Obecní noviny
obce
OLEŠNÍK ŽIJE

Netradiční ples v létě
SDH Chlumec s přispěním OÚ Olešník uspořádali 30. 7. 2016 v Chlumci „Netradiční
ples v létě“, společně se setkáním rodáků.

Neprodejné číslo: 4 / 2016

Olešník
Dětský den v Chlumci
V sobotu 28. 5. 2016 jsme v Chlumci oslavili dětský den. Akci pořádal
SDH Chlumec ve spolupráci s SDH
Purkarec. Na oplátku byly o týden
později některé chlumecké děti na
dětském dnu v Purkarci. Pro děti
jsme připravili odpoledne plné her
a zábavy. Děti soutěžily v různých
disciplínách a byly pro ně připraveny
i jiné aktivity. Dorazily za námi dvě
kamarádky, které kreslily na obličej,
pekli jsme palačinky a celé odpoledne jsme završili opékáním buřtíků
u klubovny SDH. Jednalo se už o druhý ročník a věřím, že v této tradici
budeme pokračovat i v dalších letech.
Jan Mach
Kontakt na Obecní úřad
Olešník 15, 373 50 Olešník
tel.: 387 985 605
fax: 387 985 605
mobil: 606 905 964
ou_olesnik@raz-dva.cz
Úřední hodiny:
Po, St - 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Pá - 7.30 - 12.30
Starosta obce
JUDr. Jaroslav Pavlica
Pošta Olešník
37350 Olešník 15, tel.: 387 985 602
Otevírací doba:
Po, Pá 11.45 – 15.15
Út, Čt 07.30 – 11.00
St
13.00 – 16.30

Téma dalšího čísla:
„Vánoce,
vánoční obyčeje“
OBECNÍ ÚŘAD DOPORUČUJE OBČANŮM NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY
PRO ŘEŠENÍ RŮZNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:
Policie ČR
158
Záchranná služba
155
Hasičský záchranný sbor
150
Záchranná služba
112
Policie - Hluboká nad Vlt.
974 226 730
Poruchy elektr. proudu Č. Bud. 386 357 777
Pohotovost Týn n. Vlt.
385 722 222
Lékař - všeobecný MUDr. Markéta Kollrosová 385 340 258
ordinační doba: 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

DĚNÍ V MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Zastupitelstvo obce

Mateřská škola

Na zastupitelstvu dne 25. 8. 2016 byl schválen výběr projektanta pro budoucí
Komunitní dům seniorů, který vznikne z bývalých kanceláří ZD v Olešníku.
Co si však máme pod tímto názvem představit? Domy seniorů známe: vesměs samí ležící senioři, kteří vyžadují celodenní péči, pro jejich komfort
musí být přítomen zdravotní personál a další pečující personál. Vzhledem
k průměrné výši důchodu nám nakonec po úhradě za pobyt v takovém
domově seniorů zůstane na naše další libůstky (cigarety, zákusky atp.) jen
minimum prostředků. Naproti tomu, Komunitní dům seniorů znamená, že
senioři si mohou pronajmout byt, kterých bude v komunitním domě nejméně 10. Mohou zůstat samostatní a využívat například některé z úkonů pečovatelské služby – dovoz oběda, pomoc s úklidem, nákup atp. Navíc, pokud

bude projekt hrazen z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, je zde garance,
že nájem musí být vždy nižší, než je stanovený průměr, tak jak stanoví pravidla. Pravidla pro poskytnutí dotace stanoví i minimální kvalitu ubytování,
včetně velikosti bytu, vybavení, bezbariérovosti a dalších parametrů, které
musí projekt splnit. V domě budou i tzv. společné prostory, které budou
moci senioři využívat pro svá společenská posezení s přáteli a třeba i pro
společná posezení u televize. Jedná se především o to, abychom mohli co
nejdéle zůstat samostatní a ve svém prostředí, a to za pomoci svých sousedů
-nájemníků a navazujících služeb.
Jelikož projekt na přestavbu je teprve v počátcích, budeme jistě všichni se
zájmem sledovat, jak se vše bude vyvíjet. Informace o vývoji projektu budeme přinášet i nadále.
Ing. Jana Holická

Tak jsme převzali – tak budeme předávat...

Z kroniky naší obce
Život našich předků byl vůbec společenský, v pravém slova smyslu sousedský, schůze či vážné porady konaly se pravidelně pod veřtátem tj. pod kovárnou, pod klenutím kde se kovají koně tam se rokovalo o běžných i věcných
záležitostech obecních či veřejných, svolávaný byvávali hlavou obce (dříve
rychtářem pak představeným nyní starostou obce) zvaném a to za nepamětna snad bubeníkem, pak obecním poslem pravidelně pasákem starostovým
(nyní chodí oběžník) který z hůlkou v ruce zaklepal na okno (ježto veškeré
světnice s okny na náves byly obydleny a jako nyní bez koles vzadu zastřených obytných kuchyň nebylo) ohlásil, máte jít do hromady, mimo to bávaly každý měsíc a to první neděli v měsíci hromada kde se vybírala daň

(kontrbucí zvaná) z obecních polí a jiných dávek jak státních tak i obecních
za měsíce pravidelně rozdělených, dále pak hromada pravydělně před svatodušníma svátky kdy jednal kovář a zjednal-li a to na prosbu, prosím Vás
sousedi by jste mi toto živobytí (tj. kovářství) zase na dále ponechaly, nastalo
pomlčení nacež se představený otázal, nu tak sousedi co tomu říkáte, byla-li učiněna mimochodem nějaká poznámka což bylo řídký případ, byla
hned odůvodněna a nebylo-li věcných nespokojených prohlášení prohlásil
představený, když žádný proti tobě ničeho nemá, máš zjednáno, načež kovář
děkoval řka zaplať Pán Buch sousedi.
Pokračování příště: (Zapsal Mat. POLÍVKA - přepsal Jar. PAVLICA)

Pohádkové království v Olešníku
HISTORIE POHÁDKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
1. 5. 1995 - narození kapra Jakuba na kole a s pivem (pitem)
5. 7. 2001 - rozhodnutí s kaprem do světa, poté vytvoření prvních devíti
logotypů Jaroslavem Kerlesem
únor 2002 - prezentace projektu Jižní Čechy pohádkové na veletrhu Holiday
World v Praze
14. 2. 2002 - otevření Největší prodejní výstavy turistických pohlednic v ČR
20. 4. 2002 - vydání první pohádkové vandrovní knížky v Čechách
Od 1. 7.2016 - otevření informačního centra v Olešníku

JAK ŠEL ČAS V MŠ OLEŠNÍK …
1. 5. 1949 byl zřízen místní radou žen dětský útulek v sále hostince u Lexů. Nastoupilo 20 dětí.
V roce 1952 vycházejíc z nařízení vlády o péči
o dítě byla i přes počáteční nedůvěru zřízena
mateřská škola v budově č.p. 30, kde byly dříve kanceláře MNV a JZD. Školka byla zřízena
i s vývařovnou. Rodiče 30 dětí platili 200 Kč měsíčně, rozdíl doplácel stát. Od roku 1968 byla zřízena školní kuchyně z bytu č.p. 15. V roce 1971
je umístěna MŠ v prvním patře budovy MNV.
V přízemí byla kuchyně, kde se vařilo i pro školu.
Bylo nutné upravit místnosti, přizpůsobit je dětem, dále s pomocí rodičů byla upravena zahrada
pro děti. Nastoupili i dvouleté děti. Spolupráce
byla i se školkou v Zahájí. O prázdninách byla
péče o děti čistě rekreační, zaměřená na poznávání přírody a života kolem sebe, otužování organismu sluncem, vodou a vzduchem. V roce 1975
byla otevřena i další třída. Slavnostní otevření
nové MŠ v Olešníku bylo dne 26. 11. 1977. Školka pro 60 dětí byla vybudována v akci Z nákladem
2200 tisíc korun, celková hodnota díla byla 3 mil.
korun. Se stavbou se začalo v polovině roku 1976
a termín dokončení byl zkrácen o jeden rok. Do
práce se zapojilo všech osm set obyvatel sloučené
obce. Finanční prostředky sloučily - Mape Mydlovary, ACHP a JČE Mydlovary pomohly zejména těžkou mechanizací a dopravou. Vzácná byla
spolupráce MNV a JZD Olešník. Do nové MŠ se
děti stěhovali po vánočních svátcích. V roce 1978
pracovaly ve školce ředitelka, 3 učitelky, školnice

a uklizečka. Brigádnickou činností rodičů byla
školka udržovaná a vylepšovaná. Ve školním roce
1979/1980 bylo dokončeno dopravní hřiště a byla
zahájena stavba bazénu. Od roku 1980 probíhaly
kurzy plavání, návštěvy praktické lékařky a zubního lékař a logopedické pracovnice, probíhala
škola v přírodě…
PŘÍJEMNÉ ZMĚNY V NAŠÍ MAT. ŠKOLE
Jak už vyplývá z nadpisu, máme ve školce zase
změny k lepšímu. Nejen, že jsme přivítali nové

školáčky, ale máme nové, opravené šatny, za které
opravdu moc děkujeme našemu obecnímu úřadu
a také místním řemeslníkům, kteří naše představy
proměnili ve skutečnost.

objednat nové průlezky, které jsou krásné a děti
je každý den s velkou radostí testují. Ještě jednou
všem moc děkujeme, že jsme mohli vylepšit naši
školku.
Za kolektiv mateřské školy Dana Kuboušková,
vedoucí učitelka

Základní škola
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ
Prázdniny jsou za námi a my máme krásně nachystanou školu a těšíme se
na nové společné zážitky. Dnes jsme přivítali nové prvňáčky – dvě holčičky
a čtyři kluky. Budeme se snažit, aby si dobře zvykli a našli si nové kamarády.
Naučíme se mnoho nového a budeme zažívat i různá příjemná zpestření
běžných školních dnů. Chystáme se pokračovat v tradičních osvědčených
akcích, které chystáme společně s Mateřskou školou a rodiči. Můžeme se
těšit na divadelní představení, lampiónový průvod, zábavné soutěže a další.
Jako volnočasové aktivity nabízí naše škola tradičně mnoho zájmových
kroužků. Zde uvádím jejich přehled: keramický, výtvarný, sportovní, novinářský, kroužek zdravého životního stylu, rukodělný, přírodovědný a paní
Cigelbauerová zajišťuje po mnoho let kroužek náboženství.

Hodně se teď v médiích mluví o společném vzdělávání. Můj názor je takový,
že pokud jsou vytvořené vhodné podmínky pro všechny zúčastněné, všechno je možné.
Věřím, že přes prázdniny si děti odpočinuly a rodiče nabrali nové síly, které
budou v běžných pracovních dnech potřebovat.
Přeji všem hodně úspěchů a těším se na setkání.
Mgr. Zdeňka Hucková
CHCETE SI ZABĚHAT?
Podaří se nám v Olešníku dát dohromady družstvo na příští VLTAVA RUN?
Trať je dlouhá 360 kilometrů. Vede ze Šumavy do Prahy. Jedná se o štafetový
závod. Více než 350 km musí uběhnout tým maximálně o počtu 12 běžců.
Závod je rozdělen do 36 úseků.
Je to výzva!
Bc. Josef Hucek

CO SE UDÁLO V OBCÍCH
Triatlon „Čtvrtníčka“
Triatlon „Čtvrtníčka“ (jde totiž o zhruba čtvrtinovou trať Havajského Železného muže, který je 3860 plavání, 180,25 km kolo a 42,2 běh, proto i ten
název). Startovalo se 13. 8. 2016 v Olešníku na bazénu (900 metrů), poté byl
10km okruh na kole na trase Olešník, Nákří, Dříteň, Libiv, Velice (celkem
4x tedy 40 km), a z Velice byl poté běh po trase Velice-Libiv-Dříteň - ta se
běžela dvakrát tam a zpět (11 km). Na trati byly celkem 4 občerstvovací stanice. Ty nám udělaly vesměs naše drahé polovičky, či další přátelé. Startovalo
celkem 16 závodníků z toho dvě ženy (skončily 8 a 15 v celkovém pořadí).
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To ale ještě není všechno. Díky našemu OBECNÍMU ÚŘADU OLEŠNÍK, firmě ZLIMET, REKKA
a OBECNÍMU ÚŘADU DÍVČICE jsme si mohli
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Závod vyhrál z Nové Vsi Tomáš Novoveský v úctyhodném čase 2 hod. 40
min., druhý byl Jan Beneš 2:42, třetí Tomáš Votruba 2:45 (oba ČB). Nikdo se
nezranil, všichni závod dokončili. Akce měla u všech velmi pozitivní ohlas
a příští rok se pokusíme na ní navázat druhým ročníkem. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat panu starostovi za možnost využití plaveckého bazénu pro
první část triatlonu a také za vstřícný postoj k naší iniciativě.
Petr Milota

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

Exkurse SDH Olešník 23. 7. 2016
V sobotu 23. 7. 2016 navštívili členové SDH Olešník Jadernou elektrárnu
Temelín.
Prohlédli si Informační centrum JE Temelín, kde se seznámili se základní
technologií provozu, prozkoumali vystavené modely znázorňující provoz
elektrárny a výrobu elektrické energie.
Podívali se také do strojovny výrobního bloku a setkali se s jednotkou HZS.
Zajímala je bezpečnost elektrárny a také zázemí a práce profesionálních
hasičů v objektu atomové elektrárny. Měli možnost porovnat vybavení
a údržbu hasičských aut. Jednu naši skupinu práce profesionálních hasičů
tak zaujalo, že jim nestačil ani stanovený čas prohlídky.
Příští rok bychom rádi prohlídku zopakovali a třeba se podívali i na jiná
místa v areálu.

115. výročí založení SDH Olešník
V sobotu 11. června oslavil Sbor dobrovolných
hasičů Olešník 115. výročí od svého založení.
Slavnost byla zahájena ve 14:00 nástupem před
obecním úřadem, kde přítomné přivítal starosta
sboru Jaroslav Kuboušek, starosta obce JUDr. Jaroslav Pavlica, starosta OSH a KSH Mgr. Jiří Žižka
spolu se svou náměstkyní paní Marií Kolářovou.
Po seznámení s programem předal starosta obce
čestné stráži sboru nový, a i historicky první,
prapor. Poté členové pozvaných sborů a SDH
Olešník spolu s hosty v pochodovém tvaru obešli
náves a u kapličky pater Miroslav Šašek požehnal
praporu. Průvod pokračoval k pomníku pad-

lých spoluobčanů ve světových válkách, kde byl
za zvuku hymny položen věnec a pater M. Šašek
pronesl modlitbu za zesnulé. Od pomníku se pokračovalo až k hasičské zbrojnici, které pater M.

Šašek také požehnal. Zde byli obdarováni hosté
a zástupci všech deseti pozvaných sborů pamětním listem, vlaječkou k výročí, brožurou s historií
sboru a pamětní medailí k přestavbě a přístavbě
zbrojnice, ke které došlo v roce 2014 za finanční
podpory obce Olešník, JE Temelín Skupiny ČEZ
a Jihočeského kraje. Následovalo ocenění zasloužilých členů SDH Olešník Čestnými uznáními
SDH a OSH a medailemi Za příkladnou práci, Za
zásluhy a Sv. Floriána. Celkem bylo uděleno 28
vyznamenání. Čestnými uznáními SDH (Jana Čepelková, Jiří Hucek (st.), Ing. Milan Kotýnek (st.),
Zdeněk Krejčí, Daniela Lafatová, Vladimír Maršán (st.), JUDr. Jaroslav Pavlica, Dana Pfefferová,
Michal Strnad, Mgr. Slavomír Vařák) a OSH (Petra Bínová, Vendula Dvořáková, Pavlína Hucková,
Ivana Kindelmannová, Jaroslava Kuboušková,
Martina Lišková, Eva Trávníčková, Adolf Strnad)
a medailemi Za příkladnou práci (Květa Krejčová,

Dana Kuboušková, Josef Lexa, František Mádl, Miloslav Novák, Václav Smrž), Za zásluhy (Stanislav
Peterka, František Štrob) a Sv. Floriána (František
Liška, Jaroslav Kuboušek). Starosta obce připnul
pamětní stuhu k praporu a udělil, od obce zvláště vyrobené, medaile Sv. Floriána pěti významným členům SDH (Josef Lexa, Stanislav Peterka,
Václav Dvořák, František Štrob a Josef Pivec - in
memoriam) a pamatoval také na naše nejmladší,
tedy družstvo mladých hasičů (hasiček), kterým
za úspěchy námi pořádaném obvodovém kole hry
Plamen předal permanentku na letní plovárnu.

Tenisový turnaj - Nová Ves

Program pokračoval divadelním představením
žáků ZŠ Olešník „Noc na Karlštejně“ na sále
pohostinství a večerní taneční zábavou s dechovou kapelou Šumavanka, která provázela i celou
oslavu.

Z pozvaných sborů se zúčastnili zástupci SDH
Bavorovice, Dolní Bukovsko, Dříteň, Chlumec,
Mydlovary, Nákří, Pištín, Purkarec, Záboří a Zahájí.
Za finanční podporu oslavy 115. výročí založení
SDH Olešník děkujeme obci OLEŠNÍK a SKUPINĚ ČEZ v rámci projektu Oranžový rok 2016.
Mgr. Vladimír Zibura
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V Nové Vsi se konal již tradičně Tenisový turnaj. O prvním
srpnovém víkendu (6. 8. 2016) se na 5. ročníku Memoriálu
Pepy Bláhy utkalo hned 10 družstev. K vidění byla nejen férová
hra, ale i pár hráčských čísel a nezapomenutelných momentů
:-) Klání bylo velmi nerozhodné a to do posledních minut.
Pohár vítězů nakonec získal místní T. Hebík a jeho spoluhráč
p. Šebest. Druhou pozici obsadili Petr Bláha st. se svým
synem a bronz si odnesl p. Kopecký s p. Stehlíkem. Tenisový
turnaj doprovázelo jak příjemné počasí, tak i pohodová
nálada, o kterou se se svým občerstvením postaral p. Řádek,
kterému patří velké díky, a to nejen jemu, ale i všem hráčům
a fanouškům, kteří se turnaje zůčastnili.
K. Faktorová

1. místo

2. místo
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3. místo
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI
Včelaři základních organizací Zliv a Dříteň
se zastupitelstvy obcí Zahájí a Olešník
Vás srdečně zvou na

OSLAVY 150 LET VČELAŘENÍ NA ČESKOBUDĚJOVICKU - MEDOBRANÍ

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES
propracovaným aktivitám pak všichni pronikali do fungování jednotlivých ekosystémů a mohli si také vytvořit svého nového imaginárního živočicha.
I letos se skupinka malých vodáků vydala z Vyššího Brodu po proudu
Vltavy. Zaposlouchali jsme se do několika příběhů, které Vltava psala
v minulých staletích. Byly to krásné příběhy o klášterech, hradech
a zámcích a zajímavých osobnostech spjatých s naší nejkrásnější řekou. Jen to počasí nám úplně nepřálo a v lodích jsme zažili jediné tři
podzimní dny letošního léta. Odměnou nám však bylo krásně plné
koryto řeky a úžasný zážitek ze splutí řeky.

Táborové léto bylo zakončeno Art campem, týdnem zaměřeným na
tvořivost a výtvarno se vším všudy. Kreslení, malování, focení, sochařství, na to vše si nejmenší umělci mohli sáhnout a domů si pak
odvézt vedle zážitků i svá vlastní díla.
Sezóna to byla velmi náročná, ale obrovskou odměnou nám byla
spokojenost v dětských očích při odjezdu domů. A u mnohých navíc
příslib a těšení na příští rok na Výštici.
Marcel Pudich

Termín: sobota 17. 9. 2016 od 13.00 hod. v centru obce Zahájí
Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora Města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
Program: • slavnostní zahájení - 13.00 hod.
		
• vystoupení žáků ZŠ Zahájí a ZŠ Zliv - do cca 13.10 hod.
		
• krátké zdravice pozvaných hostů - Mgr. Zimola, Ing. Svoboda, Miroslav Poništ, Ing. Hájíček,
JUDr. Pavlica, Mgr. Mlynář - do cca 13.20 hod.
		
• slavnostní odhalení a posvěcení pamětních desek a včelařského praporu
		
• soutěže pro děti - cca od 13.30 hod.
		
• přednáška pro zájemce o včelaření - cca od 14.30 hod.
		
• výstava včelařských pomůcek, úlů, medometů
		
• prodej medů, medoviny a včelích produktů
		
• prodej medového piva

Pro dobrou náladu a k tanci zahrají v KD Zahájí od 15.00 hod. „Kameňáci“.
Ve spolupráci s Turistickým a mapovým centrem jižní Čechy - nultý ročník Pohádkového království.
Při nepříznivém počasí bude slavnost v kulturním domě obce Zahájí. Dopravní uzávěra centra obce a zdravotní služba zajištěna.

JAK SI PORADIT S VOLNÝM ČASEM...
20. st. v kostce, světelné meče, kouzelnické hůlky i Ferda mravenec…
Začal další školní rok a mnoho dětí usedlo do lavic se vzpomínkami
na své letní táborové zážitky. Také Země – Nezemě má na Výštici za
sebou další táborovou sezónu. Třináct týdenních akcí, mnohdy běžících souběžně, připravovala více než dvacítka instruktorů půl roku
dopředu. Všechny týmy vymýšlely své legendy a skládaly ucelené
programy.
Oběma letními měsíci se vinula jasná linka jezdeckých táborů pro
začátečníky i pokročilé. Na prvních čtyřech týdenních výcvicích se
děti učily a zdokonalovaly v jízdě na jízdárně a na krátkých vyjížďkách do okolí. Pátý tábor byl jen pro zkušené jezdkyně, protože se
jednalo o tábor putovní. Holčičky na koních vyrazily do vzdálenějšího okolí a na koních navštívily například i zámek Kratochvíle.
Celou sezónu letních akcí pro děti však odstartoval zážitkový kurs
pro teenagery s názvem O-TE-VŘI. Všichni náctiletí si během týdne
prožili na vlastní kůži nejdůležitější události 20. století. Začali jsme
trempinkem dvacátých let a pokračovali druhou světovou válkou
a sháněním potravin pro svou imaginární rovinu, padesátá léta byla
na jedné straně ve znamení květinových dětí, na straně druhé však
zvýrazněna nástupem tvrdých metod komunistické STB. Začala také
stavba „zdi“ a protože si každý účastník přivezl svou vlastní cihlu,
základem byl jejich vlastní materiál. Léta šedesátá byla znamenala
krátkodobé uvolnění s tvrdým koncem a zamyšlením se nad možnou
emigrací po roce 1968. Zažili jsme si také mnichovskou olympiádu
v roce 1972 neblaze proslulou atentátem na izraelské sportovce. Po
nácviku spartakiádní skladby jsme se dostali do druhé poloviny osm-

desátých let a celý týden zakončili listopadem 1989 a společným bouráním „zdi“, a to nejen té skutečné, ale dalších mnoha pomyslných.
Už podeváté přijely děti do proslulé bradavické školy čar a kouzel,
letos měly možnost nahlédnout do dob založení školy. Pod vedením
prvních ředitelů jednotlivých kolejí samozřejmě nemohly chybět
oblíbené hodiny kouzlení, lektvarů, věštění, či bylinkářství. Každý
student získal svou kouzelnickou hůlku a koleje soutěžily o školní
pohár například při soubojích ve skalním golfu, kouzelnické dámě,
nebo famfrpálu.
Svůj čas měla na statku také detektivní skupina Záhady s.r.o. pod
vedením světoznámého Scooby Doo. Detektivové s pomocí dětí intenzivně pracovali na záchraně věhlasného vzdělávacího institutu
a při mnoha příležitostech soupeřili s mocichtivým zmrzlinářským
magnátem.
Starší děti se vydaly se svými světelnými meči na mezigalaktická
dobrodružství Star Wars. Celá skupina cestovatelů navštívila několik
naprosto neznámých a jedinečných planet, na nichž se však museli
přizpůsobit životu místního obyvatelstva. V průběhu celého týdne
pak skládali roztodivné zkoušky, aby v samotném závěru dosáhli jedné z mnoha hodností.
Dva tábory byly zaměřeny na reálný život malých živočichů v přírodě. Menší děti pod vedením Ferdy Mravence a větší za dozoru
zkušeného přírodovědce Vašana zažívaly na vlastní kůži tajemství
a záhady přírody. Díky pečlivé práci tak mohli vidět nejen broučky a drobné živočichy, ale mnoho různých ptáků nebo vydru. Díky
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KULTURA
Finance – pojmy
Datum konverze - Datum účinnosti, kdy je částka (například částka
transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den.
Datum předložení - Datum, kdy zúčtovací banka obdrží od obchodníka transakční doklad.
Datum převodu rubopisem - Jedná se o datum, kdy byla transakce
(tj. údaje o transakci) poprvé vložena do výměnného systému (Interchange) a odeslána.
Datum transakce - Datum, kdy se realizuje transakce (tj. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).
Datum valuty - Datum, kdy se finanční prostředky převedené na
účet držitele karty stanou pro něj reálně dostupnými.
Datum vypořádání - Datum, kdy jsou převedeny finanční prostředky k vypořádání mezi zúčtovací bankou a vydavatelem.
Debetní karta
1. Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).
2. Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může
pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na
účtu, ke kterému je karta vydána.
Debetní zůstatek - Záporný (mínusový) zůstatek na účtu klienta.
Částku, která je uvedena na výpise z účtu jako zůstatek, klient bance
dluží (ať už vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu, či z jiného důvodu).
Držitel karty - Fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem
majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).
3D secure - Protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu z pohledu všech tří účastníků transakce - držitele, obchodníka
a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými asociacemi.
Zablokování karty - Akce, která znemožní další používání platební
karty. Zablokovanou kartu již nelze používat k realizaci autorizovaných transakcí.

Zelená karta - Mezinárodní karta automobilového pojištění.
Znehodnocení karty - Způsob narušení celistvosti platební karty
zabraňující jejímu dalšímu použití. Provádí se v souladu s pokyny
vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřižením v místě čísla karty
a proděravěním magnetického proužku nebo čipu.
Ztracená nebo zcizená platební karta - Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele.
Quasi-Cash transakce - Transakce, představující prodej obchodníkova sortimentu (jako jsou hrací žetony, otevření účtu nebo peněžní
příkazy), které jsou přímo směnitelné za hotovost.
Charge karta - Jde o platební kartu s odloženou splatností. Jedná se
o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny.
Firemní karta - Platební karta vydaná malému podniku pro jeho
zaměstnance k placení podnikových výdajů (obvykle až pro 10 zaměstnanců společnosti s uvedením jména oprávněné osoby na kartě). Podle dohody se účtování provádí na vrub účtu společnosti nebo
soukromého účtu zaměstnance.
Samoobslužné prostředí - Jedná se o prostředí, kde se transakce
realizuje za splnění všech následujících podmínek:
Karta je přítomna
Držitel karty je přítomen
	Držitel karty provede transakci přímo u samoobslužného
terminálu
Je-li vyžadována autorizace, je provedena elektronicky.
Transakce v tomto prostředí zahrnují: maloobchodní transakce a TE
transakce u samoobslužného terminálu, výplata hotovosti u bankomatu, nákup karty u bankomatu, transakce doplnění nebo vybrání
peněžní hodnoty u speciálního zařízení. Transakce v tomto prostředí
vylučují transakce realizované v prostředí „z očí do očí“ a bez přítomnosti karty.
Zdroj internet, JP
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OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 4/2016

OLEŠNÍK - CHLUMEC - NOVÁ VES

REPORTÁŽE, POZVÁNKY
Carpaccio z červené řepy
Suroviny
 Červená řepa (4 kusy)
 Rukola
 4 cibule
 Balkánský sýr
 AcetoBalsamico
 Olivový olej
 Vlašské ořechy
 Sůl
 Pepř
 Cukr

Občany, podnikatele
i zástupce obcí zveme

Co je dobré vědět

Přírodní antibiotika na zahradě a kolem… Je efekt, ale také zefektivňuje vstřebatelnost minevelmi lehké sáhnout po přírodních antibiotikách rálních látek, například železa, hořčíku, mědi. Ci- máte totiž většinu, ne-li všechny, ihned po ruce! tron - je nejen zdrojem vitaminu C, ale obsahuje
Postup
Tohle
jsou
ta nejběžnější.
Cibule
- řepu,
ničícožzárodky,
kyselinu citronovou, éterické oleje, terpen, a dalDen předem
si uvaříme
řepu (můžeme použít
i předvařenou
nám usnadní práci).i Uvařenou
řepu nakrájíme na velmi tenké plátky a naložíme ji do směsi olivového oleje a balsamica a necháme
alespoňmohou
2 hodiny marinovat
(nejlépe však
přes noc).močového
Připravíme si cibulku,
nakrájíme ji na velmi
tenká
které
vyvolávat
zánět
měchýší látky,
které působí antibakteriálně, povzbuzují,
Carpaccio z červené řepy
kolečka. Do pánve kápneme olivový olej a začneme cibulku osmahnout až bude zlatá, přidáme lžičku
Suroviny
a necháme zkaramelizovat,
a necháme
Mezitím krev,
si
řecukru
a ledvinové
infekce.poté
Je zalijeme
skvělálžícív balsamica
případě
zánětůodpařit. čistí
tlumí záněty, podporují pocení.
Jeho řepa (4 kusy)
 Červená
můžeme na pánvi osmahnout na sucho oříšky. Dále si připravíme rukolu, kterou zakápneme olivovým
 Rukola
Nejprve servírujeme
řepu,
kterou opepříme
a osolíme,
naplísní
ni poklademe
rukolu, cibulku,
ořechypovzbuzuje činnost jater a žluči a zastavuv aolejem.
dýchacím
traktu.
Funguje
i
na
léčbu
nebo
šťáva
nakonec zasypeme balkánským sýrem.
 4 cibule
bradavic. Jak užívat: Ve formě sirupu - nakrájej- je průjem. Lichořeřišnice - vhodná při zánětech
 Balkánský sýr
AcetoBalsamico
teDýňová
cibuli
a posypte ji 2 lžícemi cukru, uvolněnou všeho druhu - pomáhá likvidovat mnoho druhů
polévka s chilli
Olivový olej
Suroviny
šťávu
pokostičky
lžičkách. Jako bakterií, včetně salmonely. Jak užívat: čerstvou
 Vlašské ořechy
 užívejte
800 g dužiny z několikrát
dýně, bez semínek,denně
nakrájené na
Sůl
2 lžíce másla
čaj - na
hrnek
vody dejte dvě menší cibule, vař- ihned do salátů, na záněty, angínu a při nachla1 cibule,
jemně nakrájená
Pepř
 2 stroužky česneku, jemně nasekané

Cukr
te asi
pět
minut,
nechejte
vychladnout,
sceďte
zení
kapky.
Užívá
se
třikrát
denně
asi
20
kapek.
 1 karotka, nastrouhaná nahrubo
 1 lžíce kari koření (nebo méně)
a oslaďte.
Popíjejte
Med má téměř zázračné schopnosti Postup
ničit řadu
 1 lžička třtinového
cukru během dne. Česnek - patří
Den předem si uvaříme řepu (můžeme použít i předvařenou řepu, což nám usnadní práci). Uvařenou
600 ml zeleninového vývaru
mezi nejúčinnější
přírodní antibiotika. Dokáže mikroorganismů.
řepu nakrájíme na velmi tenké plátky a naložíme ji do směsi olivového oleje a balsamica a necháme
220 ml smetany ke šlehání
alespoň 2 hodiny marinovat (nejlépe však přes noc). Připravíme si cibulku, nakrájíme ji na velmi tenká
 sůl a mletý pepř na dochucení
zlikvidovat
desítky bakterií, virů a plísní. Ve spozdroj internet
JP
 hrst opražených dýňových semínek
kolečka. Do pánve kápneme olivový olej a začneme cibulku osmahnout až bude zlatá, přidáme lžičku
1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená
cukru a necháme zkaramelizovat, poté zalijeme lžící balsamica a necháme odpařit. Mezitím si
jenís petrželí
má nejen dvojnásobný antibiotický
2 lžíce dýňového oleje na zakapání
můžeme na pánvi osmahnout na sucho oříšky. Dále si připravíme rukolu, kterou zakápneme olivovým
Postup
V hrnci rozpustíme máslo a zpěníme na něm cibulku a česnek. Poté vsypeme dýni a cca 5 minut
opékáme. Přidáme mrkev, poprášíme kari kořením a cukrem, necháme chvíli osmažit a zalijeme
vývarem. Polévku uvedeme do varu a vaříme cca 15 minut, dokud dýně nezměkne. Vmícháme
smetanu (ale není nutná) a necháme přejít varem. Polévku stáhneme z varu a rozmixujeme ponorným
mixérem. Podáváme posypanou dýňovými semínky, chilli papričkou a zakápnutou dýňovým olejem.

Recepty

CARPACCIO Z ČERVENÉ ŘEPY

Suroviny:

na 2. Fórum Zdravé MAS Rozkvět, které se
uskuteční v Pištíně v Hostinci Na Dolánku
v úterý 11. 10. 2016 od 17 hodin.
Prezence účastníků již od 16,30 hod. - prosíme
o včasný příchod. Tombola zdarma.
Více se o činnosti MAS Rozkvět i akci dozvíte na
www.masrozkvet.cz

olejem. Nejprve servírujeme řepu, kterou opepříme a osolíme, na ni poklademe rukolu, cibulku, ořechy
a nakonec zasypeme balkánským sýrem.

Dýňová polévka s chilli
Suroviny
 800 g dužiny z dýně, bez semínek, nakrájené na kostičky
 2 lžíce másla
 1 cibule, jemně nakrájená
 2 stroužky česneku, jemně nasekané
 1 karotka, nastrouhaná nahrubo
 1 lžíce kari koření (nebo méně)
 1 lžička třtinového cukru
 600 ml zeleninového vývaru
 220 ml smetany ke šlehání
 sůl a mletý pepř na dochucení
 hrst opražených dýňových semínek
 1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená
 2 lžíce dýňového oleje na zakapání
Postup
V hrnci rozpustíme máslo a zpěníme na něm cibulku a česnek. Poté vsypeme dýni a cca 5 minut
opékáme. Přidáme mrkev, poprášíme kari kořením a cukrem, necháme chvíli osmažit a zalijeme
vývarem. Polévku uvedeme do varu a vaříme cca 15 minut, dokud dýně nezměkne. Vmícháme
smetanu (ale není nutná) a necháme přejít varem. Polévku stáhneme z varu a rozmixujeme ponorným
mixérem. Podáváme posypanou dýňovými semínky, chilli papričkou a zakápnutou dýňovým olejem.

AcetoBalsamico
Sůl
Červená řepa (4 kusy)
Olivový olej
Pepř
Rukola
Vlašské ořechy
Cukr
4 cibule
Balkánský sýr
Postup: Den předem si uvaříme řepu (můžeme použít i předvařenou řepu, což nám usnadní práci). Uvařenou řepu nakrájíme na
velmi tenké plátky a naložíme ji do směsi olivového oleje a balsamica a necháme alespoň 2 hodiny marinovat (nejlépe však přes
noc). Připravíme si cibulku, nakrájíme ji na velmi tenká kolečka. Do pánve kápneme olivový olej a začneme cibulku osmahnout
až bude zlatá, přidáme lžičku cukru a necháme zkaramelizovat, poté zalijeme lžící balsamica a necháme odpařit. Mezitím si
můžeme na pánvi osmahnout na sucho oříšky. Dále si připravíme rukolu, kterou zakápneme olivovým olejem. Nejprve
servírujeme řepu, kterou opepříme a osolíme, na ni poklademe rukolu, cibulku, ořechy a nakonec zasypeme balkánským sýrem.

Možnost konzultace s Mgr. Lenkou Šedovou, Centrum prevence civilizačních chorob

LHENICKÝ TERÉNNÍ 1/2MARATON

DÝŇOVÁ POLÉVKA S CHILLI

Suroviny:

800 g dužiny z dýně, bez semínek, nakrájené na kostičky
600 ml zeleninového vývaru
2 lžíce másla
220 ml smetany ke šlehání
1 cibule, jemně nakrájená
sůl a mletý pepř na dochucení
2 stroužky česneku, jemně nasekané
hrst opražených dýňových semínek
1 karotka, nastrouhaná nahrubo
1 čerstvá chilli paprička, jemně pokrájená
1 lžíce kari koření (nebo méně)
2 lžíce dýňového oleje na zakapání
1 lžička třtinového cukru
Postup: V hrnci rozpustíme máslo a zpěníme na něm cibulku a česnek. Poté vsypeme dýni a cca 5 minut opékáme. Přidáme mrkev, poprášíme kari kořením
a cukrem, necháme chvíli osmažit a zalijeme vývarem. Polévku uvedeme do varu a vaříme cca 15 minut, dokud dýně nezměkne. Vmícháme smetanu
(ale není nutná) a necháme přejít varem. Polévku stáhneme z varu a rozmixujeme ponorným mixérem. Podáváme posypanou dýňovými semínky, chilli
papričkou a zakápnutou dýňovým olejem.

Blahopřejeme
Dne 18. června 2016 oslavila 80. narozeniny
paní Božena Doležalová.
Blahopřejeme.
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Sobota 24. 09. 2016
Lhenice, fotbalové hřiště 10,00 hodin
Program

Dětské běhy
Lhenický 1/2Maraton
Rodinný běh – 3,5 km

Doprovodný program:

Startovné na místě: Dospělí 200Kč, děti dobrovolné

Část výtěžku z Rodinného běhu Domovu sv. Linharta v Chelčicích
(sociálně terapeutická dílna) a část bude věnována na nákup
herního prvku pro dětské hřiště na pozemku SK Lhenice.

Sportovní aktivity pro děti i dospělé
Malování na obličej
Fotokoutek

Tento projekt je realizován z grantu Jihočeského kraje
Partneři:

Dne 18.6.2016 oslavila 80. narozeniny paní Božena Doležalová.

Organizátor:

Manželé Strnadovi
- 50. výročí svatby
-8-

Mediální partner:

Registrace: www.masrozkvet.cz
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OBECNÍ NOVINY OBCE OLEŠNÍK - č. 4/2016

Dnešní téma novin - Život na vesnici
K vyhlášenému tématu jsem požádala o pomoc
svoji spolužačku na universitě.
Vlastní životní zkušenosti autorky v závěrečné
seminární práci na U3V. - PROMĚNY ŽIVOTA
NA VESNICI, paní Karla Divišová.
Moje práce sleduje proměny života na venkově
v okolí Zbudovských blat od vzniku Československé republiky a od roku 1918 až do dneška. Soustřeďuji se na šest obcí: Hlavatce, Lékařova Lhota, Malé Chrášťany, Plástovice, Sedlec a Vlhlavy.
Sama z této oblasti pocházím. Narodila jsem se
v r. 1943 v Malých Chrášťanech. Žiji zde dosud
a také jsem zde pracovala. Moji rodiče hospodařili. Od dětství jsem svým rodičům pomáhala a tak
vím jaká je to těžká práce.
Po skončení l. světové války. V té době žilo na
venkově hodně lidí, kteří zde také pracovali.
Veškerá práce se dělala ručně. Nebyla žádná mechanizace a na polích se využívaly na práci koně
i jiný hospodářský dobytek. Lidé byli pracovití
a hluboce věřící. Jedlo se velmi skromně - co se
vychovalo, vypěstovalo a na poli narostlo. Základním prvkem na dobře fungujícím statku byla
rodina sedláka, která zahrnovala: manželku, malé
i dospělé děti a někdy i příbuzné. Sedláci s větší
výměrou by na práci nestačili, a tak ještě zaměstnávali pomocníky. Mužům se říkalo „čeledíni“
a ženám „děvečky“. Ti se u sedláků stravovali i bydleli. Na některých statcích čeledíni i děvečky se
stravovali společně se sedlákovou rodinou, jinde
jedli odděleně. Přespávali v různých místnostech,
kterým se říkalo komůrky a někdy také ve chlévě. Tito zaměstnanci měli se sedlákem sepsanou
celoroční zaměstnaneckou smlouvu a sedlák někdy za ně platil polovinu nemocenské a polovinu
invalidního pojištění. Sedlák, který odcházel na
odpočinek (dnes tomu říkáme důchod) předal
hospodářství svému synovi, tak spolu sepsali notářskou smlouvu, ve které se jednalo doživotní
bezplatné bydlení na výměnku.
Uvádím příklad výměnku: „Výměnkář má nárok
na užívání jedné světničky, společné užívání síně
s právem mýti se tam. Je tam postavená nádoba
s vodou a potravinová almárka. Dále společné užívání kuchyně hospodářů. Právo bráti si
ze studny veškerou potřebnou vodu, popřípadě
vodu načerpati a do bytu donésti. Společné užívání sklepa s právem ukládati si tam brambory, mléko a jiné potraviny. V dřevníku hospodářů míti
uložené dřevo a sekati si toto dřevo. Hospodáři
jsou povinni každý týden výměnkářskou světnici
uklidit, podlahu umýt, 2x za rok vybílit a uklidit.
Tělní a ložní prádlo jednou týdně vyprati, vyžehliti a vyspraviti. Dále je hospodář povinný platit
elektrickou energii jedné žárovky. Výměnkář má
právo ve svém bytě přijímat návštěvy svých dětí
i dalších příbuzných a známých. Každoročně odváděti výměnkáři 560 kg žita, 4650 kg pšenice
a 50 kg ovsa. Na požádání toto obilí dovésti do
mlýna a složiti. Od semletí si zaplatí výměnkář.
Na podzim má nárok na 5 q brambor s uložením
do sklepa. Dále 100 kg zelí k naložení. V zimě kolem Vánoc 50 kg vepřového masa, 5 l přeškvařeného sádla. V letní době 10 l převařeného másla
a 370 slepičích vajec. V době od 1. května do 30
září denně 1,5 l mléka a v ostatní roční době denně 1 l mléka. Hospodáři jsou povinni výměnkářům v jejich stáří a nemoci je svědomitě ošetřova-

ti a poskytnout potřebnou obsluhu, lékaře i kněze
k nim přivésti, potřebné léky opatřiti, lekaře i léky
zaplatiti“.
Sociální struktura a živnosti. V jednotlivých obcích fungovalo poměrně hodně různých živností a služeb. V průběhu dvacetipětiletého období
1. republiky a protektorátu se doba změnila jenom nepatrně. V Sedlci fungovaly 3 hostince, kde
se mohli občané pobavit. Také v Plástovicích byly
dvě hospody. Vlhlavy, Hlavatce a Malé Chrášťany měly po jednom hostinci. V některých hostincích se nacházely i taneční sály nebo kuchyně
k přípravě pokrmů. Byl zde výčep piva, vína, jemných likérů rumu a pečivo ke kávě a čaji. Hojně
zastoupeny byly rovněž ostatní sféry podnikání.
V Sedlci nalezneme obchod se smíšeným zbožím,
řeznictví, mlýn s pilou, obuvníka a krejčího. Na
krátkou dobu zde fungovala ještě pobočka záložny Raiffeisen umístěna v budově fary a v úloze pokladníka pracoval sám pan farář. V Plástovicích
byl provozován obchod s potravinami a pracoval
zde i sedlář, obuvník a pánský krejčí. V Lékařově
Lhotě se nacházel mlýn Hospodářského družstva
se sídlem v Netolicích. V Malých Chrášťanech
fungovala trafika, košíkář a truhlář. Ve Vlhlavech
bylo smíšené zboží. Nejchudšími se staly Hlavatce. Kromě zmíněné hospody zde nebyla žádná
živnostenská činnost a pro základní domácí potřeby se jezdilo do Sedlce nebo do Netolic. Ještě
v každé obci pracoval kovář, který kromě kování
koní opravoval také různé stroje. Vedle jmenovaných skupin rolníků, dělníků a řemeslníků je zde
několik osob vrstvy inteligence a státních zaměstnanců. Patřili k nim učitelé včetně pana řídícího,
děkan na faře, jenž měl hospodyni. Řadíme sem
také studenty na školách. Zvláštní kapitolu tvořili
lidé, kteří zaujímali to nejspodnější místo na okraji společnosti. Jednalo se o nezaměstnané nebo
o obecní pastýře, tedy osoby vydržované na náklad
obce. Pracovali u sedláků, pásly dobytek a vykonávali ostatní pomocné práce. Mohli bydlet v obecní
pastoušce nebo jako nocležníci u cizích rodin.
Obecní hospodářství. Hospodaření jednotlivých
obecních zastupitelstev v šesti sledovaných obcích se rozlišovalo. Záleželo na velikosti obecního
majetku, ať movitého nebo nemovitého, byl hlavním zdrojem obecních příjmů. Je sem zahrnuto
pachtovné z polností, lesů a poplatky z honiteb.
Velkým peněžním přínosem se stala plemenná
stanice ve Vlhlavech. Výdaje byly také v jednotlivých obcích rozdílné. Pořizovaly se hasičské stříkačky a obecní váhy. Dalším výdajem byla údržba
a budování veřejných komunikací. K nejvýznamnější investici, která se dotkla všech obcí patřila
elektrifikace. Byla provedena v r. 1927 v Hlavatcích, v Lékařově Lhotě, ve Vlhlavech a Malých
Chrášťanech. Jako poslední se dočkali v Sedlci
r. 1930. Pro obce to byla veliká investice. Obce
byly nuceny požádat o půjčku u Hospodářské
záložny v Netolicích. Kolem třicátých let se provedla kanalizace v Malých Chrášťanech, též se
budovala v Plástovicích. Poměrně hodně peněz
bylo vynaloženo na meliorační práce. V Malých
Chrášťanech bylo založeno meliorační družstvo,
jehož členy se stali místní rolníci.
Politické události. Jeden z nejvýznamnějších přelomů v českých dějinách představovalo vyhlášení
samost. Československého státu 28. 10. 1918.

- 10 -

Pro obyvatele šesti obcí to znamenalo ukončení dlouhé Světové války a rukování do rakouské
armády, které si z každé vsi vybralo krutou daň
na lidských životech. Bylo to více než 20 mladých
životů.
Obecní zastupitelstvo a volby. Ve všech šesti
sledovaných obcích probíhaly volby do zastupitelstev podle příslušného zákona. První volební
klání do obecních výborů se uskutečnilo v červnu
a červenci 1919. Byly také poprvé zvoleny ženy.
V průběhu dalšího období se ani po vícerých volbách určitá jména zástupců na obcích neměnila.
Též starostové nebo členové obecních rad vydrželi ve svých funkcích dvě i více období.
Kulturní a společenský život na Sedlecku.
V první řadě je zapojení většiny obyvatel do
zemědělské výroby, která byla fyzicky i časově
náročná. Volný čas by vyplňován různými aktivitami jako Sokol, vlastní fotbalové mužstvo
a vesnické ochotnické spolky. Ke společensky
nejaktivnějším spolkům patřily skupiny dobrovolných hasičů. Hasiči pořádali hasičská cvičení
a soutěže za doprovodu hudby. Také zasahovali
u řady místních požárů i ve vzdálenějších obcích.
Pořádaly se hasičské a myslivecké plesy. Pravidelné oslavy významných výročí, která organizovala
obecní zastupitelstva a místní škola. Začátkem
dvacátých let se na Sedlecku postavily pomníky
padlých v Světové válce, které se udržují dodnes.
Duchovní sféra souvisela s činností kostela, pořádaly se poutě, svatby, pohřby, biřmování a vyučování náboženství ve školách. Ve třicátých letech se
objevil zájem o telefonizaci obcí. Úspěšně dopadlo i zavedení místní veřejné dopravy. Obvyklou
a pro hospodáře pravidelnou zábavou bylo po
práci posezení v hostinci. Poměrně vysoké úrovně dosáhlo čtení denního tisku a řada hospodářů
jej měla předplacený. Byly také zakládány obecní
knihovny, o které byl velký zájem.Také byl zájem
o stavební úpravy bydlení. Řada místních statků
se mohla pochlubit krásnými blatskými štíty ve
stylu Selského baroka, které jsou chloubou dneška. Návesní fronta vymezená dvouštítovými
zemědělskými usedlostmi. Typická jsou zejména
průčelí se zvonovitě tvarovanými šíty dynamicky
barokního tvarosloví.
ll. Světová válka. Vypuknutím války 1. 9. 1939
výrazně poznamenalo společenský život, ale především hospodářství. Brzy po pádu Polska byl
zaveden systém vázaného hospodářství na potraviny, oblečení, životních potřeb, surovin a materiálu. Bez lístků (bodů) se nedalo téměř nic koupit. Rolníci museli dodávat stanovené kontigenty
obilí, masa, mléka a vajec podle výměru osevních
ploch a počtu hospodářských zvířat. Vznikaly
funkce tajemníků, kteří dodávky rozpočítávali
a kontrolovali jejich plnění. Život na vesnicích
ztrpčovala řada úředních nařízení. Vznikaly pracovní povinnosti pro obyvatele v rámci plnění veřejně prospěšných prací a také nařízení o totálním
pracovním a válečném nasazení. Také se prováděly různé finanční sbírky textilu, papíru a železa.
Kulturní a společenský život regionu poznamenala válka jen částečně. Probíhaly vesnické zábavy, hrála se divadla, fungovaly obecní knihovny
a dobře si vedly i hasičské sbory.
Období po r. 1945 přineslo velkou změnu v poměrech na venkově. Odsun Němců, konfiskace
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jejich majetku a přidělování půdy bezzemkům
znamenaly podstatný odliv pracovní síly, odchodem pracovníků ze zemědělství. Na statcích zůstali jen hospodáři se svou rodinou. Toto začalo
v r. 1945, nabralo po r. 1948 na intenzitě. Dalším
jevem pro poválečné období byl útěk čeledínů
převážně do příhraničí, kde dostávali zabranou
půdu i obytná stavení. Národní výbory začaly
projednávat žádosti pro přidělování zemědělské
půdy většinou v příhraničí. Druhý poválečný rok
byl ve znamení parlamentních voleb. Nejhorší
období pro zemědělce byla padesátá léta. Pracovních sil ubylo odchodem do pohraničí. Větší
sedláci nemohli práci na statku sami zastat a ještě
byly pronásledování kontrolami. Byly stanoveny
vysoké dodávky obilí, brambor, mléka a masa.
Přes všechnu snahu nemohli zemědělci dodávky
splnit. Kontroloři jim odebrali i část těch potravin co měli pro svou potřebu. Potraviny si různě
schovávali, ale většinou skrýše byly odhaleny. Za
tento přestupek byli souzeni, hrozilo jim vězení,
pokuty a vystěhování celých rodin. Rokem 19556 se uskutečnila kolektivizace podle Sovětského
vzoru. Rolníci se zdráhali a měli z ní obavy. Vznikaly násilným způsobem JZD. Lidé se báli nejistoty. Začalo slučování pozemků, svážel se dobytek
do společných stájí. Výplaty byly směšné, braly se
zálohy a koncem roku bývaly dobírky a někdy
při neúrodě nebylo nic. Prvé 4 roky byly kritické.
V 60-tých letech napětí na vsi se pomalu ztratilo. I když v těch starších lidech to určitě zůstalo.
Postupně začínaly některé výhody, pořizovaly se
stroje a pomalu odpadla ruční práce. Muži obdělávali pole pomocí mechanizace. Hůře na tom
byly ženy, i když se stáje modernizovaly. Některé
ruční práce však zůstala na ženách.
Období slučování. Hlavním důvodem bylo využití mechanizace, stavbou kravínů s velkou kapacitou dojnic. Začalo se s výstavbou prodejny
Jednota. Vedle těchto prací se na konci šedesátých
let naplánovaly další veřejně prospěšné akce. Budování požárních nádrží, úprava návsí a veřejné
osvětlení obcí. Na 70. a 80. léta vzpomínají dnes
lidé na Blatech jako na dobu, kdy se jim dobře
vedlo. V každé větší obci byl obchod s potravinami, do menších obcí jezdila pojízdná prodejna,
která bývala velmi dobře zásobená. Na vesnicích
se více vydělávalo, modernizovaly se domy, zřizovaly se koupelny. Jezdilo se na zájezdy. V těchto
letech vznikla dovolená v družstvu, členové dostávali poukazy do rekreačních středisek. To bylo
jako odměna nejlepším pracovníkům.
Problémem vesnic se stává odliv obyvatel do
blízkých měst. Prodávala se vesnická stavení
k rekreačním účelům. Další zlom ve vývoji JZD
znamenal rok 1979, kdy MNV 23. září souhlasilo
se sloučením JZD Sedlec, Dívčice a Pištín. Vznikl tak komplex pod názvem „Blata“, zahrnující
velkou část českobudějovického okresu severozápadně od krajského města. Celek tvoří 16 vesnic
a dnes obdělává 3 700 hektarů. Vedení družstva,
kanceláře a dílny jsou ve střediskové obci Sedlec. V Sedlci je závodní kuchyně odkud se obědy
rozvážejí do ostatních obcí, což je i výhodou pro
nemocné i pro důchodce. Tato výhoda dodávky
obědů trvá stále.
Revoluce 1989. Tento rok ovlivnil život nejenom
venkova, ale i existenci JZD a samotných lidí. Po
roce 1990 se postupně měnily i mezilidské vztahy. Tuto situaci jsem prokonsultovala s bývalým
předsedou družstva. Pan předseda řekl, že pro-

žíval revoluci hůře než při kolektivizaci. JZD se
muselo stále s něčím vyrovnávat, bylo plno restitucí, které se musely řešit a byly finančně náročné.
Byla velká snaha rozpouštět družstva a hospodařit soukromě. Bylo několik družstevníků, kteří se
snažili využít restituce a hospodařit po svém, ale
většina nechtěla družstva rozpustit. Byli i takoví,
kteří pár let hospodařili a rádi se pak vrátili zpět
do JZD. Toto období pro vedení družstva nebylo
jednoduché. JZD Blata se sídlem v Sedlci změnila
svou právní formu ve Družstvo vlastníků, kteří do
něho vložili svá pole i hospodářský majetek. Členové družstva berou nájemné dle výměru pozemků. Bohužel, dnes láska k půdě vymizela. Velkým
problémem je, že různí zbohatlíci snaží skoupit
ornou půdu k různým účelům a tím ohrožují existenci družstva, ale i možnosti hospodaření v budoucnosti. Ještě bych se chtěla zmínit o cenách, za
které zemědělci prodávají své výrobky. V živočišné výrobě se přestaly chovat prasnice a žír prasat,
poněvadž se na vepřovém několik posledních let
prodělávalo. Nyní se prodělává 2 Kč na jednom
litru mléka. To se týká i výrobků rostlinné výroby.
Ceny obilí se nemění, jsou stejné jako v r. 1980.
Ceny osiv, hnojiv, postřiků a pohonných hmot šly
od té doby několikrát vzhůru. To, co jsme před
rokem 1989 vyváželi, dnes dovážíme a dovážíme
většinou nekvalitní a předražené potraviny. Při
takových cenách pro zemědělce bez dotací by nebylo možné hospodařit. Dotace tvoří 20 % a i tak
je to málo. Hodně družstev přechází na výrobu
el. energie, což je pro ně výnosnější než pěstovat
rostlinné a živočišné výrobky.
Život na venkově dnes. Do zemědělství se lidé
nehrnou, důvodem je i malá mzda. Práce na polích je mechanizována a k tomu stačí málo traktoristů a ti dnes musí mít ŘP třídy C. Většina
z nich jsou vyučeni jako opraváři zemědělských
strojů. V živočišné výrobě pracují převážně ženy.
Živočišná výroba především ve stájích byla modernizována. V roce 1990 pracovalo v družstvu
450 lidí, dnes je jich 115. Je to vlivem úbytku
zvířat a také mechanizací. V posledních letech se
lidé na venkov vracejí. Začínají stavět nebo kupovat domy. Dojíždění do práce je mnohem snazší. Skoro v každé rodině je jedno nebo i více aut.
Dříve se vesnice vylidňovaly a dnes je to opačně.
Mám velkou radost z každé mladé rodiny, která se
rozhodne u nás zůstat.
Závěr. Mým záměrem bylo ukázat jak se žilo na
venkově dříve a jak se žije dnes. Hlavním úkolem
na venkově bylo zemědělství. V každém statku
byla hospodářská zvířata. Dnes v šesti sledovaných obcích zvířata vymizela. Nyní zde najdete
jen psy, kočky a někde i slepice. Žije se jiným způsobem. Děti nepobíhají po vesnici, nehrají různé
hry jako jsme hrávali my, když jsme byli mladí. Je
to novou dobou, která se nedá zastavit. Dnes děti
mají televizi a PC s internetem. Lidem již na přátelské posezení nezbývá čas. Přesto zde žiji ráda.
Autorce práce vřele děkuji za projevenou
spolupráci a pomoc. Jana Peterková
Ani na malé vesnici nemusí být nuda. Konají
se zde různé jarmarky, zábavy, sportovní akce.
A prostě, když člověk chce, zábavu si najde.
Opravdu tedy záleží na tom, jaké má každý z nás
nároky. Na druhou stranu se rozhodně najdou
pravé opaky, kdy mladý pár žije na vesnici a do
města by rozhodně nešel a na starší pár, který
bydlí ve městě a o žádné vesnici a klidu nechce
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prakticky ani slyšet. Záleží tedy na tom, jak to má
každý člověk nastavené, což je zcela znatelné.
_______________________________________
Jak se na vesnici dostat ke studiu v každém věku.
Pro mne důchodový věk znamenal splnění snu
- studium na akademické půdě. Není opravdu
žádný rozdíl mezi městem a vesnicí. Jen chtít
a udělat.
Do programů celoživotního vzdělávání zahrnují vysoké školy již tradičně Univerzitu třetího
věku (U3V). Univerzita třetího věku poskytuje
dospělým a osobám v pozdějším věku všeobecné,
zájmové a neprofesní vzdělávání na vysoké škole
a to na universitní úrovni.
Programu univerzity třetího věku se může zúčastnit osoba, která dosáhla věku potřebného pro
přiznání starobního důchodu, věková podmínka
ovšem neplatí pro držitele průkazu ZTP. Dalším
požadavkem je úplné středoškolské vzdělání
s maturitou. Ve výjimečných případech ovšem
může být prominuto. Pro studium na univerzitě
třetího věku je potřebné vyplnit a podat přihlášku, většinou v období od května do srpna, a uhradit zápisné ve výši několika set korun. Přesnou
výši zápisného pro akademický rok nebo semestr
stanovuje univerzita. Před zahájením vzdělávání
se zájemci účastní zápisu. Univerzity umožňují
zájemcům vzdělávat se a seznamovat se s nejnovějšími poznatky v rozmanitých oblastech, a to
ve vědě, historii, politice nebo kultuře. Neméně
důležitá je i sociální funkce, podpora psychické
a fyzické svěžesti, autonomie a integrace do
společnosti. Díky společenskému charakteru
umožňuje univerzita setkávání se s vrstevníky
a navazování přátelství, překonávání pocitu izolovanosti a osamělosti. Je možné rozhodnout se
mezi krátkodobými a dlouhodobými tematickými kurzy, které probíhají formou přednášek,
případně cvičení, seminářů a exkurzí. Výuka probíhá v závislosti na univerzitě dvakrát až čtyřikrát za měsíc. Účast na přednáškách je podmínkou pro získání závěrečného osvědčení. Většinou
mohou zájemci během svého vzdělávání využívat
univerzitní počítačové cvičebny a učebny včetně
studovny knih a časopisů. Posluchači U3V podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
nejsou studenty. Po absolvování vzdělávacího
kurzu tak namísto vysokoškolského diplomu získají osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení
je podmíněno pravidelnou docházkou, posluchač ho obdrží na slavnostní promoci. Studium
na U3V kromě vědomostí umožní poznat sama
sebe a získat také určitou psychickou odolnost.
Dále dokáže upevnit vědomí, že senioři nejsou na
okraji společnosti a že mají své oprávněné sebevědomí. Studium na U3V naučí účastníky používat
moderní technologie, práci s počítačem a tak být
v kontaktu se současnými možnostmi a trendy
a také být ve společenství lidí stále toužících po
vzdělání a v přátelských setkáváních nacházet radost a pozitivní pohled na budoucnost.
Studium se stalo pro mne velkým přínosem, který
zapadá do mého aktivního celoživotního přístupu
na vlastní život. To mimo jiné znamená zajímat
se o dění kolem sebe, nebát se změn. Hledat stále způsoby a kroky jak čelit vzniklým životním
situacím. Nenechat se zavalit stresujícími stavy,
popř. s nějakým možným stresem i počítat a pak
jej nejraději úspěšně řešit a izolovat ho od ostatního mého života. Udržovat si dobré a hojné vztahy
s ostatními lidmi. Vyhledávat pozitivní nálady,
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lidi a využít tak od nich pocit podpory. Vytvářet
si stále neochvějně kolem sebe příznivé prostředí,
pěstovat si dobrá přátelství do budoucna. Pracovat neustále v rámci možností na svém zdravém
životním stylu. Pěstovat si koníčky, dovednosti,
radosti. Mít své stálé rituály i hodnotný denní

režim. Umět a mít sílu vhodně projevit emoce,
taktní humor a smích. Díky škole mám kolem
sebe lidi, různé lidi a vidím a vnímám tu sílu
a chtění mít dobrý život co nejdéle. Jsem ráda,
že jsem U3V poznala během tříletého studia na
svou vlastní kůži. A ráda ji budu každému vřele

doporučovat. Tím se také studium stává i dobrým
a vděčným tématem při budování mých současných a popř. i budoucích kamarádství a přátelství,
tzn. pozitivních vztahů.
JP

Výlet do středních Čech
Jako již tradičně Obec Olešník organizovala
17. 8. 2016 zájezd pro seniory. Letos byl tento výlet organizován k výročí 700 let narození Karla IV.
Na programu dne byla naplánována prohlídka
Valdštejnské jízdárny a návštěva Karlštejna.
V ranních hodinách jsme se sešli před obecním
úřadem v hojném počtu. Ač byl zájezd směřován
pro seniory, tentokrát se směly zúčastnit i děti
ZŠ Olešník. Měly tento výlet ze odměnu za to, že
nacvičily v předešlém školním roce divadelní hru
Noc na Karlštejně.

Někteří rodiče a blízcí příbuzní předali děti do
péče paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Z. Huckové, která měla děti během zájezdu na starosti. Pak došlo
k přepočítání zbytku účastníků zájezdu a poté
jsme nastoupili do přistaveného autobusu, kde
na nás čekali spoluobčané z Chlumce a Nové Vsi.
Velké překvapení, které nikdo netušil, bylo sdělení panem starostou JUDr. J. Pavlicou, že jako
vedoucího zájezdu delegoval mne.
Když jsme byli všichni na svých místech, vyrazili jsme na Prahu. Pan řidič byl velice vstřícný
a zkušený, takže nám cesta ubíhala velmi příjemně. Samozřejmě jsme si udělali přestávku na
benzínové pumpě před Prahou na malé občerstvení a pak už nám nebránilo nic v pokračování
výletu. Do Prahy jsme dorazili kolem 9 hodiny
a tak jsme měli dost času na přesun k Valdštejnské jízdárně. Valdštejnskou jízdárnu otevřeli v
10 hodin a já jsem zakoupil lístky na prohlídku
i s komentářem. Prohlídka i komentář našich

Vedoucí zájezdu Bc. Josef Hucek.

přednášejících byl velice zábavný a vyčerpávající.
U přednášejících byl vidět jejich přehled o historii, ale i radost a profesionalitu. Nicméně prohlídka se protáhla o hodinu a půl déle, než bylo v plánu. Vyčerpanost, která se projevila na některých
z nás byla nepřehlédnutelná a tak bylo moc milé
využít odpočinku v parku před jízdárnou nebo se
osvěžit v nedaleké restauraci.
Další cesta vedla k nástupišti, kde jsme měli plánovaný odjezd. Když jsme se sešli v místě odjezdu, čekalo nás překvapení - nešlo se spojit telefonicky s panem řidičem, aby pro nás přijel. Po
zvážení celé situace jsem vyhledal pána, který
měl na starosti parkovací místa. Po krátkém rozhovoru obvolal různá parkoviště v okolí, kde by
možná mohl parkovat náš autobus - bohužel bez

výsledku. Náš autobus nebyl na žádném parkovišti. Opět se projevila profesionalita pana řidiče,
který přijel během 10minut, protože ještě před
výstupem jsme se domlouvali na délce prohlídky
a překročení tohoto času ho přinutilo nás vyzved-
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nout v místě čekání. Poté jsme se vydali na poslední část výletu a to byl Karlštejn. Samozřejmě
v odpoledních hodinách byla Praha neprůjezdná
a tak se nám zvyšovala ztráta času.
Prohlídku, kterou jsme měli domluvenou na
15:10 hod. a před prohlídkou ještě oběd se ukázalo jako nereálné stihnout, proto jsem přistoupil k plánu B. Přeobjednat prohlídku Karlštejna
na 16:10 hod. Tato hodina byla volná, takže jsme
v klidu poobědvali a po obědě posilněni kuřízkem jsme se vydali vzhůru na Karlštejn. Celá

prohlídka byla opět nádherná, výklad byl vyčerpávající a i to, že jsme mohli fotografovat, využila značná část účastníků našeho zájezdu, aby
si udělali dostatek fotografií na památku tohoto
překrásného místa. Po skončení prohlídky jsme si
udělali na hodinu rozchod a vyčerpáni z celého
dne jsme usedli do sedadel autobusu a odpočívali
až do příjezdu ke svým domovům.
Celkově byl zájezd krásný a sluníčko, které nám
svítilo po celou dobu, tento pocit ještě umocnilo.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obci Olešník za
pořádání těchto akcí, protože to jistě patří k stmelování lidí na vesnici a také všem zúčastněným za
jejich výdrž, sportovního ducha a do budoucna
přeji mnoho takových zážitků.
Vedoucí zájezdu Bc. Josef Hucek
Výlet do Prahy a na Karlštejn se nám moc líbil.
Nadšení a neskutečně mnoho informací pana průvodce na výstavě o Karlu lV. ve Valdštejnské jízdárně bylo velmi nakažlivé a obohacující. Myslím,
že by mohl vyprávět hodiny... Bylo fajn, že pak následovala návštěva Karlštejna, kde byl také skvělý
a zábavný průvodce a informace se doplňovali. Dětem se výlet líbil a snad jim v hlavičkách zůstalo
pár informací z naší zajímavé historie.
Marie Lišková s dcerou
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NOVÁ VES ŽIJE
Jedenáctý ročník - Dny Border Teriéra v Týně nad Vltavou 2016
Ve dnech 10. - 12. 6. 2016 se konaly poprvé v jižních Čechách v areálu autokempu RUSALKA u Týna nad Vltavou již
jedenácté Dny Border Teriéra.
Páteční odpoledne bylo věnováno nácviku na sobotní zkoušky z bezkontaktního norování, který
se konal na nedaleké noře Pištorovina a byli jsme
moc rádi, že jsme již během této příležitosti mohli přivítat vzácné hosty ze zahraničí paní Lesley
Gosling a pana Williama Shorthose, kteří byli
nadšeni z toho, že máme tu možnost u nás dělat
s našimi psy činnost, pro kterou bylo toto plemeno původně vyšlechtěno – tedy norování.

Sobotní ráno začalo na Hněvkovické přehradě za
příjemného počasí zahájením zkoušek pětiboje.
Zúčastnilo se 7 psů, dva psi k nám dorazili i ze
zahraničí, avšak jeden z nich bohužel neobstál.
Zvítězil pes Calcavela Ketinela, vůdce Tereza Heráková – I. cena, KV a CCT. Druhý se umístil Caryx Skamika, vůdce Lenka Pokorná – I. cena a na
třetím místě Just Fiery Lucifer, vůdce Alena Auerbach – II. cena. Ještě jednou moc gratulujeme!
Odpolední zkoušky z bezkontaktního norování
proběhly v pořádku. Zúčastnilo se 18 psů, dva psi
v průběhu zkoušek odstoupili.
Moc děkujeme všem, co při zkouškách pomáhali
(ředitel zkoušek – Zdeněk Řádek, správce zkoušek – Ing. Lukáš Odehnal, vrchní rozhodčí Václav
Kučera, rozhodčí – Dalibor Smékal, rozhodčí –
Roman Malec, normistři – Václav Krejčíček, Zdeněk Řádek, Ing. Lukáš Odehnal, Ondřej Odehnal,
Lukáš Starý, zapisovatelé – Ondřej Mokrý a Dajka
Kučerová).
Celé odpoledne v areálu autokempu probíhal závod v coursingu pod dohledem paní Aleny Auerbach. Kdo měl zájem, mohl si zastřílet v leaserové
střelnici, nebo si malovat, či pohrát s dětmi v dětském stanu.
Poté následoval velmi očekávaný seminář s projekcí, který přijeli přednést Lesley Gosling a Bill
Shortose (texty překládali - Petra Řádková, Alena
Divišová, Katka Levinská a Zbyněk Kubík) a týkal
se historie, standardů, využití, vystavování Border
Teriéra v Anglii a Skotsku - odkud toto plemeno
pochází. Také bychom chtěli tímto poděkovat
Janu Prollovi z Nové Vsi, který nám zapůjčil na
tento seminář projektor.
Večer pokračoval ve všeobecné zábavě – podávalo
se pečené prase, k poslechu hrála country kapela
a losovala se již tradiční bohatá tombola. Večerní
posezení proběhlo v přátelské atmosféře, a všichni se již těšili na nedělní mezinárodní Speciální
výstavu Border Teriérů.

Nedělní ráno zahájili Jihočeští trubači a pro letošní výstavu byli pozváni dva rozhodčí opět ze
zahraničí, psy posuzovala paní Lesley Gosling
z Anglie a ve druhém kruhu zase posuzoval feny
pan William Shorthose ze Skotska. Hlavního
rozhodčího pro celou výstavu se zhostil Dalibor
Smékal. Na výstavu bylo přihlášeno celkem 107
psů, z toho 1 pes ze Slovenska a 9 psů z Francie.
Titul CAJC pes obdržel Ravenside Role Model
For Glen Mara paní Brigitte Belin Bernaudin,
který zároveň obdržel titul BOJ. Titul CAJC fena
obdržela Dina z Otavských strání pana Jaroslava
Šprungla. Titul VSV obdržel pes Artush z Romanova chovu paní Ivany Černoškové, který zároveň získal i titul BOB. VSV obdržela fena Hetty
ze Stružského dvora pana Lubora Libicha, tato
fena zároveň obdržela titul BOS. V soutěži párů
zvítězil pár Zbyňka Kubíka - Komando Fiery Lucifer a Olympia de Paris Fiery Lucifer, chovatelskou skupinu vyhrála skupina Gueville - Francois
Lescanne.
Také oblíbená soutěž pro ty nejmenší – „Dítě
a pes“ se konala v počtu mnoha budoucích vystavovatelů, všechny děti obdržely krásnou plaketu
a drobné ceny. A ze čtyř starších dětí se na prvním
místě v Junior handlingu umístila Sandra Kučerová.
Celá výstava proběhla v přátelské atmosféře,
i když nám ji dvakrát trošku narušilo tzv. aprílové
počasí. A možná se některým účastníkům mohlo
zdát i přísné posuzování rozhodčích, ale, kdo se
zúčastnil sobotní přednášky, tak věděl, proč to tak
je a hlavně, že to tak má správně být. Přikládám
proto ještě komentáře obou rozhodčích:
LESLEY GOSLING
„Ještě jednou bych chtěla poděkovat Českému Klubu Teriérů za velmi milé přivítání během výstavy
a vlastně celého víkendu Dnů Border Teriérů.
Zatímco můj kolega posuzoval v neděli feny, já
jsem posuzovala psy. Když jsem už při zkouškách
viděla Border Teriéry pracovat, musím s potěšením
konstatovat, že velikost BRT je o 100 % lepší než,
když jsem tu posuzovala na speciální výstavě pro
Klub Teriérů v roce 2011. Což znamená, že se vy
chovatelé zřejmě snažíte posouvat chov vašich BRT
správným směrem, tudíž k velikosti požadované
původním standardem z roku 1920, což mě velmi
potěšilo.
Přední fronta BRT si zaslouží ještě pozornost: konstrukce ramen je stálým problémem, což se projevuje v širokém pohybu nebo vybočenými lokty. Toto
může dále způsobovat zkrácení krku a rozšíření
hrudního koše za rameny.
Některé hlavy byly poněkud hrubé s netypickým
výrazem BRT. Hlava border teriéra a její výraz definují plemeno. Některé hlavy však, které jsem tu
viděla, byly velmi dobré.
„Stop“ spojnice mezi očima by měla mít, co nejmenší úhel, aby hlava z profilu vypadala jako hlava vydry.
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Oči byly dobrého tvaru a barvy, ale našla jsem několik skusů, které měly mírně nepravidelné uspořádání horní řady zubů.
Srst byla často řídká i přesto, že většina měla tzv.
dvojitou srst (podsadu a krycí srst). Některé kůže
mohly být také silnější.
Lepší úprava srsti na tlapkách by pomohla vyniknout tvaru tlapek během vystavování, ale přestože
tomu tak nebylo, tlapky byly velmi dobré.
Stejně ocasy a uši. Kromě jedné výjimky, všichni psi
byli kompletní (varlata).
Povaha psů byla velmi dobrá, což je další oceňovanou charakteristikou plemene. Byla jsem potěšena, že až na pár výjimek byli BRT pro mě veselými
parťáky na této výstavě.
Vzteklí a dominantní psi nejsou pro práci žádoucí.
Moji vítězové mě úplně vzali dech a ten nejlepší
pes, kterého i Bill vybral jako BOB, byl prostě úžasný. Jeho tělo bylo atletické a dobře uzpůsobené k
běhání, jeho hlava byla dobrá a typická pro BRT
a pohyboval se přesvědčivě, tak jak to má být. Byl
snadno obejmutelný, dobře osvalený a při pohybu
pokrýval povrch země snadno a ekonomicky.
Bylo mi potěšením se s vámi znovu setkat, děkuji
klubu za opětovné pozvání. Moc se mi líbilo i místo konání, bylo perfektní jak pro vystavovatele, tak
i pro jejich psy.
Chtěla bych vám tímto pogratulovat ke zlepšení ve
vašem chovu border teriérů, kteří mají své fanoušky nejen po celé Evropě.
Lesley Gosling“ - (překlad Petra Řádková)
WILLIAM SHORTHOSE
„Bylo mi velkou ctí, že jsem byl pozván posuzovat
BRT v ČR a ještě se to znásobilo laskavostí a pohostinností, která trvala po celou dobu naší návštěvy.
Obecným pozorováním vystavovaných BRT jsem
došel k závěru, že Ti co byli umístěni vysoko, byli
kvalitními zástupci plemene a byli by konkurenceschopní kdekoliv.
Vyskytlo se několik netypických, úzkými lebkami
vůbec nepřipomínající požadovanou podobu „vydří hlavy“, což bylo spojeno se slabou čelistí a nedostatečným výrazem pro BRT. Našel jsem pouze pár
diskutabilních skusů a většina psů měla dobré velké
zuby. Srsti byly všeobecně dobré, jen několik jedinců mělo slabou kůži, což také není správné. Dobrý
počet psů mělo správnou váhu a hodně z nich bylo
také správně osvaleno. Nejběžnější chybou byla
přední fronta, příliš široká, některá spíše jako buldok nebo stafordšírský bulteriér než border teriér.
Široký hrudník negativně ovlivňuje základní požadavek na BRT - být schopen pracovat pod zemí
(v noře) - vede k příliš kulatému tvaru hrudníku
a tím jsou vybočeny lokty, což nedovoluje správný
paralelní pohyb.
Abych to uzavřel pozitivně, temperament byl veskrze dobrý a byli tam někteří jedinci, které bych si
s radostí vzal s sebou domů.
Mimo jiné bylo velmi zajímavé vidět i další aktivity, kterých se BRT zúčastnili a většina s ohromným
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nadšením. Přesto, že tyto aktivity jsou velice zábavné a užitečné pro psy i jejich majitele, prosím nenechte jimi ovlivnit velikost a standardy budoucích
BRT v chovu. U BRT bychom měli dbát na to, pro
jaký účel byli vlastně vyšlechtěni - NORNÍCI - za
účelem pracovat pod zemí a schopnost se tam dostat. Pokud toto nebudeme brát v potaz - ztratíme
Border Teriéra!
Bill Shorthose (Scotland) - (překlad Petra Řádková)
Touto cestou chceme také poděkovat hlavnímu
rozhodčímu Daliborovi Smékalovi a rozhodčím
z Anglie a Skotska za jejich posuzování na naší
Speciální výstavě border teriérů.
Také děkujeme, že naše pozvání přijala i předsedkyně klubu chovatelů teriérů paní Alena Auerbach. Poděkování také patří vedoucím kruhů
(paní Janě Králíkové a panu Václavu Kučerovi)
a zapisovatelkám (Kateřině Levinské a Petře Řádkové z jazykové školy LUMIKA), ale samozřejmě
i všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu tohoto víkendu.

V neděli nám také velmi pomohla paní Jarka
Mokrá s dětským dnem – hry a soutěže v duchu
Myslivosti. Děti byly nadšeny, mohly si vyzkoušet střelbu na divočáka, poznávaly přírodniny
a zvířátka nebo mohly vyzkoušet let s balonkem
od Pepy Mokrého a pochutnat si na točené zmrzlině.(Děkujeme také za drobnosti pro děti od firem:
Lesy ČR, KNUSPI, Infocentrum Týn nad Vltavou
a Daňhel AGRO a.s. a za krásné diplomy, které
navrhovala paní Kateřina Faktorová z Nové Vsi.)
Také byla možnost nechat si vyfotit svého miláčka, buď s vítězným pohárem či jen tak pro radost,
v přírodním ateliéru fotografa Ondřeje Vithy
(i jemu patří poděkování).
Celé akce se zúčastnilo celkem 250 dospělých,
41 dětí a 140 psů. Tato čísla svědčí o tom, že pořádání Dnů border teriéra je stále pro majitele
tohoto plemene atraktivním a příjemným zážitkem. Také si zde mohou majitelé uchovnit své psy
vzhledem k tomu, že se v sobotu konají zkoušky
a v neděli se koná výstava. Každý majitel si pak
mohl nechat spočítat u svého psa zuby a změřit

výšku, což v neděli prováděl hlavní rozhodčí pan
Dalibor Smékal.
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat sponzorům, bez jejichž přispění bychom nemohli
všem zúčastněným, dětem a pejskům dávat tak
hodnotné dárky a připravit pro vás tak bohatou
tombolu. Tak děkujeme hlavně firmám: PROPESKO Veselí nad Lužnicí, Royal Canin, PROGLES
s.r.o. Jičín, Hills, RUMPOLD Týn nad Vltavou,
Banner, Daněk Chlazení Truhlářství, Panda, Super ZOO, kadeřnictví PH, Merino Týn nad Vltavou, Pekárna Dříteň, VEXPOCZ s.r.o., Jazyková
škola LUMIKA Týn nad Vltavou, RADEKOVA
s.r.o. – ubytování Nová Ves.
Srdečně zveme všechny „borderáře“ a milovníky psů plemene border teriér na příští dvanácté Dny BRT 2017 tentokrát tedy opět v jižních
Čechách.
Zdeněk a Petra Řádkovi
Nová Ves 11 – Olešník
www.radekova.cz
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OKÉNKO REDAKCE
Zákonná povinnost. V něčem se podle odborníků život prvních
zemědělců vůbec nelišil od toho dnešního. Obyvatelé potřebovali
vodu. A právě proto začali neolitici s budováním prvních studen.
Dřevěnými, kostěnými či parohovými nástroji hloubili jámu tak
dlouho, než se dostali pod úroveň spodní vody. Následně objekt
zpevnili dřevěnou konstrukcí. Zatím jejich poslední objevenou
studnou je ta na okraji nynější obce Velim. Na jaře 2016 ji odkryli při záchranném výzkumu na pozemku pro výrobní halu.
Šlo o obvyklý scénář. Před zahájením vlastních prací má investor
povinnost vše ohlásit příslušnému úřadu. V případě jakéhokoliv
archeologického objevu musí následně dát archeologům prostor
ohrožené památky zachránit. Podle analýz rostly kolem prozkoumané lokality především duby, lípy, jasany, lísky, olše a topoly.
Osadníci pak na polích pěstovali pšenici jednozrnku a dvouzrnku a neustále bojovali s plevelem.

Co znamená prevence. Preventivní prohlídky se provádějí v oborech praktického lékařství, dětského a dorostového, zubního a gynekologie. V prvním
případě je interval dvouletý. V rámci všeobecné preventivní prohlídky podle
vyhlášky se provádí například měření krevního tlaku, doplnění anamnézy
se zaměřením na případné změny, kontrola očkování, kompletní fyzikální
vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření. Pokud nebyly v předepsaných termínech testy provedeny, lékař je má zajistit. Jde např.
o cholesterol, glykemii a EKG. Praktickému lékaři posílá zdravotní pojišťovna 48 až 52 korun měsíčně za každého registrovaného pacienta. Ten by měl
také preventivní prohlídky ve stanovených intervalech vyžadovat.

Tričko může zachránit život. Zdravotnická záchranná služba ČR (ZZS) se společně s Horskou
službou ČR zapojila do projektu RescueMe. Ten má za úkol usnadnit záchranným složkám
identifikaci postiženého, urychlit určení anamnézy a tím zefektivnit celý záchranný proces.
Základem nového systému je tričko, na jehož rub si člověk nechá natisknout nejdůležitější data
ze své anamnézy. Například že trpí alergií, je diabetik nebo že má v těle kardiostimulátor. Dále
jméno, bydliště a kontakt na blízkou osobu. Všechna tato data záchranářům usnadní jejich
činnost, pokud najdou člověka v bezvědomí nebo ve stavu, kdy není schopen odpovídat na
otázky. Potisk je na rubu trika, citlivá data tudíž nejsou na první pohled viditelná. Záchranář
ale podle oficiálního loga na samotném triku nebo na nášivkách či visačkách na svrchních
částech oděvu pozná, že osoba je zapojena do systému. Postiženému vyhrne tričko naruby
a vše důležité z něj vyčte.
Aby po smrti nebyla závěť potomky prahnoucími po majetku rozstřílena, musí být
pádně zdůvodněna. To u manželů je vydědění snadná věc. Nově stačí jedna věta.
Bez vysvětlování. Hodí se to ve formálních
svazcích, kde z nějakého důvodu nedošlo na
rozvod. V současnosti existuje negativní závěť. Znamená, že kohokoliv, mimo potomky, lze vydědit jednou větou, bez zdůvodnění. Například manžela, respektive manželku
lze vydědit snadno. Stačí (u notáře) sepsat,
že manžel/manželka po mně nedědí, datum
a podpis.
Na rozdíl od dřívějška lze podle nového
občanského zákoníku potomka vydědit
také pro marnotratnost. Co to ale ta marnotratnost vlastně je, když si dnes půjčují
a žijí na dluh téměř všichni? Zákon odpověď
nedává. Jeho tvůrci, ostatně i jako u spousty
dalších ustanovení, vycházejí z toho, že se
to za pár let tzv. prosoudí. To znamená, že
nejasný zákon mají vyjasnit vykladači zákonů, tedy soudci. Potíž je v tom, že každý
soudce si to vykládá po svém, což je sice
v souladu se zákoníkem, ale účastníci řízení
a jejich právníci pak tonou v nejistotě.

Od července 2016 mají lidé možnost získat
výpis z Centrální evidence exekucí ČR
na skoro tisícovce pobočkách pošty za 50
korun za stranu. V evidenci mohou mimo
jiné zjistit, zda byla na konkrétní subjekt
nařízena exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena či zda byla exekuce pravomocně odložena či zastavena. Ověřit si dluhy výpisem
z evidence exekucí je vhodné například
u nákupu auta, příjímání nového zaměstnance nebo při pronajímání bytu nájemníkovi, o kterém vlastník nemovitosti nemá
dostatek informací. Výpis z centrální evidence exekucí je mimo poštu možné získat také přes webový portál www.ceecr.cz.
Základní cena elektronického náhledu činí
60 korun bez ohledu na počet stran.

Ukrajinci jsou se Slováky nejpočetnější skupinou cizinců žijících v Česku, vloni jich zde
žilo přes 105 tisíc. Od roku 2009, kdy jich
v Česku bylo až 134 tisíc, však jejich počet
klesá. Vláda proto vyhlašuje zjednodušení vydávání pracovních karet opakovaně, dosud se
však týkalo zejména kvalifikovaných pracovníků a specialistů. Nyní bude povolení snadné
získat i pro dělníky bez jakékoliv kvalifikace.

O jménech pro chemické prvky rozhoduje Mezinárodní svaz čisté a aplikované chemie, který už
v prosinci loňského roku potvrdil objev čtyř nových prvků, jež doplní sedmou řadu periodické
tabulky. Jména prvků mohou být obecně zvolena podle místních názvů. Nově názvy Mc, Ts, Og
a Nh. Značka Mc, coby prvek číslo 115, a tennessin (Ts, prvek číslo 117). Prvek číslo 118 by se
měl jmenovat oganesson (Og) podle ruského jaderného vědce Jurije Oganesjana a prvek číslo
113 má dostat jméno nihonium (Nh). Tento prvek byl objevený v Japonsku a Nihon je jedním ze
způsobů, jak v japonštině říci jméno země.

Ikonická Havana na Kubě se může přichystat na další příval turistů. Město bylo
totiž vybráno do seznamu sedmi nejobdivuhodnějších měst na Zemi. Celosvětovou soutěž pořádala švýcarská nadace New7Wonders, karibská metropole skončila na čtvrtém místě za Bejrútem (Libanon), Dauhá (Katar) a Durbanem (Jihoafrická republika). Havana byla založena v roce 1515 španělskými kolonizátory
a právě odsud byly vypravovány další objevitelské a dobyvatelské expedice. Později, někdy v 18. a 19. století, město vzkvétalo natolik, že se mu začalo přezdívat
Paříž Karibiku. Z té doby pochází nejvíce proslulých památek, které dělají Havanu
tak jedinečnou. Mezi nejvyhledávanější památky ve městě patří například hrad
Morro, divadlo Alicia Alonso či symbol kubánské metropole socha Giraldilla.
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Ústavní soud (ÚS) zrušil část zákona o daních
z příjmu, která se týká zdanění penzí pracujícím důchodcům s příjmy vyššími než 840 tisíc
korun ročně. Ti dosud museli do základu daně
z příjmu započítat i vyplácený důchod bez
ohledu na jeho výši. Zdanění části důchodu
se ale nadále týká penzistů, kteří nyní pobírají roční důchod vyšší než 356 400 korun. Od
1. ledna 2016 je výše minimální mzdy 9900 korun, zdanění nadlimitní částky důchodu se tak
vyhne důchodce pobírající 29 700 korun. Od
daně je osvobozen důchod, jehož roční výše
dosahuje 356 400 korun. Z částky převyšující
tento limit pak musí být odvedena daň. Vzhledem k tomu, že si důchodce může uplatnit slevu na poplatníka, může se stát, že daň z příjmu
nakonec platit nebude. Daňové přiznání však
podat musí. Ovšem takto vysoké důchody pobírá v České republice jen zlomek důchodců,
v prvním pololetí roku 2016 průměrná výše
starobního důchodu činila 11 422 korun.
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Hra roku německé kritiky (Spiel des Jahres) je pravděpodobně nejprestižnějším světovým oceněním pro společenské
hry. Uděluje se od roku 1979 a v minulosti ji získali například
autoři her Carcassonne, Osadníci z Katanu nebo Dixit. Letošním laureátem nejprestižnějšího ocenění na poli společenských her je Čech Vladimír Chvátil, který získal titul za svou
detektivní karetní hru s názvem Codenames. Ve hře Codenames, která je určena až pro 12 hráčů, se šéfové dvou špionážních týmů – červeného a modrého – snaží přimět ostatní
členy svého týmu, aby mysleli jako oni a odhalili s pomocí jejich jednoslovné nápovědy identitu 25 agentů na herním poli.
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JAK ŠEL ČAS...
KRONIKA OBCE

dotace. 105 čtenářů, 983 návštěv, 708 výpůjček, velká obliba periodik - nejvíce BURDA časopis. V roce 1992 bylo v knihovně 92 čtenářů, 849 návštěvníků, 2586 zápůjček….

KNIHOVNA

na návsi je od roku 1972. V roce 1981 byla otevřena prodejna - samoobsluha. Díky pochopení a píle občanů byla provedena v roce 1986 adaptace
pošty, zdravotního střediska, budovy MNV a školy začaly být vytápěny
ústředním vytápěním.

Druhý díl kroniky je od 1. 1. 1986 nejdříve byla kronikářkou pí. ředitelka
Hedvika Konopová a pak od 1. 1. 1987 paní Marie Malechová. V té době
vycházel ZPRAVODAJ, který vydávalo JZD Olešník spolu se školou.
V roce 1986 celkem 116 čtenářů a 343 návštěv. Knihovnce Jana Kunešová, pak M. Lafatová. 1987 63 členů, 343 návštěv. Od roku 1988 sídlí místní
knihovna v 1. patře OÚ Olešník. 115 čtenářů, 1226 návštěv, zapůjčeno 3420
knih celkem, v knihovně 3588 svazků. Na ZŠ od roku 1988 po knihovně
v přízemí zřízena po stavebních úpravách školní družina. V roce 1989 aktivity v knihovně - literární besedy, koncerty, setkání se spisovatelem. Vypůjčeno 4605 knih, 134 čtenářů členů. V roce 1990 celkem 113 čtenářů, z toho
53 dětí do 14 let, vypůjčeno 4745 knih. V roce 1991 pro knihovnu snížena

POHOSTINSTVÍ

V roce 1992 vzniká soukromé podnikání - Šimečkovi galanterie, Lenka Jílková koloniál, Huckovi Second Hand, V. Jílek - sazenice, květiny, M. Lafata
- truhlářství. Nastalo vrácení hospodářských budov v Chlumci a Purkarci.

VŠÍMÁLEK
Soutěž o volňáska na plavečák na rok 2017!!!
Naše obec se skládá ze tří celků – Olešník;
Chlumec; Nová Ves.
Z každého celku je jedno foto. Kdo správně
určí všechny tři, bude zařazen do slosování a vylosovaný vítěz
obdrží volňáska na celou sezonu 2017 na naši plovárnu.
Výsledky zasílejte na adresu Redakční rady našich Obecních
novin do 27. 10. 2016.
S pozdravem, starosta obce Olešník

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.cz, 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 konec listopadu 2016.
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