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Neprodejné číslo: 1 / 2016

Olešník

Památník pozemkové reformy

SLUŽBY NA OÚ OLEŠNÍK:
Manikúra, pedikúra:
od 8.30 do 16.00 hodin
ve dnech 17. 12. 2015, 21. 1.
a 18. 2. 2016
Kadeřnictví:
PO 10,00-17,00, ÚT 8,00-12,00,
ST 9,00-16,00, ČT zavřeno,
PÁ dle objednání
Nově začala fungovat Olešnická
hospoda v renovovaném hávu.
Zveme všechny vyzkoušet…
PO zavřeno, ÚT – ČT 16 - 22 hod.,
PÁ – NE 16 - 24 hod.
Další číslo našich novin bude
mít téma: peníze a my, nové
technologie, sociální sítě.
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OKÉNKO STAROSTY
Vzpomínka
Díky šéfredaktorce našich novin jsem měl možnost se zúčastnit každoročně
pořádané Střelecké soutěže IPA CUP. Letošní ročník byl již 14tý. Byl jsem tomu
rád, neboť jsem se potkal i s kolegy, kteří ještě slouží, ale i kteří už jsou již kategorie
veterán jako já. Společně jsme si zastříleli pistoli a také brokovnici, která za nás
ve výzbroji nebyla a je to velice kvalitní a přesná zbraň. Umístil jsem se ve středu
pole, takže po těch letech dobrý.
JUDr. Jaroslav PAVLICA

Návrh velikosti a umístění poldru

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
protipovodňové ochrany obce. Z této studie vyplynulo, že obec dle současných kritérií splňuje ochranu před „pětiletou“ vodou. Pro zvýšení ochrany na
„padesátiletou“ vodu, která by byla dle současných kritérií navržena, je nutná
realizace několika opatření. Mezi tato opatření by patřilo otevření nebo zkapacitnění potrubí u hasičárny a za fotbalovými kabinami, vybudování mokrého poldru v lokalitě „Na Bábě“ a navýšení hráze rybníka „Nová Jama“. Na tyto
práce by navazovalo odvodnění povrchových vod z odkaliště za lokalitou „řa-

dovek“, kde by jedna část byla svedena do potoku Svatopluka a druhá část by
byla svedena novou stokou (současné betonové vedení, které vede pod cestou
na Zahájí), čímž by byla odlehčena i druhá část obce od velké vody. Současně
probíhají jednání s majiteli dotčených pozemků a zástupci fa. DYAMO. Na
základě výsledků jednání zastupitelstvo rozhodne, jak v projektu protipovodňové ochrany obce dále pokračovat. Návrh velikosti a umístění poldru.
Ing. Milan Kotýnek

Dne 27. 11. 2015 proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku v 17 hod. na návsi v Olešníku.
Příležitost pro setkání rodin. Pěvecké vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Pohoštění a dárečky.
Dobrý den,
byla jsem se se svou rodinou podívat v pátek 27. 11. 2015 na rozsvícení vánočního stromku v naší obci Olešník. Musím
říci, že takhle neorganizovanou událost jsem dlouho neviděla! Rok od roku je to horší a horší. Měli byste se nad sebou
zamyslet. Je to výsměch nejen k občanům, ale i ke krásnému předvánočnímu času.
Jsem znechucena!
Šárka Píchová
PŘIPRAVUJEME PRVNÍ TURISTICKOU TRASU KOLEM NAŠICH OBCÍ - TRASA KOLEM … LES NEDALEKO
Běhání v lese snižuje riziko, že budete trpět psychickými problémy a je dvakrát prospěšnější než cvičení v tělocvičně. Vědci
zjistili, že běh v lesním prostředí, ale už i pouhá procházka parkem, má pozitivní vliv na lidi, kteří trpí úzkostmi a depresemi.
Trávení času mezi stromy a trávou snižuje hladinu stresu v mozku. Pouze při činnosti prováděné v přírodě bylo zjištěno spojení
s lepším duševním zdravím a menším rizikem onemocnění nějakou duševní chorobou. Pozitivní vliv na duševní zdraví byl
o 50 % vyšší než při návštěvách posilovny. Nejedná se o závažné duševní zdravotní problémy, ale o potíže, se kterými bojujeme
v normálním životě, jako jsou mírné deprese, nespavost, vysoká hladina stresu apod.

Návrh velikosti a umístění poldru

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
Dění v obci leden - září 2015
V roce 2015 se nám podařilo opravit chodníky na příjezdové komunikaci vodou. Jednou z posledních částí v obci Olešník, kde pitná voda není vedena
směrem od Zahájí, kde zároveň probíhala obnova povrchu silnice. Obnova v plastovém potrubí a v budoucnu nás čeká její výměna, je lokalita „řadovšak neproběhla úplně dle očekávání (louže na silnici atd.), už při přebírání vek“. Dalším tématem, kterým jsme se zabývali, bylo zpracování projektu na
komunikace Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (dále jen SÚS JČ) opravu fotbalových kabin. Zde byla výše prací odhadnuta nad 5.800.000,- Kč.
byly ohlášeny první opravy silnice. Oprava vodotečí na návsi, které zároveň Pro realizaci této akce bude proto nutné získat finanční zdroje i z jiných protvoří krajnici silnice, budou opraveny SÚS JČ. Tyto doplňkové opravy probí- středků, než jsou běžné příjmy obce. Na základě stavu financí může být tato
hají dle časových a finančních možností SÚS JK a jak jsme byli informováni, oprava rozdělena i do více let. Zadali jsme také zpracování projektů na opravu
některé mohou být bohužel překlopeny až do příštího roku. Dále byla do- a obnovu komunikací v lokalitě „Na Pazderně“, v Chlumci na návsi a na vykončena II. etapa obnovy vodovodu, kde bylo vyměněno staré litěné potrubí budování nové komunikace k novostavbám v Chlumci „Na Výštici“. Projekty
za nové plastové. Vodovod byl dále vybaven novými sekčními šoupaty, která se stále zpracovávají. Projednávání jednotlivých etap na příslušných úřadech
umožňují uzavírání jednotlivých částí/ulic obce. Tímto opatřením se při pří- je komplikované a mnohdy vedou názory jednotlivých odborů k velkým čapadné poruše sníží počet domácností, které by tak nebyly zásobeny pitnou
sovým
prodlevám.
Poslední diskutovanou
í poldru záležitostí bylo zpracování studie
ti a umístěn
velikos
Návrh
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Lokalita
mokré
Zdroj: Google
maps nádrže

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Co je u nás v mateřské škole nového?
Už nepláčeme a je nám spolu ve školce dobře. Také už jsme spolu něco zažili.
V září jsme se seznamovali se školkou, vzájemně se poznávali, učili se jména
svá i kamarádů a učitelek, seznamovali se se svou značkou, společně si vytvářeli pravidla soužití ve větší skupině dětí. V říjnu jsme zhlédli pohádku
„O Budulínkovi“, poznávali podzimní přírodu, povídali si o našem těle
i o tom, jak si chránit zdraví, zúčastnili se lampionového průvodu a skočili rovnýma nohama do listopadu. Tento měsíc nás opět navštívilo divadlo
s pohádkou o podzimu, také jsme tady měli ukázku práce pyrotechnické služby AČR. Ukázka měla velkou odezvu nejen u dětí ze školky, ale především
u školáků, kteří se ukázky též zúčastnili. Ke konci měsíce listopadu nás ještě
navštíví hudební divadlo s představením „Drak Karamelák“ a už nám budou

ťukat na dveře Vánoce, které zahájíme zpěvem koled u rozsvíceného vánočního stromu na návsi v Olešníku. Pak se budeme těšit na prosinec - na Mikuláše s Čertem a Andělem, určitě si pro ně připravíme písničky a básničky, na
divadlo s pohádkou o nespokojeném koťátku, na vánoční dílnu, kde si budeme moci vyrobit ozdobu a užít si něco málo z vánočních tradic. Nejhezčí
a nejočekávanější pro nás bude 18. prosinec, kdy by k nám měl zavítat Ježíšek.
Do školky chodí dříve, protože na Štědrý den je školka zavřená a každý se těší
na dárky doma se svými rodiči a sourozenci. Do školky se opět vrátíme až
v roce 2016 a to 4. 1. 2016. Za všechny zaměstnance mateřské školy vám přeji
klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 2016 žádné násilí, jen usměvavé
tváře vás a vašich dětí.
Dana Kuboušková, vedoucí učitelka MŠ

Vánoce ve škole
Byť se to nezdá, na dveře nám klepe Advent a s ním i každoroční těšení na
nejkrásnější svátky v roce. Vánoce a vánoční tématiku už jsme v naší škole
trochu nakousli. Začali jsme zpívat koledy, které zazpíváme při každoročním
rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU. Připravujeme ZIMNÍ AKADEMII, která se letos nese v duchu tradičních adventních a vánočních zvyků. Akademie
se bude konat 8. 12. 2015 v 16,00 v tělocvičně základní školy a rádi vás na ní
uvítáme. Na kroužku vaření a zdravého životního stylu jsme se učili připravovat cukroví z jáhel a také zdravé tyčinky z ovesných vloček. Obojí může
sloužit jako zdravá alternativa na vánoční stůl. Dále bychom vás chtěli pozvat
na VÁNOČNÍ DÍLNU, kterou uspořádáme společně s kolegyněmi z mateřské
školy dne 15. 12. 2015. Vítány jsou všechny děti a jejich rodiče, či další rodin-

Lokalita mokré nádrže „červená čára“
Zdroj: Google maps

ní příslušníci. Každý si bude moci vyrobit nějakou vánoční dekoraci, zastavit
se z každodenního shonu a naladit se na vánoční atmosféru. Také plánujeme,
že k nám do školy během prosince budou přilétávat vlastnoručně vyrábění
andělé. To je motivační úkol pro děti a jejich rodiče, protože chvíle radostně
strávené při společné práci prohlubují dobré a láskyplné vztahy. Andělé by
měli být vyrobeni z netradičních či použitých a recyklovatelných materiálů.
V rámci keramického kroužku děti vyrábějí keramické stromečky z hlíny,
kterými ozdobí tradičně vyráběná přání pro občany obce. Závěrem přeji
všem, aby předvánoční čas nebyl pouze ve znamení shonu a stresu, ale spíš ve
znamení radostného potkávání se s ostatními i sami se sebou a konečně krásné prožití svátků a mnoho pozitivního v novém roce. Mgr. Zdeňka Hucková

Poděkování a pochvala
Dne 17. 10. 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Olešníku Posvícenskou zábavu. Bylo nám potěšením se této milé akce zúčastnit a velmi bychom chtěli
pochválit organizaci a zajištění této akce. Skvělá hudba, usměvavá obsluha, všude čisto. Děkujeme.
Josef a Zdeňka Huckovi
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CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Miroslav Konrád - akademický malíř

Miroslav Konrád (17. červen 1945, České Budějovice) je český
akademický malíř. Pracuje v oblasti malby, akvarelu a artprotisu.
Vystavoval ve Švýcarsku, Německu, Francii, v USA, v Kanadě, v Itálii,
také v Rakousku, v Polsku, v Chorvatsku a Brazílii. Svými obrazy je
zastoupen jak v soukromých, tak státních sbírkách v Česku i ve světě.

Získal cenu francouzského města Saint-Malo za akvarel Solidor en
Peinture, pak obdržel cenu Salvador Dali International. Absolvoval
studijní pobyt v Paříži na pozvání francouzského malíře Jeana
Bazaina, pak studoval Akademii výtvarných umění v Praze, speciální
školu figurální a krajinářské malby prof. Jana Smetany. Publikoval
knihu svých veršů a akvarelů: Vnímání – ilustrace akvarelu šeptaným
veršem. Ilustroval sbírku básní Davida Jana Žáka Na břiše svítání
a knihy Jana Šmída Obrázky z Provence a Obrázky z Champagne.
Akademický malíř jezdí již tři roky k bazénu v Olešníku. Je to dle
jeho slov pro něho stejně dobré místo k plavání jako Bretaň a oceán.
Máme úžasné koupaliště.
Dne 31. 10. 2015 měl při pravidelném Setkání seniorů v Olešníku
hovory o svém životě a tvorbě. Ze své knihy veršů popovídal o vzniku
a přečetl dvě básně. Proběhla i prodejní výstava jeho nádherných
živých pláten. Připravil pro zúčastněné i na ochutnávku chuťovky
dle francouzského receptu – rillettes (rijet). Základem je maso a játra
pomalu vařené pět hodin, semleté a okořeněné. Milé a inspirativní.
Z mailu od malíře pro pana starostu: Dokončil jsem obraz, který jsem
neslíbil, ale začal malovat po tom odpoledni, co jsme to společně
viděli s mými francouzskými přáteli. Nazval jsem jej jednoduše:
BOUŘKA NAD KOUPALIŠTĚM V OLEŠNÍKU.
JP
Docela jsem se bavil, když jsem jej maloval, snažil jsem se namalovat
i pohyb kolem bazénu, jako bych měl filmový pás a zachytil na něm
zrychlený pohyb figur.
Miroslav Konrád

Ohlédnutí za sezonou 2015 mladých hasičů a dorostenek
oceněné se však žádný neumístil. 29. května jsme se zapojili do dne
dětí v mateřské škole, kde jsme předvedli dva požární útoky a práci se
džberovými stříkačkami při které se s nimi vyřádily i všechny přítomné děti. S mladými hasiči jsme se zúčastnili šesti soutěží. Sezona nám
začala 2. května jarní částí obvodového kola hry Plamen pořádaného
sborem z Křenovic na hřišti v Dubném. Jelikož jsme se předchozího
podzimního kola nezúčastnili, jeli jsme jen na zkušenou. Soutěžilo se
v požárním útoku, jež jsme nedokončili vinou přetlakového ventilu,
na který nám nešla připojit hadice a štafetovém běhu na 400 metrů
s překážkami CTIF, jenž nám přinesl 4. místo. Celkově jsme pak byli
5. ze 6 družstev. Překvapením pak bylo celkové 4. místo ze 7 naše-
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ho družstva starších,
které soutěžilo pouze
v podzimní části. Další
soutěží byl 31. května
dvojboj v Týně nad Vltavou. Zde se soutěžilo
v požárním útoku, který
nám vyšel parádně. Dosáhli jsme času 21,72s
a 6. místa. Druhou disciplínou byl štafetový běh
na 400 m s překážkami
CTIF, kde jsme museli
na poslední chvíli pozměnit sestavu. I tak se
štafeta povedla slušně.
Čas 119,07 s stačil na
9. místo a stejně tak
jsme dopadli i v celkovém pořadí z 19 družstev. Třetí soutěží byl
Dvojboj ve Zlivi20. června. Požární útok se nám příliš nepovedl.
Dosažený čas stačil až na 9. místo. Prvně jsme zde běželi štafetu
4 x 60 metrů a to na oválu. Obě hlídky měly platný pokus a čas lepší
z nich nám přinesl slušnou 6. příčku. Celkově jsme obsadili 9. místo z 12. Další soutěž byla až po letní přestávce. 5. září jsme vyrazili
spolu s muži „A a B“ a ženami „B“ na XII. setkání hasičů v Dolním
Bukovsku. Soutěžili jsme pouze v požárním útoku, který se nám
povedl parádně. Dosažený čas 21,05s nikdo nepřekonal, tak jsme
získali zlaté medaile spolu s pohárem a ještě dalším pohárem putovním. Tato soutěž byla úspěšná pro celý sbor, protože každé naše
družstvo získalo pohár za umístění do 3. místa. O týden později,
12. září, jsme pořádali již 10. ročník Olešnického dvojboje, na který
přijelo rekordních 34 družstev. Soutěžilo se v požárním útoku, kde
nám hodně zapracovala nervozita z domácího prostředí a přítomnosti členů rodiny, což nám přineslo pár drobných chyb. V požárním
útoku jsme dosáhli až 12. místo. To štafeta požárních dvojic se povedla znatelně lépe. Náš čas překonalo pouze družstvo z Roudného
a to jen o 0,5s, takže vynikající 2. místo. Celkově jsme pak obsadili
slušné 8. místo z 18 družstev. Poslední soutěží byla podzimní část
obvodového kola hry Plamen, které jsme organizačně zabezpečili
opět my a to 10. října. Na tuto soutěž přijelo 41 družstev. Prvně se
soutěžilo ve všech třech štafetách. My jsme začínali štafetou požárních dvojic, poté štafetou 4x60 metrů a na závěr nám zbyl štafetový
běh na 400 metrů s překážkami CTIF. Ve všech třech disciplínách

jsme obsadili nečekané 2. místo, vždy za Chrášťanami a druzí jsme
i průběžně ze 7 družstev, tak nesmíme v květnu na jarním kole nic
pokazit. Po několika letech jsme opět sestavili družstvo dorostenek
z děvčat, které již nemohou soutěžit za mladé hasiče. Jelikož se dorostu věnuje v okresu jen pár sborů, tak jediná uspořádaná soutěž
je rovnou okresní. Letošní se odehrála opět na stadionu SKP v Českých Budějovicích v pátek 5. června. Soutěžilo se v požárním útoku
se stříkačkou Fox-Rosenbauer. Instruktáž o ovládání neproběhla, tak
jsme sháněli informace, kde se dalo. Dosažený čas stačil až na 4. místo z pěti. Následoval test, který se nepovedl. Po testu děvčata přešla
na běh 100 metrů s překážkami. Každá měla dva pokusy, z nichž se
počítal ten lepší. Z našeho družstva nejlépe skončila Hedvika Vávrová na 21. místě a hned po ní Aneta Soukupová. Po součtu nejlepších
časů jsme byli opět poslední. Závěrečnou disciplínou byla štafeta
4 x 100 metrů, kde na poslední chvíli nahradilaRadka Lukáčová Andreu Markovouna přenášení PHP, kvůli zraněnému kolenu. První
pokus byl neplatný, kvůli pozdě odpojené proudnici. Druhý se už
počítal, i přes značnou časovou ztrátu způsobenou rozhodčím…,
takže opět 5. místo a stejně tak i celkové. Příliš jsme tedy nezazářili, ale soupeřkami nám byla družstva z Ledenic, Srubce, Lišova
a Zalin, kde mají s dorostem dlouholeté zkušenosti a dlouhodobě
patří mezi okresní špičku ve všech kategoriích. Další soutěže dorostu
se už nekonaly, tak děvčata založila družstvo žen „B“ a začala sbírat
zkušenosti mezi dospělými. Vzhledem k jejich výsledkům se od nich
máme v budoucnu na co těšit, stejně tak jako od družstva mladých
hasičů, kterým jejich první sezona dopadla neočekávaně dobře.
V. Zibura

Fotbal
Velmi nabitý start čekal fotbal v Olešníku v druhé polovině roku. Muži se začátkem července začali připravovat na nováčkovskou
sezonu v Krajském přeboru. Nejmenší olešnické naděje čekala premiéra v Okresním přeboru a mnoho dalších aktivit se uskutečnilo ve
sportovním areálu FK Olešník.

V roce 2015 náš sbor reprezentovalo jedno družstvo mladších žáků
složené převážně z nových členů, resp. členek a jedno dorostenek.
S mladými hasiči jsme měli celkem 41 schůzek a s dorostenkami 8.
Celoroční činnost mladých hasičů není zaměřena pouze na přípravu na soutěže, ale součástí je i výchovně preventivní činnost, proto
každoročně míváme v zimních měsících besedu o požární prevenci
a ochraně. Letos beseda proběhla 24. února v hasičské klubovně za
přítomnosti starosty sboru p. Kubouška, kde jsme si povídali o tom,
co by se nám vše mohlo přihodit a jak se máme chovat, aby se nám nic
nestalo. Také jsme se zúčastnili celostátní výtvarné a literární soutěže
Požární ochrana očima dětí, kam jsme zaslali několik obrázků. Mezi
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Velmi nabitý start čekal fotbal v Olešníku v druhé polovině roku.
Muži se začátkem července začali připravovat na nováčkovskou sezonu v Krajském přeboru. Nejmenší olešnické naděje čekala premiéra v Okresním přeboru a mnoho dalších aktivit se uskutečnilo ve
sportovním areálu FK Olešník.
Začátkem července zahájil letní přípravu A tým FK Olešník. Ten se
po sedmi letech představil jako nováček v Krajském přeboru, kam
postoupil z druhého místa z I.A. třídy. V rámci letní přípravy je čekal tradiční Memoriál Miloslava Ježka s pořadovým číslem 13. Stejně
jako loni se dostal Olešník do finále, ale tentokrát v něm podlehl na
penalty výběru Zbyňka Ryse, který se loučil se svou aktivní hráčskou
kariérou a ke svému loučení si přizval své bývalé spoluhráče a kamarády v čele s kanonýrem AC Sparta Praha Davidem Lafatou. Podzim

v Krajském přeboru, pak náš tým odehrál velmi dobře, když obsadil
7. Místo!
V létě pokračovala v trénincích i olešnická přípravka. Pod vedením Martina Ciglbauera a Josefa Píchy je čekal začátkem září start
v Okresním přeboru, kde patřila k nejmladším výběrům. Důležité
tak nejsou ani výsledky, jako spíše postupné sbírání zkušeností a vybudování mládežnické základny pro mužský oddíl. Posledním příkladem může být Pavel Hezoučký, který z Olešníku, přes Dynamo
ČB zamířil do týmu AC Sparta Praha.
Přes léto pak využívaly tradičně náš areál mládežnické výběry SKP
ČB. Ty měly k dispozici ubytování, obě travnaté plochy, koupaliště
a vynikající občerstvení v olešnické klubovně.
Fotbalový oddíl na podzim spolupracoval i s místními dobrovolnými
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hasiči. Ti tak své soutěže pro děti, v září a říjnu, společně uspořádali
na olešnickém hřišti.
V listopadu si pak na své přišli i milovníci vína. Pod vedením Slavomíra Vařáka se Olešnické klubovně uskutečnilo velmi vydařené

Vinobraní, kde byla k dispozici nabídka několika druhů vín a výborných delikates pro mlsné jazýčky.
Dudek Lukáš

Bramboriáda Nová Ves
Po úspěšné říjnové drakiádě, kdy nám
slunečné počasí přálo a vítr vynesl naše draky
a dráčky až skoro do oblak, jsme se sešli na
další moc fajn podzimní akci tzv. ,,Novoveské
bramboriádě“.
Děti si i s rodiči parádně zasoutěžili (hledali
brambory, závodili s kolečkem a stříleli ze
vzduchovky). Náš nový soused ,,Honza ze
školy“, si připravil pro děti bramborové
kouzlo ve vědeckém podání:-). Dokázal
nám všem, že i brambora dokáže vyrábět
el.energii.
Občerstvením pro nás byly pochutiny od
maminek, babiček i tetiček. Ochutnali jsme
tradiční brambory z popele, bramborové
placky, spirály, bramboráčky, smaženky,
bramborové bábovky či štrúdly. Nechyběl ani
voňavý čajík a ovocný punch.
Vyvrcholením příjemného společného odpoledne byla soutěž ,,Miss
brambora“ a musíme říct, že nás bramborové výrobky z přírodních
materiálů, které děti vytvořily opravdu mile překvapily. Všechny byly
oceněny vzpomínkovým diplomem a nějakou tou sladkostí.

ADVENTNÍ KONCERT
zpívá
sbor Koně Petřvalského

a jeho host pěvecký kvintet Aúúna
v neděli 20. 12. od 18 h.
v zasedací síni Obecního úřadu.
Pojďte se posadit a vychutnat si tóny známých i méně známých koled
a vánočních písní….
Bylo moc fajn se na chvilku zastavit, potkat se s milými sousedy
a přáteli, a tak doufáme a těšíme se, že se bramboriáda a další
společné akce, nejen pro novovesské občany, stanou tradicí.
Peťa Řádková a Káťa Faktorová, Nová Ves

Obecní knihovna
žánru, a najdete zde i záznam o dostupnosti knihy v knihovně. Jinak
půjčování knih stále probíhá stejným - starým způsobem. Až bude
provedena konečná automatizace knihovny počítám, že vyhlásím
začátek tohoto půjčování slavnostním dnem (případně hodinami)
otevřených dveří s prohlídkou naší krásné knihovny. Jinak jako jindy
zvu občany k návštěvě obecní knihovny, stačí si jen prohlídnout
sortiment knih, a pokud bude z vaší strany zájem, s radostí půjčím.
V letošním roce jsem zakoupila 50 nových knih a 5 svazků knihovna
obdržela darem.
Upozornění: dne 7. 12. 2015 knihovna nebude otevřena.
Růžena Popelová, knihovnice

Spectre
V hlavní roli snímku Spectre je opět Daniel Craig, bondovky
s pořadovým číslem 24. Postava pojmenovaná po ornitologovi
Jamesi Bondovi je jen čistou fantazií, kterou Ian Fleming stvořil
v roce 1952 během dovolené na svém jamajském sídle zvaném Golden
Eye. Neohrožený agent britské tajné služby, který je pojmem už více
jak 50 let, je ve skutečnosti směsicí vlastností samotného autora
a čtyř skutečných pracovníků tajné služby. Tvrdí to ve své publikaci
historik Brian Lett. V období druhé světové války se agenti měli

Obecní úřad Olešník srdečně zve na

pěvecké seskupení ze Zlivi pod vedením
Libora Petřvalského

KULTURA
V místní obecní knihovně začíná dnešním dnem, tj. 16. 11. 2015,
automatizace knihovního fondu. Do nového počítače, na který jsme
dostali od Ministerstva kultury dotaci, mě dnešní den zaučovala
paní Švíková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
Začala jsem katalogizací všech knih přes program Clavius. Velkou
pomocí je vyhledání určitého titulu v externí databázi a poté
vytvoření záznamu o svazku (exempláři). Po nalepení čárového
kódu bude kniha připravena k půjčování. Ale to ještě dá velkou
práci, v knihovně máme přes 4 000 knihovních jednotek a budu
muset každou vzít do ruky a zaevidovat a opatřit čárovým kódem.
V obecních webových stránkách bude potom připraven katalog všech
knih, které tu máme, jejich stručná anotace a zařazení knih podle

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

za tichého souhlasu britské vlády účastnit tajné operace s názvem
Postmaster, která později inspirovala spisovatele Iana Fleminga
k psaní příběhů o agentu Jamesi Bondovi. Akce tehdy probíhala
za hranou zákona a povolení zabíjet bylo samozřejmostí. Dnešní
agenti tajných služeb ale tvrdí, že akční scény, výbuchy i honičky
jsou čistou fikcí, jejich hlavní pracovní náplní je zůstat ve stínu.
JP
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JAK ŠEL ČAS...
Sny se mají plnit nejen o Vánocích...
Nikdy není pozdě splnit
si své sny. Kdysi dávno
jsme si říkali, že jednou
si pořídíme motorky, ale
byly to jen sny, ale víte,
co se říká, není nikdy
daleko od snu ke skutečnosti. Proto minulý
rok na podzim přibyl do
naší rodiny nový přírůstek v podobě manželovo
bílé „krásky“ a letošní
rok z jara přibyla stříbrná krasavice i pro mě.
Nejdřív tomu všemu ale
předcházelo rozšíření
řidičského průkazu na
motorku. Přátelé, řeknu vám, že jsem si tam
připadala jako nováček.
Auto řídím skoro 20 let
a myslela jsem si, jak
budu mít všechny pravidla v malíčku. Velký
omyl, zkušební testy na
internetu jsem bez chyby udělala snad až po
padesáté. Vždy mě něco nového překvapilo. Člověk si naivně myslel, že testy zvládne i bez učení. Neobešlo se to bez učení, někdy si testy na internetu zkuste
sami. Je to rovnou s vyhodnocením. Když už jsme měli toto za sebou, tak manžela napadlo dát nějakou partu lidí, kteří mají motorky dohromady a dělat
společné výlety. Netrvalo dlouho a skupina byla založená a dnes máme sedmnáct členů a výlety se začaly plánovat. Každý měl nějaký nápad, kam by se mohlo
jet, tak se vždy našel „vedoucí“ skupiny, který nás vedl ke svému cíli.
Jana a Pavel Harazinovi, Olešník 16
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Krajina, aleje, stromy, lesy, rybníky, půda…
… tady jsme doma a tady je má zem …. Je to tak a je nám jedno, že se to
zpívá i v reklamě na Kaufland.
Na konci října tomu bylo pět let, kdy jsme změnili bydliště, životní styl, zaměstnání, prostě celý život a přestěhovali se na Výštici. Začátky nebyly jednoduché, ale vzpomínáme na ně rádi a jsme tady rádi.
O malé vzpomínce z dětství a rodových kořenech
Své dětství jsem trávila u babiček v Poněšicích a v Kostelci. Není to zas tak
dávno :-) co si pamatuji, jak jsme chodili s prababičkou vysíkat meze a jak
děda prořezával ovocné stromy. Ty meze i stromy v té době sice již „obhospodařovalo“ JZD, ale mým předkům to nedalo, aby se o krajinu, o kterou
pečovaly předchozí generace, přestali starat.
Bydleli jsme na Výštici asi měsíc a mé tety k nám jezdily vařit našim prvním
hostům. A když se mě ptaly, jak je, odpověděla jsem: „Jako kdybych tady byla
odjakživa“. To jsem ještě netušila, že až začneme pátrat po historii Výštice ve
starých archívech zjistíme, že předci z tátovy strany přišli do Poněšic právě
z místa, na které jsem se já se svojí rodinou po více než stotřiceti letech vrátila. Nevěřím na náhody.

Druhá přístupová cesta na výštický statek je z autobusové zastávky Třešńovka. A čím jiným by tato cesta měla být lemována, než právě třešněmi, které
zde mají dávnou historii. Málokdo si dnes již pamatuje, že v těchto místech
byly po obou stranách hlavní silnice č. 105 třešňové sady. Zbytek staré třešňové aleje lemuje hlavní silnici až do Chlumce ještě dnes. Od října 2014
je skutečností také nová třešňová alej. 54 třešní starých odrůd a čtyři lípy
mohly být vysázeny díky souhlasu majitele pozemku, finančnímu příspěvku
Agentury pro životní prostředí a také díky třiceti dobrovolníkům z Výštice
a občanského sdružení Země – nezemě. V červnu na jednom stromečku už
byly první tři třešně a díky pravidelnému zalévání v době letošního letního
sucha se nám podařilo všechny stromy udržet při životě.

Krajina a půda je něco, co nám bylo dáno darem. Je to dědictví, o které
bychom měli pečovat jako o poklad a předat ho dalším generacím nepoškozený a dále zvelebený.

Foto: ovocná alej na Výštici

Foto: třešňová alej na Výštici podzim 2014
Jsme rádi za ty hodiny práce, které jsme společně s našimi kamarády v alejích strávili a těšíme se na další. Každý z nás může udělat něco prospěšného
pro krajinu, i když katastrální mapa říká, že to místo zrovna není vaše a okolí
se na vás dívá jako na blázny, že investujete čas a úsilí do cizího pozemku.
Péče o krajinu je ale nadčasová, mezigenerační, mezirodová … Stromy se
neptají kdo nás vlastní. Stromy se ptají, kdo se o nás stará.
A ještě něco o rodových stromech – zkrácený text je převzat z časopisu Horseman č. 12 a jeho autorkou je Eva Francová.
Stromy byly uctívány od nepaměti a uctívání stromů je dodnes součástí mnoha
rituálů a ceremonií.

podzim 2011

podzim 2015

Víra ve stromové bytosti je pevně ukotvena v genetickém základu celého lidstva. Duch stromu je pevně spjatý s živým stromem, prospívá nebo chřadne
zároveň s ním a s ním také umírá. Mezi duchem stromu a jeho dřevem je
podobný vztah jako mezi naším duchem a tělem. Soudí se ale, že duch stromu není nesmrtelný. Z tohoto důvodu byly kdysi posvátné nebo rodové stromy
nedotknutelné, a dokonce i běžné stromy rostoucí v lese byly dřevorubci před
poražením žádány o odpuštění.
Kdysi se rodový strom sázel při významné příležitosti – založení nového domova, narození dítěte nebo spojení dvou mocných rodů. Takovou významnou
událostí může být však také rozhodnutí změnit náš pohled na stromy, rostliny
a přírodu jako celek.
Rodové stromy stávaly nejen u chalup, ale i na hradním nádvoří. Jejich úkolem
byla ochrana. My si dnes pošetile myslíme, že před sluncem, bleskem či ohněm
– ona ochrana spočívala ale v něčem mnohem hlubším. Rodový strom chránil
před zlem ve všech podobách. Byl skutečnou součástí rodin, rodu a jako s takovým s ním bylo zacházeno. K jeho patě se ukládaly dary, do jeho listů se šeptaly
prosby i obavy. Kůra, listy, květy i plody takového stromu jsou mimořádně léčivé pro všechny členy rodiny.

V našich zemích je oblíbeným rodovým stromem lípa, asi pro svou mimořádnou moc konejšit sváry a nedorozumění a posilovat sousedskou sounáležitost.
Možná právě tohohle je nám třeba víc než jiným národům.
Byl tento jasan u výštického statku zasazen jako rodový strom? Můžeme jen
hádat a ptát se pamětníků. Jeho majestátnost nemůžeme vnímat jinak, než
jako posvátnou.
A jaký je váš rodový strom? Podělte se s námi o historii vašeho stromu a jeho
fotografii v dalších vydáních olešnických novin.
Článek jsme psali společně – chvilku psal Marcel, chvilku psala Ivča. Každý
kousek sám za sebe a tak se možná občas zapletete do já v rodu ženském a já
v rodu mužském a do toho my … tak nám to odpusťte :-)
Ivča a Marcel z Výštice

Jednoho dne starý osel spadl do studny. Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin a farmář se snažil vymyslet, jak mu pomoct. Nakonec si řekl, že
nepotřebuje ani studnu a ani osla a rozhodl se studnu i s oslem zasypat. Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý popadl lopatu a začal házet hlínu,
písek i smetí do studny. Osel začal nejdřív hlasitě brečet, ale pak se utišil. Sousedé s farmářem hodili do studny ještě pár plných lopat a pak se farmář do
studny podíval. A uviděl něco zcela nečekaného. Jakmile začala hlína padat na osla, začal ji setřásat a pak na tu hlínu a smetí šlápl, aby se dostal výše. A čím
více farmáři na osla házeli smetí, tím výše stoupal. Nakonec byl osel ve studni už tak vysoko, že vyskočil ven a odběhl. A co z toho plyne? Život na vás bude
házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to ze sebe setřást a šlápnout výše. Každá vaše potíž je totiž schůdek, po kterém se dá jít nahoru. Můžete tak vylézt
i z těch nejhlubších studen. Nesmíte nikdy přestat, nesmíte se vzdát. Můžete a musíte tu špínu ze sebe setřást a udělat krok nahoru.

Ale zpět k tomu co je v nadpisu a o čem chceme psát. Zpět ke stromům
a krajině.

Před pěti lety jsme přijížděli na Výštici neprostupnou hradbou křoví, která ukrývala starou ovocnou alej. Alej již mnoho let nepatří ke statku a jejím posledním majitelem je zemědělské družstvo Olešník, s jehož panem
předsedou jsme se domluvili a začali se o alej starat. Na podzim 2011 jsme
s přáteli začali postupně alej prořezávat a čistit. Letos na jaře jsme dostali
grant od jihočeského kraje na finální prořezávku starých stromů a výsadbu
stromů nových. A díky čtyřem desítkám pomocníků – dobrovolníků jsme na
konci října mohli kolem příjezdové cesty vysadit 30 ovocných stromů a 8 lip.
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Foto: jasan na Výštici
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JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
Okénko cestovatele
Všechny cesty vedou do Říma… Známá věta,
na základě které naprostá většina návštěvníků
„Věčného města“ potvrdí, že se jedná o jedno
z nejkrásnějších míst na světě. Nádherné památky,
z nichž mnohé stály u zrodu evropské civilizace,
ve spojení se současnou italskou volností, elegancí
a radostí ze života vytváří tak úžasnou atmosféru,
jakou jsem v mnoha městech nepocítil. Několik
minut chůze od sebe se nachází starořímské Forum Romanum a barokní Piazza Navona, kousek
dál monumentální Kapitol nebo fotogenické Piazza del Poppolo a mnoho, mnoho dalších. Říká se,
že kdo do fontány di Trevi vhodí minci, do Říma se
vrátí. Vhodili jsme, bohužel se nám to zatím nepodařilo, budeme muset lépe plánovat. Uvnitř Říma
se nachází samostatný stát Vatikán. Když pominu
jeho důležitost pro věřící, nabízí pro všechny neuvěřitelné skvosty architektury a umění. Basilika
sv. Petra tvoří monument celého města, a naopak
z ochozu její kupole je rozhled na většinu Říma.
Pocity uvnitř stavby se nedají slovy vyjádřit, musí
se to zažít. Rozhodně při návštěvě nevynechejte
prohlídku Vatikánských muzeí, budete ohromeni
díly od nejuznávanějších umělců historie. Dostat
se do Říma autem, autobusem nebo letadlem je
dnes jednoduché a rychlé, je to jedna z nejbližších
„TOP“ destinací a výlet rozhodně stojí za to. Trochu mi přitom vrtá hlavou, a to se netýká jenom
Říma, že obdivujeme památky předků, a nějak si
neumím představit, co budou naši potomci obdivovat z naší doby. Ale třeba mám jenom malou
představivost… Dovolím si trochu parafrázovat
nadpis článku podle sebe: všechny cesty vedou do

Itálie. A pokud ne, vřele doporučuji si tam nějakou
tu cestu najít. Itálie totiž nabízí pro cestovatele vše
– tisíciletou kulturu, zajímavou současnost, krásné
hory, čisté moře, nádherná města, služby na dobré
úrovni. Když jsme s rodinou jezdili v devadesátých
letech k moři do Chorvatska, vadili mi oblázkové pláže a chování velké části turistů (dost jich
bylo právě z Česka), stejně jako přístup domácích
v hotelích nebo v restauracích. Takže jsme zkusili
změnu a jeli do Itálie, tak jako většina k severnímu
Jadranu. Tam sice vše fungovalo, ale moře byla jenom „slaná voda“. Až v roce 2000 jsme se rozhodli pro krok do neznáma a vyrazili na dovolenou
na poloostrov Gargano. A tehdy jsem poznal tu
pravou Itálii. Čisté moře, poloprázdné pláže, krásnou krajinu, svéráznou mentalitu obyvatel, kteří
nedávají najevo, že turista jsou peníze a je třeba
ho oškubat, prostě jsem se cítil úplně přirozeně.
A to i přes jazykovou bariéru, protože jsem italsky
uměl jenom pozdravit a stejně mi to nikdo nerozuměl. Dovolená byla i přes dlouhou cestu autem
bezvadná a od té chvíle jsme se do jižní Itálie stále
vraceli. Protože ta pravá, neopakovatelná, romantická a pohodová Itálie je až na jih od Říma. Sice se
tam musí při cestách autem nejdříve najít alespoň
minimální soulad s místními dopravními pravidly,
které vypadají chaoticky, ale cítím se tam za volantem bezpečněji než u nás. Zejména asi proto,
že místní řidiči jsou předvídatelní, nedělají za volantem prudké pohyby, nechtějí ostatním řidičům
stále cosi dokazovat, prostě jsou si vědomi toho, že
nejsou na silnici sami. Stejně tak je třeba vzít na
vědomí jejich životní styl, kde s nadsázkou řečeno
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100% jisté jsou jenom dvě věci: ráno vyjde slunce a večer zase zapadne. Zvykli jsme si na takový přístup, na dovolenou je to ideální oddychová
kombinace. Odměnou je pohoda, klídek, vstřícní lidé, dobrá možnost výletů mimo pláž, slušné
ceny, moře patřící k nejčistším v Evropě a krásné
písečné pláže z bílého písku protkané skalisky.
Když k tomu připočtu, až na malé výjimky, velmi
kvalitní a hustou síť dálnic, impozantní chutě jejich kulinářských specialit, tu nejlepší kávu a zmrzlinu na světě, tak jsem snad trochu vysvětlil, proč
miluji Itálii. Kdo máte rádi dovolenou u moře,
u neskutečně azurově tyrkysové vody a u dlouhých
písečných pláží, těm doporučuji navštívit Apulii,
Kampánii nebo Kalábrii. Pokud pojedete mimo
hotel, musíte se občas obrnit trpělivostí, uvědomit
si, že tam lidé žijí trochu jinak než my. Ale jak jsem
psal, když si dokážete zvyknout, je tam nádherně
a vždy všechno nakonec klapne. A úplně na závěr
– když se vydáte na ostrovy, ocitnete se ve zcela
jiném světě, kde i se znalostí italštiny si nebudete
vždy zcela rozumět. Tvrdím ale jedno - ostrov je
ostrov a tomu se ohledně moře nic nevyrovná. Jenom je to trochu finančně náročnější. K výběru je
zejména Sicílie nebo Sardinie, i menší ostrovy však
nabízí pro turistu dostatek ubytování a zajímavostí. Nejblíže je Elba, nejzajímavější jsou pak sopečné Liparské ostrovy s činnou sopkou Stromboli,
vyrůstající jako pyramida z hlubin průzračného
Tyrhénského moře.
Přeji všem čtenářům, kteří pojedou někdy do Itálie, krásnou dovolenou a hodně silných a příjemných zážitků.
SP
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Komu levná koruna pomohla?
Měnová intervence České národní banky oslabila před dvěma lety - 7. listopadu 2013 - korunu na nejnižší úroveň od roku 2009. Měna, která se do té
doby pohybovala okolo 25,7 koruny za euro, během jediného dne oslabila
k 27 korunám za euro. To je také minimální hranice, u které ji ČNB od té
doby drží. Proč ČNB korunu v roce 2013 oslabila? Členové bankovní rady
ČNB několikrát zdůraznili, že hlavním cílem oslabení koruny byla „stabilita
cen“. To znamená inflace okolo dvou procent. Česku by prý totiž jinak hrozila deflace neboli pokles cen. Deflace by podle centrálních bankéřů mohla
vést k menšímu utrácení- pokud by lidé čekali, že bude ještě levněji, tak by
nákupy odkládali, takže by došlo k omezení výroby, osekávání mezd, propouštění a opět k nižší spotřebě. To, že se český trh posouval do deflace,
signalizovala podle expertů ČNB například „slevová spirála“-tedy že přibývalo zboží, které bylo prakticky neustále v akci. Jak ČNB zařídila vyšší ceny?
„Zbraní“ pro boj s deflací se stala právě slabá koruna. Jejího znehodnocení
docílila ČNB v listopadu 2013 tak, že od obchodních bank nakoupila eura za
zhruba 200 miliard korun. Tyto koruny se dostaly do oběhu a vyšší nabídka
peněz následně pomohla oslabit měnu. Pravidlo, že je-li na trhu něčeho příliš, tak to zlevní, totiž platí i pro peníze. Euro i dolar po intervenci naopak
zdražily. Domácnosti a firmy to poznaly nejen při výměně korun za tyto zahraniční měny, ale také na zdražení zboží, které se do Česka dováží z ciziny.
Podnikatelé navíc pocítili zdražení materiálů ze zahraničí. Podle ČNB se ale
jednalo právě o onu potřebnou, vytouženou inflaci. Na cenách potravin se
I.
naopak slabá koruna nijak výrazně neprojevila. Mnohé položky, včetně pečiva nebo mléčných výrobků, za poslední dva roky naopak zlevnily. Pokles cen
II.
způsobily například ruské sankce, kvůli nimž je na evropském trhu tohoto

zboží přebytek, pomohl i konkurenční boj. Pokud některé potraviny zdražily, nemuselo to být jen kvůli intervenci, ale třeba kvůli neúrodě a nedostatku
krmiv pro hospodářská zvířata. To se nyní v Česku týká třeba brambor, respektive hovězího masa. Že slabá koruna a vyšší růst cen „nakopnou“ českou
ekonomiku, doufali od počátku i zástupci ČNB. Hlavním tahounem růstu
HDP se přitom měla stát spotřeba domácností. Za zdražováním může být
i vyšší spotřební daň - to je příklad tabáku, který v září 2015 meziročně zdražil o 8,5 procenta. Jak se tedy v Česku v posledních pěti letech vyvíjela celková inflace? Ze 3,8 procenta v březnu 2012 postupně dostala až pod jedno
procento. Zde se také od počátku roku 2014 drží, takže návrat k dvouprocentnímu cíli ČNB zůstává v nedohlednu. Komu levná koruna pomohla?
Kromě centrálních bankéřů, kteří nedočkavě vyhlížejí růst cen, oslabená
koruna vyhovuje i exportérům. České firmy, které vyvážejí do ciziny, získaly
konkurenční výhodu, protože tuzemské zboží ve srovnání se zahraničním
relativně zlevnilo. Výsledek: lidé přešli z módu šetření do módu utrácení.
S tím, že by po skončení intervenčního režimu euro opět výrazně zlevnilo
se nepočítá. Slabý kurz koruny totiž v mezidobí prosakuje do domácích cen.

I.

II.

III.
IV.
V.

VI.

našimi obcemi si nejsem někdy jist, zda se pohybuji v civilizaci:
(viz obrázek č. 1 – Olešník). Nevím, zda si někdo připravuje spaní,
nebo já to vyhoďil a ty to ukliď!!!
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nebo veřejně prospěšné zařízení/ se mu uloží pokuta do 50 000 Kč.
a dále lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.
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Tisk K. Reyla v Praze – III. – Nákl. Jos Švába v Praze – III.
muž povinen hned druhý den ráno přikoupiti.
Švábových časových dopisnic čís. 40. – Patisk vyhrazen.
VI. Přeje-li si žena nové šaty, klobouk nebo cokoliv jiného,
má muž na to bez řečí klopiti.
Tisk K. Reyla v Praze – III. – Nákl. Jos Švába v Praze – III.
VII. Služek si nemá muž ani všímati,aniž na ně mluviti a do
Švábových časových dopisnic čís. 40. – Patisk vyhrazen.
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VIII. Muž se má starati o vychování dětí a v nepřítomnosti
ženy pilně je chovati a krmiti.
IX. Muž má na večer všetky kapsy ženě ke kontrole ukázati
a peníze své před ní spočítati.
X. Muž má každého večera seděti doma a ženu pikantními - 10 anekdotami baviti, neboť jen jejím přičiněním se stal

I.

!!! Dneska začínám toto okénku s vykřičníky, neboť při procházkách
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§ 47 odst. 1 písm.h – z.č.200/1990 Sb. O přestupcích
§47 odst. 1 písm. i.z.č.200/1990 Sb. Zákona o přestupcích: za tento
přestupek – / ten kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá
odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa – se mu uloží pokuta
do 50.000 Kč.

/Chlumec /… „Veřejné prostranství jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.

V minulém čísle našich novin bylo toto foto:

Vzhledem k tomu, že v naší obci pracuje Komise pro projednávání
přestupků budu usilovat o řešení těchto deliktů s tím, že tyto pokuty
budou mimo jiné sloužit k odstranění těchto negativních jevů
a jednání.

Uběhly 3 měsíce a ejhle stav stále trvá, ne-li se rozrůstá § 47 odst.
1 písm.h z.č. 200/1990 Sb. O přestupcích -/ten kdo poškodí nebo
neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt

Blahopřejeme...
Od 27. 8. 2015 má rodina Lišků v Olešníku 186
„novou hasičku“ Martinu..
Přejeme štěstí, radost, zdraví.
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REPORTÁŽE, POZVÁNKY

Čas vánoční...

Ledax o.p.s.
Pomáháme rodinám pečovat
V Týně nad Vltavou a okolí funguje obecně prospěšná společnosti Ledax,
která poskytuje služby sociálního charakteru. Jak může pomoci rodinám
a jejich příslušníkům, jsem se zeptala vedoucí střediska a sociální pracovnice
Bc. Naděždy Podhorcové.
Komu jsou vaše služby určeny?
Pečovatelská služba i osobní asistence jsou určeny osobám, které potřebují
péči z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Služby jsou tzv. „terénní“, což znamená, že za vámi přijedeme a poskytneme
vám péči přímo u vás doma.
Jak můžete pomoci konkrétně rodině?
Rodině můžeme pomoci na různých úrovních. Jedna z nich je bezplatné
sociální poradenství, kde většinou řešíme dotazy ohledně příspěvku na péči
nebo jen informujeme dotyčného zájemce, jaké služby je možné poskytovat,
a za jakých podmínek. Další je potom poskytování péče – ať už pečovatelské
služby nebo osobní asistence, a to třeba jen na dobu nezbytně nutnou, tak
abychom rodině od péče na chvíli odlehčili. Pečujeme i o seniory, kteří žijí
sami nebo mají rodinu daleko. V neposlední řadě pečujeme také o zdravotně
postižené či vozíčkáře zajištěním např. doprovodu k lékaři, do školy apod.
S čím konkrétně pomáháte vašim uživatelům?
Pomáháme např. s přípravou a zajištěním stravy (dovoz obědů), s osobní
hygienou (koupání, omývání na lůžku), s chodem domácnosti (úklid
domácnosti, praní a žehlení prádla, nákupy) nebo zprostředkováváme
kontakt se společenským prostředím (procházky, doprovod k lékaři, na
poštu či úřad). Našim uživatelům ale i venčíme domácí mazlíčky nebo
děláme pedikúru. Poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství.
Našim uživatelům velmi často pomáháme s vyřízením příspěvku na péči,
poradíme, kde o dávky žádat, pomůžeme vyplnit tiskopisy nebo pomůžeme
s vyplněním žádostí do domovů pro seniory apod.
Dále pro ně pořádáme různě zaměřené akce, tzv. aktivizace, kde se mohou
potkávat, pobavit se a společně strávit čas.
Kolik hodin denně se o své uživatele staráte?
O naše uživatele pečujeme v různých denních dobách. Někomu pomáháme
s ranní hygienou a snídaní, někomu vozíme obědy a chodíme na nákupy,
jinde zase třeba chodíme pomáhat s úklidem. Pečovatelská služba je časově
vymezena a my ji poskytujeme ve všední dny od 6:00 do 19:00 hod.,
o víkendech a svátcích od 6:00 do 14:00 hod. Poskytujeme také osobní
asistenci, která je zajištěna 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Kde všude působíte?
Na Českobudějovicku působíme např. v obcích Olešník, Hluboká nad
Vltavou, Zliv, Mydlovary, Týn nad Vltavou a v mnoha dalších. V Týně
sídlíme přímo v Domě s pečovatelskou službou, ale jak jsem již uváděla, za
svými uživateli dojíždíme do jejich domácností, takže jezdíme i do menších
obcí a vesniček, které pod daná města spadají.
O své uživatele se staráme i na Prachaticku, a sice ve Lhenicích a Strunkovicích
nad Blanicí a k nim náležících obcích.
Vraťme se ještě zpět ke službám. Kdo může o službu požádat a jak má
případný zájemce začít?

O službu nás mohou požádat sami senioři, zdravotně či tělesně postižení
nebo rodinní příslušníci, kteří potřebují pomoc s péčí o své blízké. Osobní
asistenci poskytujeme dokonce již od sedmi let věku – tedy i dětem.
Ideální je se telefonicky obrátit přímo na mě – Naďa Podhorcová tel.:
725 064 308, a spolu si upřesníme, co zájemce konkrétně potřebuje, případně
si rovnou domluvíme osobní schůzku. Schůzka probíhá nejčastěji přímo
v domácnosti zájemce, jednak je to pro budoucího uživatele pohodlnější
a také sociální pracovník potřebuje znát prostředí uživatele.

Do Vánoc zbývá jen pár dní a tak jsem zalistoval
předválečným vydáním časopisu „Hvězda československých paní a dívek“ z roku 1938 a vybral
pro Vás pár rad a tipů, kterými se řídili čtenářky.
Tehdy ještě nikdo netušil, že to budou na dlouhou
snad poslední šťastné Vánoce. Posuďte sami, co
se za těch 77 let změnilo a co naopak přetrvává.

V případě, že se se zájemcem o službu domluvíte na jejím poskytování, je
třeba uzavřít nějakou písemnou smlouvu?
Ano, je potřeba písemně uzavřít smlouvu o poskytování služby. Smlouvu
lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou, např. týden, měsíc apod. podle
potřeby. Někdy dojde k situaci, že si rodina přeje zajistit péči pro svého
blízkého, ale ten nemá zájem. Bohužel, pak péči poskytnout nemůžeme,
neboť smlouva i přímá péče je vždy vázaná na konkrétného člověka (nemá-li
ze zákona určeného opatrovníka).
Jak je to s úhradou za služby a kolik služby stojí?
Hradí se pouze ty úkony, které byly skutečně využity. Úhrada probíhá jednou
měsíčně, a to zpětně. U obou služeb jsou nastavené jednak hodinové tarify,
jednak i tzv. ceny za úkon, protože třeba praní prádla se nedá počítat na
minuty. Sazebník (ceník) služeb je vždy součástí smlouvy a najdete ho i na
našich stránkách www.ledax.cz
Zde bych zmínila možnost úhrady služeb z příspěvku na péči, s jehož
vyřízením vám rádi pomůžeme, viz výše.
V médiích se před nějakou dobou řešily stížnosti na neregistrované
poskytovatele sociálních služeb. Patříte mezi registrované poskytovatele?
Co to znamená v praxi?
Ano, společnost Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem a je pod
přísnou kontrolou Ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako ostatní
registrovaní poskytovatelé.
Registrovaná sociální služba v praxi znamená, že ten, kdo ji poskytuje, se
musí řídit zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách, ze kterého plynou
různé povinnosti, např. mít zavedené tzv. „Standardy kvality sociálních
služeb“. Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to obsáhlý soubor pravidel
a povinností, kterými se musíme ve své práci řídit. Tím jsme schopni
garantovat úroveň kvality poskytovaných služeb a náš uživatel má jistotu, že
poskytujeme službu tak, jak ukládá zákon.
Je ještě něco co byste závěrem chtěla dodat?
Možná bych jen ráda zmínila, že ženy, se kterými tvoříme náš tým, pracují
v Ledaxu řadu let a pocházejí přímo z míst, kde službu poskytujeme, takže
znají místní komunitu, podmínky i život zdejších lidí. Důležitým rozměrem
naší práce je „dohled“ nad situací a zdravím našich uživatelů, zda jsou při
návštěvě pečovatelky či asistentky v pořádku, což je významné především
u seniorů žijících osamoceně. Uživatelé je většinou znají jmény a vědí, že
dnes přijde Iva nebo Lenka a přinese jim nákup nebo oběd a postará se o
ně, vyřídí potřebné záležitosti. To dává naší práci osobnější rozměr, za což
jsem moc ráda.
Děkuji za rozhovor.

BARVA
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www.ledax.cz

Važme si toho, že můžeme Vánoce prožívat v klidu
a míru po boku těch, které milujeme. Požehnané
svátky a úspěšný vstup do Nového roku Všem čtenářům přeje Miroslav Mareš s rodinou z Chlumce.
„Jaké hračky vybrat dětem? Každá maminka jistě již přemýšlí, čím překvapiti své nejmenší. Děti
samy řeknou, co by si přály od Ježíška. V dnešní
době nutno počítati s každou korunou, ale i za

malý peníz lze udělati dítěti velikou radost. Nezapomínejte, že hračkou se má rozvíjeti dětská
fantasie a činnost. Hračka nesmí odsouditi dítě
k nečinnosti a nehybnosti. Proto Ježíšek nekupuje
hraček složitých, kde by dětská fantasie neměla již
co dodati. Čím je hračka jednodušší, tím více dítě
baví. Oblíbené jsou trumpety. Nejsilnějším dojmem působí na dítě pohyb. Každý předmět v pohybu dítě upoutá. Z vozíků, dřevěných zvířátek na
kolečkách, vlaku, houpacích koníků, má dítě vždy
radost. Snem všech děvčátek je loutka jednoduchá,
nerozbitelná, která se dá převlékat, krmit, s níž si
může opravdu hráti. Hračky dáváme dětem proto,
aby si s nimi hrály. Hry jsou přípravou pro skutečný život. Při vánočním nákupu žádejme vždy
hračky od českých výrobců a knihy spisovatelů
našich. Všechny české hospodyně řiďte se heslem
Svůj k svému! Úklid před svátky. Hospodyním
se často předhazuje přepjatá péče o čistotu. Každé to gruntování před svátky se stává předmětem
posměšků kde koho. Zapomíná se, že hospodyně
neuklízí důkladně z rozmaru, dokonce z uklízecí
vášně, ale proto, že čistotu bytu pokládá za zdravý
zájem rodiny. Ti posměváčkové tuze málo vědí,
co takový důkladný úklid znamená, co síly hospodyně vynaloží často na úkor zdraví. Uklízet v zimě
není radost. Proto radím čtenářkám, aby uklízely
rozumně, nic nepřeháněly, uklidily jen to nejnutnější. Čistý, útulný byt je příjemný všem členům
rodiny a největší radost nás hospodyň, jež v něm
trávíme celý život, při práci pro všecky. Jestliže ho
chceme udělat krásným, zdravým, příjemným, je
to jen záslužné. Nečekáme za to chvály, vždyť je to
naše přirozené poslání, k němuž se dnes vrací celý
ženský svět.“
Pečeme na stromeček. Začneme brzy, protože
mnohé cukroví je lepší rozleželé. Upečené srovnáme do krabice, uklidíme tak, aby domácí škodná je nenašla dříve, než se rozleží. V posledních
dnech před svátky není na cukroví času. Zde je pár
osvědčených receptů:
OŘECHOVÉ PUSINKY
21 dkg cukru, ze 3 bílků sníh, 18 dkg ořechů, 2 dkg
brezle, 1 dkg mouky a lžící dávat na plech.

MÁSLOVÉ SUŠENKY
21 dkg mouky, 12 dkg cukru, 14 dkg másla, 1 žloutek se míchá. Válí se na vále a vykrajují tvary formičkou, peče se v mírné troubě do zlatova.
MALÉ ŽLUTÉ DORTÍČKY
Na vále zpracujeme 12 dkg másla, 6 dkg mletých
vlašských ořechů, 4 dkg cukru a 15 dkg mouky.
Rozválíme a vykrajujeme malá kolečka, klademe
na pomazaný plech a do bleda upečeme. Vždy tři

vychladlá spojíme zavařeninou a polijeme polevou ze žloutků. Třeme pilně půl hodiny 2 žloutky
a 7 dkg cukru. Polité dortíčky sypeme sekanými
loupanými mandlemi.

Kdo pomůže: Co je brezle?

CHUTNÉ RAW KULIČKY ALÁ RAFAELO
SUROVINY:
• 50 g mandlí
• 50 g kešu oříšků
• 1 lžíce kokosového oleje

• 2 lžíce kokosové mouky
• 2 lžíce medu
• mandle do kuliček

POSTUP:
•M
 andle a oříšky namočíme ideálně přes noc (postačí,
ale i několik hodin).
• K ešu oříšky a mandle slijeme a dáme do mixéru, přidáme 1 lžíci
kokosového oleje, 2 lžíce kokosové mouky, 2 lžíce strouhaného
kokosu a med.
• Směs rozmixujeme v mixéru.
• Z hmoty vytvarujeme kuličky a do každé z nich schováme mandli.
• Nakonec kuličky obalíme ve strouhaném kokosu.
• Hotové kuličky necháme minimálněě půl hodiny odpočinout v lednici.
TIP: V případě, že nemáte doma kokosovou mouku, stačí, když najemno rozmixujete nastrouhaný kokos.
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Konající se 22.1. 2016 v sále Olešnické hospody
Začátek ve 20:00 hod.

Vstupné: 100.- Kč

OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 1/2016

K poslechu a tanci hraje „Pozor, vizita!“
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Konající se 22.1. 2016 v sále Olešnické hospody
Začátek ve 20:00 hod.

Vstupné: 100.-vína
Kč
Ochutnávka

Dne 30. 10. 2015 jsem jako zástupce tisku v obci byla pozvaná panem
K poslechu
hraje
„Pozor,
vizita!“
S. Vařákemanatanci
společenské
setkání
na hřišti v Olešníku.
Úžasný zážitek

pro lidi, kdo mají rádi moravská vína – parádní ochutnávka bílých
vín od schopného moravského sommeliera (odborník - specialista
na víno) s přemýšlivým výkladem, moravskou cimbálovou hudbu
a příjemnou atmosférou. Večer byl pohodový, moravsky velkorysý.
Až budu pro své přátele připravovat pohoštění, určitě ráda využiji
možnosti rautových delikates, které jsem zde měla jako všichni
ostatní četní pozvaní přítomní možnost ochutnat. Krásná Morava!
Jedno víno bylo chutnější než druhé, např. Chateau Valtice, Hibernal,
pozdní sběr 2013, vinařská obec Dolní Dunajovice, viniční trať Kraví
Hora (i u nás ji najdeme). Ve vůni můžeme objevit tóny lipového
květu s nádechem kůry z citrusů. Chuť je plná a harmonická. Něco
ze slov sommeliera: „Jmenuji se Petr Senáši a jsem ze společnosti Jaso
Střelice. Na dnešní večer jsem si jako zpestření akce pro Vás připravil
řízenou degustaci čtyř druhů bílých vín. Pro zajímavost tvrdá dochuť
nebo až takové slané tóny - tomuto projevu se říká mineralita, což
je právě u moravských vlašáků žádané. Ryzlink vlašský je u nás

velice populární, pozoruhodnou kvalitu dávají zejména vlašáky
z oblasti Pálavy. Možná někdo znáte viniční trať Železná, která si
svými vlašáky vydobyla světovou proslulost. Toto víno pochází ze
Znojemska z obce Podmolí z viniční tratě Šobes.“
JP

Toto číslo je věnováno tématu rodina, rodičovství… výchova dětí, domácnost… Pravda je ale i to,
že i určité životní změny a osobní vývoj jsou přirozené. Vývoj člověka je velmi důležitý. Navíc
partnerství je svazek, ve kterém se dva lidé mohou vzájemně podporovat, inspirovat a obohacovat.
A co se týče konkrétně manželství, psychologové uvádějí, že jeho hranice jsou jasnější, sevřenější
a zřetelnější. Vstupujete-li do něj, přebíráte zvýšenou odpovědnost za to, že bude vztah fungovat. Rozhodně
však není konečným cílem, nýbrž začátkem společné cesty životem, což si mnozí stále pletou. Opravdová
láska není tělesná ani romantická. Skutečná láska spočívá v přijímání všeho co je, bylo, bude a nebude.
Nejšťastnější lidé nemusí zrovna mít to nejlepší ze všeho, oni si udělají to nejlepší z toho, co mají. V životě
nejde o to, jak přežít bouři, nýbrž jak tančit v dešti. Všichni stárneme a už zítra může dojít na vás.
Užívejte si už nyní života naplno. Má omezenou dobu platnosti.
JP
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OKÉNKO REDAKCE
Američtí právníci lákají klienty na hromadné žaloby proti automobilce Volkswagen
kvůli softwaru, který podváděl při emisních testech. Tvrdí, že pokud se nyní motor
upraví tak, aby už neklamal, sníží se jeho výkon. Je to pravda? Podvádělo se i v Evropě?
Co mají teď dělat čeští vlastníci naftových aut z koncernu VW? Počkat. Jaké povinnosti
tedy čekají na provozovatele dotčených aut? Ze zatím zjištěných informací neplynou
žádné povinnosti, svá vozidla mohou majitelé nadále normálně provozovat. Nedostatky se vztahují k homologační zkoušce, která je navíc v USA přísnější než v Evropě.
Homologační zkouška se provádí při schválení vozidla jako typu, před jeho uvedením
na trh. Něco jiného je pak emisní kontrola, která prověřuje stav konkrétního vozidla
v provozu. Jak probíhá homologace vozidel na evropském trhu? Homologaci vydává
vždy národní autorita. Podkladem je technické schválení, které provádí technická zkušebna pověřená národní autoritou. Pokud je homologace vydána jedním státem EU,
uznává se i v ostatních zemích Unie. Pro tovární značku Škoda probíhá homologace
pro evropský trh ve Velké Británii. Škoda si Velkou Británii zvolila ještě v době, kdy
Česká republika nebyla v EU a homologaci tam provádí dodnes.
Burčák se připravuje především z odrůd, které dozrávají na konci srpna a v polovině
září - Irsai Oliver, Muškát Moravský, Muškát Ottonel a Muller Thurgau, nebo z odrůd
dozrávajících v říjnu - Veltlínské zelené, Chardonnay a Ryzlink vlašský.

Dědictví bez závěti může pozůstalé zaskočit. Stále více Čechů je v posledních letech zaskočeno tím,
že po smrti manžela či manželky, případně druha či
družky, by se automaticky měli o dědictví dělit s někým, s jehož nároky vůbec nepočítali. Často se to přitom týká i domů nebo bytů, ve kterých žijí. Důvodem
takových nepříjemných situací bývá zpravidla nesepsání závěti a neznalost zákonné dědické posloupnosti podle nového občanského zákoníku. Klíčem
k rozdělení majetku je zákonná dědická posloupnost
podle tříd dědiců, které jsou uvedené v občanském
zákoníku (§ 1633 a následující). V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, a to každý
stejným dílem. Druhá třída dědické posloupnosti, ve
které dědí manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří
s ním žili nejméně po dobu jednoho roku před jeho
smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o jejich společnou domácnost nebo byli
odkázáni výživou na zůstavitele. Udělejte si pořádek.

Darování krve. Podle jednotlivých kategorií dárci nesmí dávat krev po určitou dobu. Například nitrožilní uživatelé drog nesmějí dávat krev až do
konce života. Lidé, kteří si nechají vyhotovit tetování či propíchnout nějakou část těla, si pak musejí dát do dalšího darování šest měsíců pauzu (stává
se už přežitkem). U cestovatelů se rozlišuje, do jaké oblasti jede, a podle toho se i určuje doba, po kterou nesmí darovat krev. Při testování krve je totiž
každý vzorek prověřen, ale někdy se infekce neodhalí ihned, a proto je potřeba zavedení určitých lhůt od uplynutí rizikového chování. Česko je jednou
z prvních zemí, která zařadila homosexuály zpět mezi dárce (musejí ale čekat dvanáct měsíců po posledním sexu), a to už téměř před dvaceti lety
(zhruba v roce 1996). Velká Británie k tomu přistoupila až v roce 2011, Francie otevřela diskusi na toto téma dokonce teprve předloni.
Věkový limit 70 let, který stanový služební zákon, je nepřekročitelný
a tím velvyslanci po jeho dosažení v úřadu skončí. O problému se ví
již delší dobu. Politici v této souvislosti zmiňovali nejčastěji vznik speciálního zákona pro diplomaty, případně novelizaci stávající podoby
služebního zákona.

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

A víte, co je z toho všeho úplně nejlepší? Když všechno výše zmíněné
prožijete a nakonec zjistíte, že i přes naprostou ztrátu iluzí bylo rodičovství jednou z nejkrásnějších věcí, které vás v životě potkaly.
Současný český kalendář obsahuje 13 svátků, přičemž dva z nich připadají na shodný den. V českém kalendáři možná přibude od roku 2016
další státní svátek, stane se jím Velký pátek, který je součástí Velikonoc.
Velký pátek je pro křesťany připomínkou ukřižování Ježíše Krista.

Lidé se častěji rozhodují pro „život na psí knížku“. Je to pro ně ale výhodné? Modernizace společnosti je mnohem tolerantnější k partnerskému soužití
bez uzavření manželství, než jak tomu bylo dříve. Třetina Čechů dává přednost úspěchu v práci před časem stráveným s rodinou. I z tohoto důvodu
mladé páry čekají několik let, než rodinu vůbec založí. Některé dokonce kvůli kariéře vůbec děti nemají. Mladí lidé chtějí se svými příjmy nakládat
po svém a každý zvlášť, navíc se obávají dluhů partnera. Při uzavření manželství vzniká společné jmění manželů, do kterého pak spadá, až na výjimky
vše, co oba nebo jeden z manželů nabudou, stejně tak jako všechny závazky - například dluhy, které jednomu z manželů nebo oběma mohou vzniknout. Finanční samostatnost je ale vykoupena nemožností uplatnit některé daňové výhody. Například slevy na dani a daňová zvýhodnění mohou daň
z příjmu razantně snížit, nárok na ni mají ale jen manželé. Také v případě smrti partnera můžete narazit na problém. Zatímco při úmrtí jednoho
z manželů je druhý z nich v první dědické skupině, u nesezdaných párů je tomu jinak. Pozůstalý partner dědí podle nového občanského zákoníku
v rámci druhé skupiny dědiců, tedy rovným dílem společně s rodiči zesnulého. Pokud by rodiče zesnulého už nežili, bude pozůstalý partner dědit
v rámci třetí skupiny společně se sourozenci. Podmínkou v obou případech však je, aby nejméně jeden rok před smrtí partnera s ním žil ve společné
domácnosti.
Každý ví, že život není nikdy jen tragédie nebo jen legrace nebo čirá radost ze života. Vztahy mají oba extrémy. Můžete někoho šíleně milovat a současně ho chtít zabít... Je to těžký rébus odhalit všechny věci, které nám brání někoho skutečně milovat. Hodně z toho je minulost, hodně z toho je naše
vlastní nejistota. Hodně z toho je taky způsobeno tím, že někoho chceme tak moc, že se příliš soustředíme na možnost ztráty.
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Temelín - úložiště
Dne 11. 11. 2015 proběhla návštěva Temelína – informačního centra. Jeli senioři
z našich obcí a děti ze ZŠ. Obsáhlé a zajímavé informace byly připravené pro zúčastně-

né na informačním centru. Dověděli jsme se
o vybudování, fungování, zajištění JETe.
Pro tři zájemce byla uskutečněna speciální
prohlídka úložiště a zde vznikl pro čtenáře
rozhovor.
Použité palivo z Temelína. Co se děje s použitým palivem z Jaderné elektrárny Temelín? Jak vypadá, kde se nachází, jak moc je
nebezpečné? Otázek, týkajících se uranových souborů v Temelíně, je celá řada. Dokonce víc, než těch, které se týkají samotné
bezpečnosti. Zajímaly i nás, kteří v těsném

okolí jaderné elektrárny bydlíme. A nakonec
to nebylo ani tak složité. Stačilo jen požádat a do čtrnácti dnů se nám podařilo dostat do přísně střeženého skladu použitého
paliva. Nejdříve je třeba vyplnit řadu údajů
a čekat. Po několika dnech přichází potvrzení a vyrážíme směr Temelín. Ani tady
to není jednoduché – na začátek důkladná
kontrola, ověření biometrických údajů, ale
ve finále fasujeme hned dvě vstupní karty,
přilbu, jsme proškoleni a můžeme vyrazit
do přísně střeženého vnitřního prostoru
jaderné elektrárny. A asi po třech kilometrech chůze, mnoha turniketech, dveřích
a propustí stojíme ve studeném velkém skladu, který byl dostaven v roce 2011. Vidíme
z něj tu část ve které stojí osmnáct velkých
žlutých soudků – kontejnerů CASTOR. Jde
o palivo za zhruba pět let provozu. Ti, kteří
by čekali hromady materiálu, viditelné záření, cvakající dozimetry a zaměstnance ve
skafandrech by byli zklamáni. Náš průvodce
– vedoucí Útvaru komunikace Temelín Petr
Šuleř ale přesto upozorňuje na rizika. „Není
třeba mít strach, ale respekt nutný je. Část

štěpných látek uvnitř patří mezi silné zářiče,
takže použité palivo patří mezi materiály se
skutečně speciálním zacházením.“ Nabízí se
tak srovnání s jakýmkoliv jiným úložištěm
s nebezpečným odpadem. Jenže tohle má
svá specifika. „Přestože kontejnery jsou extrémně odolné vůči všem typům nehod,
včetně požárů, nebo pádům z velkých výšek,
byl projekt skladu ještě upraven po útocích
9. září 2001. A speciální odolná stavba je zajímavá i svou konstrukcí. Její stěny jsou dvojité, nachází se mezi nimi pasivní chladící –
větrací systém. Žádná čerpadla, či chladiče
tak nejsou potřeba,“ vysvětluje Šuleř. A co
je poměrně překvapivé, dle legislativy nejde
o sklad odpadu. Použité palivo je podle elektrárny stále ještě využitelným materiálem.
V reaktoru přijde jen asi o čtyři procenta
energie, pak je osm až deset let chlazeno
v bazénu vedle reaktoru. Zde ztratí přibližně polovinu teploty a radioaktivity. Následně je přemístěno do kontejneru, speciálně
uzavřeno a odvezeno právě sem – do skladu
v areálu elektrárny.
Jana Peterková

Ochrana elektrárny Temelín
Místa s velkým počtem lidí jako jsou koncerty, shromáždění, sportovní utkání, nebo
dopravní prostředky, ale také muniční sklady, přehrady, vodárny, plynovody, chemické
továrny, nebo jaderné elektrárny, to vše se
v médiích objevuje mezi potenciálními cíli
případných teroristických útoků. Přestože si
útočníci vybírají zatím dostupnější takzvané „měkké cíle“, Olešnické noviny zajímá
i poslední jmenovaný – Jaderná elektrárna Temelín, jen několik hodin po útocích
v Paříži potvrdila, že zvýšila stupeň ochrany.
Konkrétní ale příliš nebyla. Jak říká vedoucí
Útvaru komunikace Petr Šuleř, žádné strategické zařízení nechce usnadňovat překonání
připravených překážek. „Je to stejné jako třeba na letišti. Také Vám neřeknou, jak přesně
fungují kontroly. Jakou kontrolou prochází

zavazadla, jaký jsou letadla hlídána. V Temelíně jde o komplex opatření, která jsou koordinována s bezpečnostními složkami státu.
Jmenovat můžeme přísnější kontroly, nebo
třeba intenzivní monitoring okolí.“ Ochrana
je podle něj mnohastupňová. V první řadě
možné ohrožení strategických objektů hlídají a sledují bezpečnostní složky země, včetně tajných služeb. Klíčová je tedy prevence.
Vzdálenější ochranu, například vzdušného
prostoru, poskytuje objektům jako je Temelín Armáda ČR. Blízkou ochranu si přímo
v areálu vyzkoušela letos v létě v rámci cvičení Safeguard. Náspy, několikanásobné žiletkové ploty a rozsáhlé plochy pokryté senzory přímo v areálu jsou až další bariérou. Na
ně navazují železobetonové objekty schopné
odolat mimořádně velkým silám zevnitř
i zvenčí. Kromě ostrahy navíc reaktory střeží speciální zásahová jednotka Policie ČR.
Údaje o ní jsou neveřejné, v minulém roce
se ale někteří z jejich příslušníků představily
například starostům z okolí. Jejich vybavení
je přitom impozantní – od automatických
zbraní, speciálních vest a přileb až po odstřelovačské pušky a granátomety. „Přestože

si útočníci častěji vybírají takzvané měkké
cíle, bezpečnost nesmíme nikdy podcenit.
A velmi oceňujeme, že si to uvědomují jak
naši zaměstnanci, tak i odborná veřejnost
a bezpečnostní složky,“ upřesňuje Šuleř.

Obecní noviny obce Olešník - čtvrtletník
Vydává - obec Olešník, 373 50 Olešník 15, IČ: 00245291, evidenční číslo MK ČR E 21905, e-mail: ou_olesnik@raz-dva, zodpovídá - Jana Peterková,
e-mail: peterkovajana55@gmail.com, telefon: 777 604 759, JUDr. Jaroslav Pavlica. Nevyžádané rukopisy, kresby a fotografie se nevracejí. Názory
přispěvovatelů se nemusí nutně shodovat s názory redakce. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Tisk – Tiskárna Josef Posekaný,
Lannova 8, České Budějovice, tel.: 387 312 242, www.posekany.cz. Počet výtisků 350 ks. Uzávěrka příštího čísla bude dne 22. 2. 2016.

- 16 -

