vůkolních i vzdálených
obcí na spředu jmenovaném panství (dříve pokud nebylo okresů - řídilo se
vše dle panství), hlavně však na úrodu jetelů a travin, ježto u jiných obcí byla
nedostatečné samá palička /jitrocel/, šťavlík, železník a podobně, však u nás
rost vždy krasné a trávy sladké dosti rostly ač se louky nehnojívaly.
Volešník vždy sama o sobě stojící obec, čítala v předu uvedeném roce 447
obyvatel však dříve ještě o 40 roků se my bylo lze nahlédnouti do sčítací
statistiky z r. 1820, 448 obyvatel a to v jednom panském dvoře, ve 23 selských
usedlostech ve 3 obecních chalupách a v 1 panském ovčíně a 1 samotě
u Nemanic zvané a 1 chalupa Pazderni zvané.
Pokračování příště: /Zapsal Mat. POLÍVKA - přepsal Jar. PAVLICA/

Olešnická stopa
Poslední den roku 2015 byl ve znamení již šestého ročníku Olešnické
stopy. Ze všech tří částí obce, z Olešníku, Chlumce a Nové Vsi se vydaly
zástupy lidí směrem ke statku Výštice. I letos se na výštickém dvoře sešly
dvě stovky lidí natěšených na sváteční procházku. Odměnou za to jim opět
byla bramboračka, klobásky, párečky, svařák nebo čaj a koláčky. Všichni se
dobře bavili a podruhé byla součástí silvestrovského dne pivní štafeta „sedmi
statečných“. Ač to zpočátku nevypadalo, ke svým půllitrům, v případě žen
třetinkám, se postavilo celkem pět týmů. O vítězství si to, stejně jako vloni,
rozdaly sedmičky z Chlumce a z Výštice. Domácí štafeta oplatila chlumeckým
loňskou porážku a vyhrála časem 58:55 vteřiny. Chlumecká štafeta byla
pomalejší pouze o jednu a čtvrt vteřiny, nyní byla časem 59:75 druhá, ale
stále drží rekord z prvního ročníku. Na třetím místě se umístilo družstvo
Chvojkovice-Brod s časem 1:12,09 minuty, čtvrté byly Dámy díky času
1:23,30 minuty a své si vypili také novočeští, kteří se oproti prvnímu startu
výrazně zlepšili a dosáhli času 1:25,85 minuty (což je o minutu rychlejší čas
ve srovnání s jejich prvním startem).
V brzkém odpoledni jsme si postupně popřáli vše krásné do nadcházejícího
roku a pomalu se rozešli domů.
Jedinou kaňkou na krásném setkání byly dvě starší dámy, které se nestyděly
vytáhnout si z tašek sáčky a nabrat si domů zásobu koláčků. Asi na
silvestrovský stůl nebo k novoroční snídani…
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DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dětská výslovnost
U pětiletých dětí, předškoláků můžeme rozlišit čtyři základní varianty
výslovnosti, které opět považujeme jen za určité vodítko pro orientaci rodičů
(Kutálková, 2009):
• velmi dobrá výslovnost – zvládá samohlásky, dvojhlásky, hlásky P, B, M,
V, F, K, G, H, CH, T, D, N, Ť, Ď, Ň, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, J, hlásku L a sykavky
umí, ale ne vždy je použije ve slovních spojeních. Hlásky R a Ř obvykle ještě
neumí a proto je vynechává, nebo nahrazuje (hlásku R hláskou L, J, V, U,
hlásku Ř hláskou Ž, UV).

• výslovnost nápadně mimo normu – dítě vyslovuje hlásky vadně (tvoří je
jinde a jinak), šlape si na jazyk při sykavkách, při výslovnosti hlásek T, D,
N, L, používá hrdelní R, objevují se souhyby rtů u výslovnosti hlásek F, V.
V tomto případě je nutná konzultace s logopedem.
Zdroj internet, JP

• normální výslovnost – sykavky znějí stejně nebo velmi podobně, hlásky L,
R, Ř neumí a vynechává je. Občas chybně vysloví některé hlásky (měkčení),
především v obtížných nebo nových slovech.
• výslovnost mimo normu – neumí sykavky, L, R, Ř a některé další (měkčení,
K, G, H, CH). V tomto případě je vhodná konzultace s logopedem.

Mateřská škola
Mateřská škola v roce 2016. Tak jsme se po vánocích zase všichni ve zdraví
sešli. Všechny předeslané akce se nám líbili, nejvíce však Mikuláš s Andělem
a Čertem, kdy naděloval nejen Mikuláš, ale i Čert, ten posílal dětem brambory
a uhlí, Mikuláš nadílku, kterou nám letos sponzorovali p. Koleš a p. Dvořák
Michal, moc děkujeme. Na vánoční nadílku jsme se také těšili a byla bohatá
i díky sponzorům FK Olešník, kteří nám zakoupili dva šlapací traktory na
školní zahradu a p. Machovi, který nám daroval nákladní auto do třídy Koťat.
Všem ještě jednou moc děkujeme.
V lednu jsme si užili trochu sněhu, bobovali jsme na našem kopečku, ale
sněhuláka jsme si nepostavili, sníh vůbec nelepil. Naši předškoláci navštívili
jednu vyučovací hodinu v základní škole, aby měli představu, co je po
prázdninách čeká a jak to ve škole probíhá. V únoru se těšíme na školkový

karneval, který nám sponzorovala dárky do tomboly p. Vejvodová z Hluboké
nad Vltavou.
Už se těšíme na jaro, které pro nás také chystá spoustu akcí - 22. 3. 2016
chystáme velikonoční výtvarnou dílnu, pohádky, návštěvu dravců se
svými pány, také školní výlet, besídku pro maminky a rozloučení s našimi
předškoláky. Abychom ale nezůstali bez dětí, budeme samozřejmě
20. a 21. dubna 2016 přijímat nové děti, oba dva dny od 14 – 17 hodin
v kanceláři mateřské školy.
Jediné, co našim dětičkám chybí ke spokojenosti, jsou nové průlezky na
školní zahradě.
Dana Kuboušková, vedoucí učitelka MŠ

Základní škola
Druhé pololetí školního roku 2015/2016 v Základní škole a Mateřské škole
Olešník. Ráda bych vás seznámila se životem v naší škole během nastávajícího období. Čas vánoční máme za sebou, zima je letos mírná, spíše připomíná
jaro. V Základní škole již proběhlo přijímací řízení pro školní rok 2016/2017.
Můžeme se těšit na sedm nových prvňáčků. Jako každý rok i letos připravujeme několik větších akcí, na kterých rádi přivítáme širokou veřejnost. Již 6. 3.
2016 nás čeká Dětský karneval, který bude opět uvádět pan Josef Maxa. Poté
se sejdeme 22. 3. 2016 v Mateřské škole na Velikonoční dílně. Tato akce je
rovněž tradiční a pořádáme ji každoročně ve spolupráci všech zaměstnanců

organizace a ochotných rodičů. Děkujeme za pomoc. Jako další programy,
které vedou ke zpestření každodenní práce mohu jmenovat oslavu Svátku
matek, Den dětí a Letní akademii. Ve škole budeme zařazovat projektové dny
a během druhého pololetí se budeme věnovat významné historické osobnosti. Tou je panovník Karel IV. V květnu letošního roku uplyne 700 od jeho
narození. Součástí tohoto projektu bude téma Letní akademie, na kterou se
připravujeme již nyní.
Za Základní školu přeji všem krásné jaro.
Mgr. Zdeňka Hucková
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ SDH OLEŠNÍK – hlavní akce roku 2016
naše mladé naděje podpořit v požárním útoku a v závodu požárnické
všestrannosti.
ČERVEN - v sobotu 11. 6. slavíme 115 let založení sboru SDH Olešník. Při této příležitosti vysvětíme náš nový prapor a zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Doufáme, že se všichni přijdete podívat.
ČERVENEC - SRPEN - jsou sice prázdniny, ale soutěžní sezóna je
v plném proudu. Skoro každý víkend budeme bojovat a snad přivezeme nějaké nové poháry.☺
ZÁŘÍ - v sobotu 10. 9. proběhne již 11. ročník soutěže mladých
hasičů Olešnický dvojboj.
ŘÍJEN - 22. 10. si přijďte zatančit na tradiční Posvícenskou zábavu
do olešnické hospody.
LISTOPAD - asi sběr železného šrotu??
PROSINEC - 26. 12. proběhne Výroční valná hromada. Starý rok
zakončíme tradičním Silvestrovským pochodem.☺
LEDEN - jako první jsme úspěšně zahájili olešnickou plesovou sezonu s kapelou Pozor vizita. Lidí se sešlo obstojné množství a dokonce
brzy tančili. K zpestření zásahové družstvo tentokrát připravilo sexy
tanec „Michaela Jacksona“.☺
ÚNOR - v době uzávěrky tohoto čísla „bojujeme“ v pořadu Dobráci
roku o výhru 100 tisíc pro velkou obecní akci na rádiu Český rozhlas.
Držte nám palce, ať se nám podaří nasbírat co nejvíce SMS a na vyhrané akci si to všichni pěkně užijeme.☺
BŘEZEN - máme naplánované školení zdravovědy. Dále nás čeká
sběr železného šrotu a ostatních spotřebičů.
DUBEN - začíná fyzická příprava na sportovní sezónu. Koncem měsíce se zúčastníme boje o putovní pohár Sv. Floriána. Opět nám držte
palce, obhajujeme loňské i předloňské prvenství v kategorii PS8.
KVĚTEN - v sobotu 7. 5. pořádáme jarní část obvodového kola hry
Plamen mladých hasičů u areálu letní plovárny v Olešníku. Přijďte

Okresnísdruženíhasiēƽech,MoravyaSlezska
ESKÉBUD JOVICEaSbordobrovolnýchhasiēƽOLEŠNÍK
VássrdeēnĢzvouna

JARNÍÁSTOBVODOVÉHOKOLA
HRYPLAMEN
MLADÝCHHASIp
Konajícíse7.5.2016od9:00hodinvokolífotbalovéhohƎištĢ
aplaveckéhobazénu
MladíhasiēibudousoutĢžitvPOŽÁRNÍMÚTOKU
aZÁVODUPOŽÁRNICKÉVŠESTRANNOSTI
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Program:
14:00 hod.
Slavnostní zahájení a nástup na návsi
Žehnání nového praporu SDH Olešník
Položení věnce k pomníku padlých
Žehnání hasičské zbrojnice
19:00 hod.
Taneční zábava v Olešnické hospodě
Celou oslavu i zábavu bude doprovázet dechová kapela ŠUMAVANKA

Miroslav Konrád - akademický malíř
Již více než tři roky v každém létě k našemu bazénu jezdí na
odpočinkové podívání se a trávení příjemného času akademický
malíř pan Miroslav Konrád. V jeho ateliéru jsem viděla průřez
pilné dosavadní celoživotní tvorby, ale také pečlivou přípravu
na letošní srpnovou výstavu ve Francii, 30 nových děl (oleje)
s tématikou francouzských měst z regionu Loiry a Oudon.
JP

BAZÉN V OLEŠNÍKU, akvarel, 32 x 43 cm,
maloval jsem zpaměti a podle kresby stromy...
-5-

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 2/2016

Topení a životní prostředí
Tak jako každou zimu, i letos se části obce (léta stále stejné) zahalují
odpoledne a navečer do závojů štiplavého, zapáchajícího a zdraví
škodlivého kouře. Důvodem jsou nevyhovující kotle a palivo,
mnohdy ve spojení s nevhodnou obsluhou. K celkovému řešení
situace vstoupila v roce 2012 v platnost novela zákona o ochraně
ovzduší č. 201/2012, dle mého názoru nejméně o 10 let později, než
bylo potřeba. V každém případě si od jejího postupného uvedení do
praxe můžeme slibovat výrazné zlepšení ovzduší v topné sezoně.
Novela radikálně mění podmínky provozování kotlů na tuhá paliva.
Majitelé starších a zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit
na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení a do roku 2022
i na případnou výměnu kotle. Je na to relativně dost času, na druhou
stranu se výměna týká několika set tisíců domácností. Nový zákon
se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW, tedy
na většinu kotlů v domácnostech. Norma ČSN-EN 303-5 rozděluje
kotle do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje nejenom
na základě vypouštěných emisí, ale i na účinnosti kotle. Většina
dnes provozovaných kotlů splňuje jenom 1. a 2. třídu a mají „na
svědomí“ otrávený vzduch v menších městech a vesnicích. Tyto kotle
od roku 2014 již nemohou být nabízeny na našem trhu k prodeji
a po roce 2022 již je nebude možné ani používat. Komu tedy třeba
v roce 2013 nezáleželo na tom, co vypouští z komína, a pořídil si
nový kotel pouze 2. třídy, bude ho muset do roku 2022 vyměnit za
vyšší emisní třídu. Od roku 2018 bude ukončen prodej kotlů 3. třídy,
které však bude možné používat i po roce 2022. V opačném případě
hrozí pokuta až 50.000 Kč. Navíc již od roku 2017 budou domácnosti
povinny předložit na základě požadavku obecního úřadu doklad
o provedené revizi kotelny, pod hrozbou pokuty do 20.000 Kč. Revize
budou povinné každé dva roky.
Zní to všechno možná trochu výhružně, ale je to skutečnost
a nějak se začít musí. Ekologické kotle jsou v prodeji již nejméně
20 let, já v takovém topím od roku 2000 a kromě menšího množství
vypouštěného kouře šetřím na palivu 15 - 20 %, protože i tento starý
kotel má výrazně vyšší účinnost než třeba ten 2. třídy z roku 2013.
Pro lepší orientaci uvádím přehledný plán změn:
Leden 2014 – byl ukončen prodej kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní
třídy.
Leden 2017 – povinnost předložit obecnímu úřadu na základě jeho
požadavku revizi kotle.
Leden 2018 – bude ukončen prodej kotlů 3. emisní třídy.
Září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich
kotel splňuje požadavky minimálně 3. třídy. Kotle nižších tříd tak již
nebude možné provozovat.
V současné době probíhá tzv. kotlíková dotace, která umožňuje
realizovat výměnu nebo rekonstrukci zdroje vytápění, otopné
soustavy, úpravu spalinových cest, případně opatření ke snížení
energetické náročnosti budov, to vše s podporou státu až do výše
127.500 Kč. Pravidlem č. 1 při rekonstrukci otopné soustavy je

dodržení kvality nejen kotle, ale i komína a paliva. Je zbytečné
investovat spoustu peněz do skvělých kamen, když nejsou připojena
k dobře fungujícímu komínu a netopíme v nich vhodným palivem.
Druhým základním pravidlem je dodržení odpovídajícího tepelného
výkonu tak, aby kotel pracoval co nejdelší čas v optimálních
tepelných podmínkách. A také je potřeba trochu přemýšlet nad
vhodnou, ekologickou a ekonomickou obsluhou kotle. Když si to
všechno dobře promyslíme, lze žádosti o dotaci podávat na krajský
úřad v termínu od 18. 1. do 31. 3. 2016, podrobnosti a podmínky jsou
ke stažení na internetu: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
A pro ty, kdo by příspěvek chtěli, ale nestihnou termín, nebo se
jim to nyní nehodí – počítá se s druhým kolem kotlíkové dotace,
pravděpodobně za dva roky.
Stejně důležité jako kotel je pro čistý vzduch i použité palivo a způsob
obsluhy. Když se spalují plasty a odpadky, případně piliny smíchané
s olejem, je to nejenom smradlavé, ale životu nebezpečné. Bohužel
zejména pro ostatní obyvatele, zatímco takovýto spalovač sedí
v obýváku u televize a užívá si teploučka. Proto u moderních zařízení
toto spalovat již vůbec nelze, nebo pouze za cenu značného rizika
poškození kotle. A po září 2022 bude navíc spalování takovýchto
materiálů oceněno pokutou až 50.000 Kč. Kromě odpadů je dnes
zákonem zakázáno spalovat i méněhodnotná paliva - tj. hnědé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Úplně nejhorší je však
právě pálení odpadů, kdy vznikají úplně jiné chemické reakce než ve
spalovnách při extrémně vysokých teplotách:
Plasty – vzniká nejvíce jedovatých látek. Spalováním plastových fólií
a PET lahví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Patří
do kontejneru na plasty.
Staré palety, dřevo z demolice, nábytek, natřená prkna – uvolňují
se dioxiny a formaldehyd. Patří do sběrného dvora.
Nápojové kartony – produkují chlororganické látky a těžké kovy.
Patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy – velké množství těžkých kovů,
zejména olovo a kadmium. Patří do tříděného odpadu.
Pneumatiky – vznikají polyaromatické uhlovodíky a mnoho dalších
jedovatých látek. Patří do sběrného dvora.
Tráva, listí a zbytky potravin – mohou být zdrojem nebezpečných
a dráždivých látek. Patří do směsného odpadu nebo na kompost.
Nebezpečné odpady – odevzdat do specializovaného sběru.
Nekvalitní uhlí – může produkovat množství oxidu siřičitého, ve
zvýšené míře vzniká oxid uhelnatý. Do ovzduší se dostává velké
množství pevných prachových částic.
Opravdu je nejvyšší čas začít se intenzivně starat o to, co dýcháme,
a já pevně věřím, že výše popisovaná novela zákona o ochraně
ovzduší přispěje k tomu, aby i v zimě byl vzduch průzračný a voňavý
nejenom na horách. Závisí na tom zdraví nás všech.
SP

Ve dvacátém století přišla dramatická změna; hladina světových moří vzrostla o 14 centimetrů. Vzestup hladin oceánů se navíc neustále
zrychluje. Matematické modely předpovídají, že do roku 2100 vzroste hladina o 28 až 131 centimetrů. Záležet bude na tom, jaké množství
skleníkových plynů do atmosféry lidstvo ještě vypustí. Pokud mezinárodní společenství dostojí svým závazkům, na nichž se usneslo na
loňské v roce 2015 klimatické konferenci v Paříži, povede sice snížení emisí skleníkových plynů ke zpomalení popisovaného efektu, hladiny
světových moří však přesto stoupnou o 28 až 56 centimetrů. A i takový růst může vést ke katastrofickým záplavám či sesuvům půdy.
JP
-6-

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

KULTURA
Obecní knihovna
Při návštěvě knihovny jsem se zeptala paní knihovnice Růženy
Popelové, jak probíhá akce digitalizace titulů knih v naší olešnické
knihovně.
Na automatizaci knih v knihovně stále průběžně od začátku roku
pracuje. Je již zaevidováno více než 327 knih.
Během března budou do knihovny zapůjčeny v první letošní zápůjčce
další knihy z českobudějovické Vědecké knihovny. V roce 2015 bylo

připraveno ke čtení pro čtenáře průběžně v pěti zápůjčkách více než
600 nových titulů knih.
Dále jsem se zeptala, co se děje s postupně vyřazovanými knihami
a vyšel z toho kontejner na papír... je to škoda?
Měl by jste někdo nějaký smysluplný nápad na využití starších či
starých knih?
JP

Výpravná obrazová publikace
Ludmila Zemanová je mezinárodně uznávaná česko-kanadská
ilustrátorka a filmařka žijící v Montrealu. Je také dcerou proslulého
režiséra Karla Zemana, jehož experimentálně natočené filmy
patřívaly ke světové špičce a jeho filmové triky mu záviděla celá
Amerika. Zemanová nyní se svou dcerou Lindou sestavila výpravnou
obrazovou publikaci Karel Zeman a jeho kouzelný svět. „Tahle knížka

může mladé lidi inspirovat, ukázat jim, že absolutně z ničeho můžete
dokázat hodně. Táta byl obyčejný kluk z malé vesničky. Chci knihou
mladé lidi přimět, aby měli odvahu,“ říká a dodává: „Peníze nejsou
k úspěchu důležité, jen talent a píle.“ Ale samotný talent nestačí,
většina toho je dřina.

JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Výběr dovolené
Paní Milena Petrovičová z cestovní agentury Bohemia Travel, České Budějovice, Hradební ulice
31, nám ochotně zmapovala současnou situaci při
výběru dovolené :
V současné době se vedou velmi intenzivní diskuse o bezpečném cestování a to jistě právem. Zvykli
jsme si cestovat celkem v klidu a v pohodě. Co lidem dělalo v minulosti starosti, tak to byly hlavně
přírodní katastrofy a to především zemětřesení
a povodně. Pamatujeme si, když před lety bylo například zemětřesení v jižní Itálii nebo v Turecku,
tak minimálně celou jednu další sezonu turisté
velmi omezili návštěvu těchto zemí. Tato místa se
po čase vzpamatovala a tak trochu se na vše zapomnělo. Ovšem v posledních letech těch nebezpečí
nějak přibývá a proto je potřeba, aby každý zvážil
svoji cestu do zahraničí opravdu pečlivě a připravil se na ni. Také je rozdíl, zda se vydá na cesty
s cestovní kanceláří nebo zcela sám. Individuální
cestování vždy neslo a nese větší rizika nebezpečí. Proto také většina turistů cestuje prostřednictvím cestovních kanceláří. I když budeme cestovat
organizovaně, je potřeba zmapovat danou zemi
a zvážit i další okolnosti např. svůj zdravotní stav,
klimatické podmínky v té určité zemi, u poznávacích zájezdů i jejich náročnost. Stejně tak např.
hygienické podmínky, nemoci, očkování, bezpečné stravování, ale i zvyklosti, náboženství, kriminalitu. V současné době musíme přihlédnout ještě
k jednomu aspektu a tím je terorismus. V posledních letech, hlavně po roce 2001, po teroristických
útocích v USA a následných válkách se situace
dramaticky zhoršila. Teroristické útoky, únosy
a ozbrojené konflikty zdramatizovaly situaci nejdříve v muslimských zemích a některé z nich se
rozšiřují dál. Kam je tedy ještě bezpečné se vydat

a naopak které zemi je potřeba se raději vyhnout.
Cestovní kanceláře se řídí především pokyny Ministerstva zahraničních věcí ČR. Toto ministerstvo
upozorňuje jmenovitě na země, kterým je potřeba
se vyhnout. Proto není od věci, když se turista sám
podívá ne webové stránky tohoto ministerstva.
Čeští turisté a české cestovní kanceláře sledují dění
ve světě a docela dobře ví, kam je vhodné vycestovat i když absolutní bezpečnost nám nezaručí nikde. Setkala jsem se s klienty, kteří raději nebudou
cestovat nikam a to ze strachu. Jenomže kam až
ten strach může zahnat člověka? To bychom pomalu nemohli vytáhnout paty z domu. A proto
většina lidí se opět vydá na svou dovolenou i v letošním roce. Které země lze tedy doporučit a o které je značný zájem. Je to Chorvatsko, Černá Hora,
Itálie, Španělsko a jeho ostrovy, Bulharsko, Kypr,
Portugalsko, Madeira, Malta. Tyto uvedené země
jsou vhodné jak pro pobyt, tak pro poznávání.
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K velmi oblíbeným a bezpečným destinacím patří
hlavně v oblasti poznávání, všechny severské země
a Rusko. U mimoevropských zemí jsou bez problému SAE, USA, Vietnam, Kuba, Kapverdy, Senegal,
Austrálie, Čína, Mongolsko, Japonsko. Těch zemí,
do kterých lze cestovat je více, ale je potřeba sledovat současnou situaci ve světě a na základě toho se
také pak rozhodovat. Rozhodně lze doporučit naše
sousední země, je o ně větší zájem, než v minulých
letech. V Maďarsku jsou to především termální
lázně, Balaton a samotná Budapešť. V Rakousku
kromě zimního lyžování je to letní alpská turistika, termální lázně a památky, stejně tak v SRN
a u Polska je zájem především o poznávací turistiku. Nebývalý zájem je o Slovensko a tuzemská
rekreační a lázeňská střediska.
Bohemia Travel Milena Petrovičová
cestovní agentura a průvodcovské služby
Hradební 31, 370 01 České Budějovice.
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REPORTÁŽE, POZVÁNKY
Dnešní téma novin - nové technologie, sociální sítě, peníze a my
Internet a zdraví. Dobré je vědět rovněž to, že příznivý vliv na trávicí trakt
má i pravidelný pohyb. Sečteno podtrženo: byliny, dostatečné pití, racionální
jídelníček a přiměřený pohyb. Nestojí to moc a funguje to lépe než většina
zázraků vychvalovaných na internetu.
-----------------------------------------------------------------------------------Nebezpečný internet. Kriminalisté upozornili, že není výjimkou, aby měly
profil na Facebooku i osmileté děti, přestože stanovy umožňují zakládání
profilů až od 13 let. „Prioritou těchto dětí je mít hodně přátel. Dnes je
takzvaně out mít 300 přátel, in je mít přes 1000. Pachatel měl snadnou cestu,
skamarádil se s jedním dítětem, pak kontaktoval všechny další jeho přátele.
Nabízel jim fotografie z internetu, aby to odpovídalo věku, a oběti na to
často skočily. Rodiče by měli být velice pečliví při kontrole toho, co dělají
jejich děti na internetu. Intimní fotky zveřejněné na internetu pak mohou
pronásledovat děti dlouhé roky.“
-----------------------------------------------------------------------------------On-line prostor se stal velkým fenoménem současné doby, je oblíbený, nezná
hranic. Lidem je hodně využívaný. Dříve psali lidé anonymy a nyní je aktuální
pro ty frustrované, neschopné a neúspěšné lidi používat např. možnosti
v e-mailech, na Facebooku tzv. „hejtování“ (z anglického slova hatenenávidět). Se šířením hnusů, nenávistných komentářů se setkává mnoho
lidí, ať jsou slavní, úspěšní či jen jsou. Snažme se kultivovat tento vzniklý
on-line prostor. Vystupujme proti této vznikající virtuální módě. Přemýšlejme,
co kam sami píšeme. Slova nejsou jen bezobsažná písmena, nesou vzkaz.
Kritika či ostrá diskuse, špičkování s nadsázkou, to je dobré. Ale nenávistná
a urážlivá slova nechceme dostávat nikdo z nás. Jsme v tom všichni. Internet
se stává někdy stokou pro nejnižší lidské pudy. Pojďme se tomu bránit.
-----------------------------------------------------------------------------------Sociální sítě. Úžasný komunikační prostředek, ale také příčina mnoha
psychických obtíží. Úzkostí, které donedávna lidé neznali. A odborníci
varují, stát se to může každému! Jde o akutní strach a často neodůvodněné
přesvědčení, že každý se má lépe než vy. Lidé se začali s přáteli na sociálních
sítích srovnávat a začali se tím dostávat do problémů.
– strach, že něco propásnete, tahle úzkost vás přepadne ve chvíli, kdy se vám
vybije telefon, ztratíte ho nebo jste někde, kde není připojení k internetu.
Strach, který prožíváte, nepramení z toho, co na sociálních sítích vidíte, ale
z toho, co vám uniká.
– strach ze záhadně ztraceného, tohle je paranoia, kterou pocítíte, když
naopak vaši přátelé na sociální sítě nic nepřidávají.
– strach z připojení, sice máte svůj profil, ale nic moc na něj nepřidáváte.
Ani příliš nekomentujete fotky a statusy svých přátel. Ne že byste byli tak
rozumní a umírnění, vy se bojíte. Máte strach, že nebudete dost vtipní,
chytří, že vaše fotky se nikomu nebudou líbit…
– pocit, že vás přátelé litují, opět jsme v situaci, kdy se toho na profilech
vašich známých moc neděje. A vy jste si usmysleli, že schválně svou zábavu
nedokumentují, protože vás litují. Nechtějí, abyste byli smutní z toho, že oni
se mají báječně, zatímco vy máte smůlu. Prostě vás mají za chudáčka.

– opožděný strach ze zmeškaného, Vy jste spali a všichni ostatní se perfektně
bavili. Ráno, když se připojíte, vás zasypou jejich rozesmáté fotky a úchvatné
popisy předešlé noci. A vy si vyčítáte, že jste šli spát.
Opak je např. radost ze zmeškaného, tohle je v podstatě opak předešlých
strachů. Vy máte naopak radost z toho, že všichni někde řádí, zatímco vy jste
v klidu doma, s dobrou knížkou a šálkem čaje. A nejspíš si uděláte nějaké
selfie, abyste to všem nandali.
Jak z toho ven. Problém je v tom, že lidský mozek pokládá to, co vidí, za
realitu. Používejte sociální sítě k tomu, abyste mohli žít lepší a zajímavější
reálný život, ne abyste žili ten virtuální!
-----------------------------------------------------------------------------------QR kódy jsou velmi užitečným nástrojem, který lze v rámci komunikačních
aktivit využít mnoha různými způsoby. QRpedia nepřišla po technické
stránce s něčím novým, ale jedinečně propojila největší mnohojazyčnou
internetovou encyklopedii, mobilní telefon a historické památky. Není tak
třeba klepat do mobilu a složitě hledat kvalitní informace. To si uvědomil
památkový úřad i v Českých Budějovicích a zapojil se do globálního projektu
Wikipedie, jenž nese název QRpedia. Jde o službu, kterou založil v roce 2011
Roger Bamkin, předseda pobočky Wikimedia UK. Jejím cílem je usnadnit
návštěvníkům přístup k tematickým článkům na Wikipedii, zejména
k článkům o historických či kulturních památkách, prostřednictvím
QR kódů. V praxi stačí fotoaparát smartphonu s internetovým připojením
a aplikací, která QR kód rozpozná namířit na desku s QR kódem (třeba dům
Na Ratolesti Husova ulice, Č. Budějovice) a ihned se na mobilu objeví článek
z Wikipedie. Samozřejmě v jazyce, ve kterém pracuje systém telefonu.
Znáte i vy takto označené památky, domy…
-----------------------------------------------------------------------------------Zhruba před čtyřmi lety se začaly víc objevovat závislosti na mobilech
a tabletech s prudkým rozvojem her na těchto zařízeních. Přes mobil se navíc
uživatelé snadno dostanou třeba na Facebook, což je důvod proč s ním mladí
tráví tolik času. Jsou vlastně závislí na sociálních sítích a využívají k tomu
telefon. Od počítače dřív nebo později musí odejít, ale mobil si berou s sebou
i na záchod. Na klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze funguje od poloviny předloňského
roku ambulance pro děti a dorost. Věnují se tu léčbě rozličných závislostí
a mezi ty takzvané nelátkové, kam patří třeba patologické hráčství, se dere
i jedna nová – nezvládání užívání informačních technologií. Závislý není ten,
kdo hraje pravidelně a hodně, ale když nejí, nespí, nechodí do školy, krade
peníze rodičům. Moderní technologie jsou součástí našeho života a mají nám
ho ulehčovat. Nyní již vzdělávání a ani práci si bez nich dnes není možné
představit. Zodpovědnost za to, když se ocitnou v rukou dětí, však nesou
rodiče. Odmalička jsou to oni, kdo modelují a nastavují hranice a styl zacházení
s technologiemi. Nikdo z nás jako rodič se z toho s prominutím „nevykecá“.
-----------------------------------------------------------------------------------Floridská státní univerzita přišla se zjištěním, že už pouhé vibrování telefonu
významně narušuje soustředění a snižuje produktivitu každé činnosti.
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Další studie upozorňuje, že uživatelé chytrých telefonů jsou více náchylní
prožít „propad vnímání“ a kognitivních (poznávacích) funkcí. Znamená
to zapomnětlivost, nepozornost a nedostatek soustředění, což se v praxi
projevuje jako propásnutí schůzek, vrážení do lidí na ulici a zapomínání
znalostí. Měli bychom se vážně zamyslet nad tím, jak nové technologie
ovlivňují naši schopnost soustředění.
-----------------------------------------------------------------------------------Rodiče musí mít určitou volnost v tom, jaký typ výchovy zvolí a jakou
míru samostatnosti dětem povolí. Učit děti samostatnosti a zodpovědnosti
je povinností, ale i právem rodičů. Výchova dětí k samostatnosti je také
cestou, kterou mohou rodiče chránit své dítě před nebezpečím. Pokud by
byla míra dohledu nad dětmi nastavena příliš přísně, vedlo by to ke značné
ztrátě svobody dětí a v důsledku toho i jejich radosti ze života. Jejich možnost
podstupovat dobrodružné činnosti a být samostatné by byla značně omezena.
-----------------------------------------------------------------------------------Osamělost patří mezi nejnebezpečnější rizikové faktory onemocnění srdce,
mozkové mrtvice a rakoviny. Sociální izolace má tedy nejen zhoubný vliv na
mozek, kdy urychluje úpadek myšlení, paměti a nástup demence. Ale také
na fyzické i psychické zdraví jedince. Ačkoli se o osamělosti hovoří většinou
pouze v souvislosti se stářím, zažívají ji rovněž milióny mladých lidí bez
přátel a příbuzných, kteří by se o ně starali. U mladých jedinců osamělost
navíc vyvolává záněty v tkáních stejně intenzivně jako nedostatek pohybu.
U starších jedinců zase samota vyvolává především vysoký krevní tlak.
Vztahy s přáteli a příbuznými podporují zdravé chování, ale jsou také
oporou v těžkých životních chvílích, kdy je organismus vystaven nejvyšší
míře stresu a nejvíce náchylný k rozvoji vážných chorob. U osamělých lidí je
hladina stresových hormonů a dalších látek v krvi stabilně vyšší.

-----------------------------------------------------------------------------------Minicihlička zlata za méně než 30 tisíc korun. Každá cihla má své sériové
číslo. Seriózní firma obchodující se zlatem tedy musí znát původ zlata,
které nabízí i odkupuje. Ale jinak je tomu v obchodě se zlatým šrotem, do
kterého vstupují překupníci, zastavárny, bazary a obchody se zpracovateli
kovu v zahraničí. V tomto tzv. zlatém šrotu se točí obrovské peníze, ale
tento obchod je již méně transparentní. Obchodníci našeho typu vykupují
pouze investiční slitky s evidenčním číslem. Nejoblíbenější je u nás nyní
unce zlata v podobě malé cihličky o váze 31,103 gramu, která stojí přibližně
29 000 korun. Tu lze snadno zpeněžit. Kilogram zlata stojí kolem 870 000
korun. Je mnoho míst, kde uschovávat své fyzické zlato. Jednou z možností
jsou bankovní schránky. Je to velmi bezpečné. Pronájem takového trezoru
v bance není drahý, je běžné do něj dávat notářské zápisy, rodné listy, akcie
nebo smlouvy, které by stejně neměly být doma, kdyby třeba hořelo nebo
přišli zloději. V případě kolapsu banky ale klient musí počkat několik týdnů,
než se trezory zpřístupní.
-----------------------------------------------------------------------------------Finanční podporu od rodičů si v Česku užívá třetina dospělých potomků.
Ovšem svým rodičům finančně přilepší pouze málokdo. Pravidelně jim totiž
část výplaty posílá jen 12 procent Čechů. Celá třetina dospělých Čechů se
nechá finančně podporovat od svých rodičů, desetina pak dokonce využívá
laskavosti prarodičů. Na druhou stranu svým rodičům pravidelně finančně
přilepšuje jen každý osmý Čech. V Česku žije s rodiči 17 procent lidí starších
18 let. Spolu se svými dětmi nejčastěji žijí lidé s vyššími příjmy a rozvedení
rodiče. Servis ‚mamahotelů‘ si užívají v nadpoloviční většině muži. Více než
polovina dospělých dětí žijících s rodiči si přitom už sama vydělává.
JP

FEJETON od Josefa Koubka, velmi vzdělaného člověka:
O diskusích na internetu. V zájmu svého duševního zdraví příliš nečtu diskusní příspěvky k nejrůznějším materiálům uveřejněným na internetu. A už vůbec
se do takových diskusí nezapojuji, protože by to stejně k ničemu nevedlo. Pisatelům totiž vůbec nejde o diskusi a užitečnou výměnu a tříbení názorů, ale o to, za
každou cenu prosazovat svou jedinou pravdu a vulgárně se vyjadřovat o lidech, jejichž názory se jim nezamlouvají. Prostě přesně podle někdejší komunistické
zásady, že kdo nejde s námi, jde proti nám a je třeba jej upálit na internetové hranici nebo oběsit na facebookové šibenici. Když hlasatelé svých jediných pravd
něčemu nerozumějí nebo s něčím nesouhlasí, používají univerzální taktiku: původce takových názorů označují za idiota, debila či kreténa, popřípadě komunistu,
rusofila, xenofoba apod. A hlavně nepřemýšlejí o tom, co oponent říká, protože by mu možná museli někde v záhybu své duše přiznat určitý díl nepříjemné
pravdy. Obávám se, že autoři příspěvků jsou ve své většině bezvýznamní a nedostatečně vzdělaní lidé, kteří často ani neumějí zacházet s českým jazykem a
jeho gramatikou. Potřebují nejspíš nějak překonávat svůj komplex méněcennosti a využívají k tomu anonymitu internetu. A jsou to asi ve své většině zbabělci,
kteří se právě za tou anonymitou skrývají. Pochybuji, že by našli odvahu své názory a invektivy hlásat neanonymně. Snad jenom mezi sobě rovnými v nějakém
společenství fanoušků, kdy by měli kolem sebe větší množství jedinců stejného smýšlení. Možná ozbrojených baseballovými pálkami.

ZDRAVÉ TIPY NA DOPOLEDNE
Snídaně

Rychlý Mugcake
Suroviny:
x 70g ovesných vloček
x 1 banán
x 1 vajíčko
x 1 lžíce datlového sirupu
x Ovoce na ozdobu
Postup:
Neuvěřitelně rychlá a zdravá snídaně. Banán rozmačkáme
lžičkou a přidáme ostatní suroviny a promícháme. Hotovou
směs nalijeme do hrníčku. Mugcake pečeme v mikrovlně
troubě na plný výkon cca 2-3 minuty, tak aby zůstal
vláčný. Po upečení vyklopíme mugcake na talířek a
ozdobíme podle naší fantazie a chuti.

Svačina

Mrkvová pomazánka s medvědím česnekem
Suroviny:
x 1 odtučněný tvaroh
x 1 mrkev
x Sůl, pepř, medvědí česnek
Postup:
Velmi rychlá pomazánka, která se hodí na dopolední
svačinu, ale třeba i na malé pohoštění pro hosty. Tvaroh
vyklopíme do mističky, přidáme nastrouhanou mrkev a
ochutíme, dle vlastní chuti – já přidala sůl, pepř a medvědí
česnek.
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Co je dobré vědět
K 31. 12. 2015 došlo k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V jeho důsledku došlo s účinností
od 1. ledna 2016 u účastníků důchodového spoření k vypuštění zvláštních
sazeb pojistného a k návratu ke stavu před zavedením druhého důchodového
pilíře. Od 1. ledna 2016 jsou sazby pojistného upraveny stejným způsobem
jako před zavedením důchodového spoření. U všech zaměstnanců účastných
pojištění bude sazba pojistného opět činit 6,5 % z vyměřovacího základu.
Sazba pojistného u zaměstnavatele se nemění. Pro osoby dobrovolně důchodově pojištěné bude pro placení pojistného v roce 2016 platit pouze jediná sazba ve výši 28 % z měsíčního vyměřovacího základu. V roce 2016
činí jeho minimální výše 6 752 Kč a minimální výše pojistného 1 891 Kč.
Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nebyly účastné důchodového
spoření, nedochází k žádným změnám, sazba pojistného je i nadále 29,2 %
z vyměřovacího základu. Účastníkům důchodového spoření bude umožněno získat vyšší procentní výměru starobního důchodu (za každý celý rok
doby důchodového pojištění se započítává pro výpočet procentní výměry
starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za dobu účasti na
důchodovém spoření se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu). Podmínkou bude, že ve stanovené lhůtě doplatí rozdíl mezi nižším pojistným
na důchodové pojištění, které platili jako účastníci důchodového spoření,
a pojistným stanoveným pro pojištěnce, kteří nebyli účastníky důchodového
spoření. Pojistné však budou moci doplatit až v roce 2017 v souladu se
zákonem o zrušení důchodového spoření.
Výnosy pěti z osmi penzijních společností v takzvaném penzijním připojištění se loni dostaly nad jedno procento a jsou tak na úrovni nejlepších spořicích účtů na trhu. V meziročním srovnání si však fondy pohoršily. Hlavním
důvodem klesajícího zhodnocení jsou nižší výnosy z českých státních dluhopisů.
-----------------------------------------------------------------------------------Od začátku února začíná stát podporovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Rozšiřují se tím možnosti, jak může spotřebitel vyřešit
například neúspěšnou reklamaci. Novinka přináší také povinnosti pro obchodníky. Svůj návrh mohou spotřebitelé podat písemně, ústně do protokolu
či online, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy svoje právo (reklamaci) uplatnil u obchodníka poprvé. Právě předchozí pokus vyřešit to nejprve přímo s obchodníkem je základní podmínkou pro to, aby mimosoudní
řešení vůbec mohlo začít.
-----------------------------------------------------------------------------------Poslanecká sněmovna dne 10. 2. 2016 schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření
k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Zároveň schválila návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti
stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od
okamžiku účinnosti zákona.
-----------------------------------------------------------------------------------Novou ředitelkou Probační a mediační služby se stala Mgr. Andrea Matoušková. Dne 14. 1. 2016 byla na středisku PMS v Českých Budějovicích

slavnostně otevřena Bezplatná insolvenční poradna. Poradna má pomoci
dlužníkům, kterým hrozí tzv. osobní bankrot. V rámci České republiky se
jedná o ojedinělý projekt, který je vyústěním společné iniciativy Krajského
soudu v Českých Budějovicích, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Probační a mediační služby, České advokátní komory - Regionálního střediska
Jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců. Vyškolení insolvenční správci
a advokáti vždy ve čtvrtek v době 13.30 – 15.30 zdarma budou nabízet radu
občanům, jež chtějí svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení
oddlužení.
-----------------------------------------------------------------------------------ZMĚNY V ROCE 2016:
• Registrační značky na přání, zvýšení rychlosti na vybraných silnicích
I. třídy, vyšší pokuty při vjetí na železniční přejezd na červenou nebo
povinnost chodců za tmy nosit mimo obec reflexní prvky na oděvu.
• Měsíční minimální mzda vzroste z 9200 na 9900 Kč, základní hodinová
sazba se zvyšuje z 55 na 58,70 Kč. O 1300 korun na 9300 se zvýší nejnižší
možný výdělek pro postižené.
• Vznikne registr smluv. Aby byly smlouvy o objemu nad 50 tisíc korun
platné, budou je muset kraje, větší obce či úřady zveřejnit v elektronické
databázi. Novinka bude platit od poloviny příštího roku.
• Hazardní hry budou příští rok více zdaněny. Místo nynějších 20 procent
budou loterie zdaněny 23 procenty, pro hrací automaty bude nově sazba
28 procent. Zvýší se i denní poplatek za hrací automat, místo nynějších
55 korun se bude platit 80.
• Krabička cigaret zdraží o tři až čtyři koruny. Zvýší se totiž spotřební
daně z cigaret a dalších tabákových výrobků. Vyšší daň se tak bude týkat
i doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření, ale i surového tabáku.
• Poplatek na obnovitelné zdroje se už nebude platit za spotřebované množství
elektřiny, ale podle hodnoty hlavního jističe. U odběratelů, převážně
průmyslových podniků, kteří odebírají elektřinu z vysokého napětí, pak
podle rezervovaného příkonu. Ministerstvo průmyslu (MPO), které zákon
připravilo, tvrdí, že kvůli novému způsobu žádný odběratel nezaplatí více.
Naopak v případě, že lidé dokážou kapacitu svého jističe snížit, prý ušetří.
• Živnostníkům a drobným podnikatelům se zvyšují minimální zálohy na
sociální a zdravotní pojištění. Z kapsy budou muset za rok vytáhnout o 660
korun více.
• Podniky mohou žádat o evropské dotace už jen z nového programovacího
období 2014 až 2020. Je pro ně připraveno 116 miliard korun.
• A co neprošlo: Poslanci zamítli návrh, aby se zvýšila rychlost na některých
úsecích dálnic ze 130 na 150 km/h. Zákonodárci také nepodpořili myšlenku,
aby byla u cyklistů při jízdě tolerována půl promile alkoholu v krvi.
• Zákaz kouření v restauracích měl původně platit od ledna 2016. Norma
ale ve Sněmovně prošla teprve prvním čtením a u zákonodárců vyvolala
vášnivou debatu. Kdy bude tedy protikuřácký zákon platit, není zatím
jasné.
JP

Ledax o.p.s.
některých z Vás jsem dostala nabídku na stroje šlapací, ale bohužel po
konzultaci s lektorkou jsme došly k závěru, že to není úplně vhodné. Takže
elektrický, funkční, klidně si pro něj přijedeme. Děkuji.

Milí členové Klubu R51 plus a přátelé našich setkání!
Mám pro Vás několik důležitých informací, pro přehlednost strukturuji:
1) Ve spolupráci se Střediskem mediální výchovy a Senior Pointem jsme pro
Vás připravili kurz Sociální sítě pro zralou mysl.

3) Aktualizovali jsme pro Vás tabulku hostů, takže pokud se Vám někdo líbil,
můžete si ho vyhledat.

2) Pro kurzy kreativního šití sháníme staré elektrické šicí stroje. Máte-li doma
a již nepoužíváte, nebo nám ho můžete zapůjčit, bude to úplně super. Od

Kontakt: eva.hejdukova@ledax.cz nebo na mobilu 702 008 287
Eva Hejduková-Ledax o.p.s.
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OKÉNKO REDAKCE
Policista republikové policie bude moci odebrat
osvědčení o registraci vozidla, tedy takzvaný malý
technický průkaz, pokud zjistí na vozidle nebezpečnou závadu. Mezi ně se počítají například výrazné
opotřebení pneumatik tak, že jsou vidět jejich nosné
vrstvy, zjevné deformace nebo praskliny disků kol,
deformace karosérie zasahující do prostoru posádky, koroze a praskliny nosných částí vozidla, poškození čelního skla na více než polovině jeho plochy,
zjevné úniky provozních kapalin, absence výfukového potrubí nebo odstranění podstatné části (tedy
i filtru pevných částic) a také deformace náprav,
případně poškození brzdového systému. O malý
„techničák“ nyní přijde řidič také bezprostředně po
vážné nehodě. Dostane ho zpátky teprve poté, co na
STK prokáže, že ho řádně opravil.

Obecní úřady budou vydávat od ledna 2016 lidem starším 70 let občanské průkazy
s prodlouženou platností. Doklady budou na 35 let, a tito obyvatelé si je tedy nebudou
muset měnit každých deset let. Podraží ale takzvané expresní pasy. Budou výhradně se
strojově čitelnými biometrickými údaji a nebudou mít omezenou půlroční platnost jako
nyní. Změny přinese novela souboru příslušných zákonů. Lidé nově zaplatí za expresní
pas 4000 korun místo nynějších 1500 korun. Děti do 15 let budou mít „rychlý“ pas za
2000 korun místo současné tisícikoruny. Vydání těchto dokladů potrvá nejvýše šest pracovních dní, dosud na to úřady měly 15 dní. Cestovní doklady bez biometrických údajů
se od příštího roku nebudou vydávat vůbec kvůli malému zabezpečení. Základní cena
pasu, pro jehož vydání je měsíční lhůta, zůstane na 600 korunách.
Novinkou je také to, že lidé budou moci požádat o cestovní pas na jakémkoliv úřadu
a tam si jej také budou moci vyzvednout. Nyní mohou žádat a dostat pas pouze tam,
kde mají trvalé bydliště. Lidé si navíc budou moci pasy i občanské průkazy vyzvednout
i na jiném úřadu, který uvedou v žádosti. Za takovou službu by ale připlatili stokorunu.
Předloha zavede také poplatek 200 korun za vydání nového občanského průkazu kvůli
zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, případně z jiných osobních důvodů.

Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce seniora ověřit, jak na tom řidič zdravotně je a v případě
pochybností ho poslat na vyšetření k očnímu lékaři, kardiologovi či psychologovi. Teprve na základě jejich
vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že
jeho pacient - řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných
omezeních či zákazu řízení. Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Po prohlídce dostane senior od lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti
a schopnosti řídit, které pak musí mít u sebe při každé jízdě. Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz
řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské
potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz.

V roce 2016 by také mělo opět vzrůst daňové zvýhodnění na druhé dítě a další dítě. Na druhé dítě
v rodině se má zvýšit o 100 korun měsíčně. Na třetí a další dítě má stoupnout o 300 korun měsíčně.
Pro rodiny s jedním dítětem se výše slevy měnit
nemá. Druhé čtení zákona by mělo proběhnout
na první schůzi v novém roce 2016. To by mohlo
znamenat platnost zákona v březnu. Zákon je ale
navržen tak, aby sleva byla v ročním zúčtování poskytnuta zpětně i za měsíce, ve kterých zákon ještě
nebude platit.
Zaznamenali jste, že existují náhradní služby
k poště, zejména v zasílání balíků ode dveří ke
dveřím. Přepravce si zásilku převezme přímo
z domova odesilatele. Většina velkých soukromých přepravců však již vybudovala síť odběrných
míst, kde si příjemci mohou převzít balíček stejně
jako na poště, pokud by nemohli převzít zásilku
doma či v práci. Dříve bylo často umožněno zasílat přepravními službami jen firmám nebo bylo
zaslání drahé. Nyní je rozdíl v poštovném minimální a komfort nesrovnatelný. Webový portál
www.zaslat.cz nabízí srovnání přepravních služeb,
výběr zda chceme doručit co nejlevněji či nejrychleji, a to včetně nadrozměrných a mezinárodních
zásilek. Následné objednání přepravy přímo od
odesílatele je velmi jednoduché, platit je možné
převodem nebo kartou. Služba Zaslat.cz přináší
zejména úsporu a pohodlí.

Změny se dotknou i zákona o evidenci obyvatel. Česká televize
a Český rozhlas budou
mít přístup do registru
obyvatel kvůli evidenci
poplatníků a vymáhání
dlužných částek. Obecní úřady budou muset
umožnit lidem, kteří na
nich mají hlášen trvalý
pobyt, přebírat oznámení o uložení zásilky. Umožní to použít
takzvanou fikci doručení, kdy se na nevyzvednutou zásilku hledí po
určité lhůtě tak, jako by
doručena byla. Fikce doručení platí pro soudní
a úřední listiny. Zpoplatněno bude nově zrušení
trvalého pobytu. Zavedením stokorunového
poplatku chce ministerstvo vnitra zabránit jeho
účelovému rušení, kterého lidé využívají hlavně v případech, kdy se
skrývají před exekutory,
soudy nebo policií.
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Zavedení kauce. Pokud policista
pojme podezření, že se přistižený
řidič bude vyhýbat řízení o přestupku, který spáchal, má právo
vybrat kauci. Její výše se může
pohybovat od 3 500 až do 50 000
Kč. Pokud řidič kauci nesloží,
může mu policista přikázat odstavit vůz a odebrat osvědčení
o technickém průkazu.

Od začátku ledna začalo platit nařízení vlády, kterým se
zpřesňují poměrně obecná ustanovení nového občanského zákoníku o placení drobných oprav v bytě a hrazení
nákladů na jeho běžnou údržbu. To má mít na starosti
nájemník. Až nynější nařízení vlády mu však určuje konkrétní práce a stanovuje cenový strop za tyto opravy.
Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové, díky němuž se zvýší od prvního
srpna 2016 příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez
pomoci a péče jiné osoby. Nově upraveny budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb
- v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony
se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez
registrace.
Chodci musí nosit od února za snížené viditelnosti reflexní prvky. V platnost totiž vešla novela zákona o silničním provozu. Ta stanovuje, že pokud se lidé například
za tmy, šera nebo mlhy pohybují mimo obec po krajnici
nebo okraji silnice, která není osvětlená, musí mít nějaký reflexní prvek. Za nedodržení bude hrozit pokuta
až dva a půl tisíce korun. „Místo udělování sankcí však
policejní hlídky budou lidem spíše domlouvat a rozdávat
jim reflexní pásky a tašky, aby příště zákon neporušovali
a pohybovali se na silnici bezpečněji,“ slibuje ministerstvo. Chodci nebudou muset nosit reflexní vesty, stačit
by měly i pásky nebo reflexní prvky, které jsou součástí
oblečení nebo batohů.
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OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

VŠÍMÁLEK
Jeden pracovní den na obecních pozemcích

Lesní dělnice pí. MRÁZKOVÁ a pí. DOSTÁLOVÁ čistí náš les u Nových Jam.

První táborníci na obecním kamenolomu na hoře Výštice a její objevení Janem RŮŽIČKOU, dobyli jsme horu Výštice!!!

Zatím co jedni pracují
a zvelebují náš majetek
– jsou i tací, kteří ho znehodnucují;
nebo nepoznají co je kompost
a co svinčík???

!
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