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Začínáme psát první řádky nové kroniky  obce  Olešná,  
pro informaci i poučení budoucím generacím. 
 
Kronika je určena občanům obce, ale i všem ostatním, kteří se 
třeba již dnes , ale třeba až za mnoho roků budou zajímat o to, jak 
jsme v Olešné žili. 

    
    
Založení nové kronikyZaložení nové kronikyZaložení nové kronikyZaložení nové kroniky.... 
 
Dne   2.3. 2009 zastupitelstvo obce usnesením  č. 29. schválilo 
v souladu se zákonem  č.132/2006 Sb.  založení a vedení nové 
kroniky obce. Nová kronika proto, že poslední kronikářské 
záznamy z naší obce skončily rokem 1962 v „Pamětní knize obce 
Olešná“. Od té doby  obecní kronika vedena nebyla.   
 
Na zasedání zastupitelstva dne  6.4.2009 (usnesení zastupitelstva  
č.30.) byl založením a vedením kroniky obce pověřen  
Ing. Ivan Kalina, CSc., Olešná  č.p.77. 
 
Kronika bude vedena v elektronické podobě s následným tiskem 
po uzavření každého roku. 
Čistopis zápisu do kroniky bude vyhotoven jedenkrát za 
kalendářní rok, o obsahu zápisu rozhoduje obec.  
Nedílnou součástí kroniky je příloha. Příloha bude obsahovat 
písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty, doplňující zápis 
v kronice. 
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním 
úřadě. Pokud bude nahlížení umožněno do kroniky tištěné na 
papírové listy, může se tak dít pouze pod dohledem kronikáře. 
Podle svých  možností obec zajistí, aby do kroniky, jejích příloh, 
případně do archivních kronikářských  dokumentů  bylo možno 
nahlížet prostřednictvím  internetových stránek obce. 
Každý občan obce, starší 18 let, jakož i osoba, které zákon 
přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, 
doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto 
návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak 
změní.  
První zápis do kroniky bude učiněn o roce  2009. 
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Úvodní slÚvodní slÚvodní slÚvodní slovo kronikáře.ovo kronikáře.ovo kronikáře.ovo kronikáře. 
 
Jmenuji se  Ivan Kalina. Naše rodina žije v  Olešné, v rodinném 
domku č.p. 77, od roku 1932. 
Po ukončení Základní školy v Podolí I. a  v Bernarticích jsem 
vystudoval Střední lesnickou technickou školu v Písku a pak lesní 
inženýrství na Vysoké škole zemědělské, fakultě lesnické, v Brně. 
Na této fakultě jsem také v roce 1990 obhájil  kandidátskou 
disertační práci. 
Do roku 1990 jsem pracoval jako zaměstnanec státních lesů. Od 
roku 1990 soukromě podnikám v oboru lesnictví a dřevařství. 
Letos mi je  55 roků. Spolu s manželkou Jitkou máme syna  
Ondřeje a dceru  Ivanu. 
 
V letošním roce jsem přijal úkol podílet se na oživení kronikářské 
tradice naší obce.  
Není to úkol lehký, vždyť pamětní kniha nebo kronika obce nebyla 
vedena velmi dlouhou dobu a ve znalosti historie obce máme 
značné mezery. 
Práce kronikáře, dříve nazývaného „letopisec“, je velmi 
zodpovědná. Nikoli každý z nás umí nahlížet na současné i minulé 
dění a  popisovat jej  objektivně, bez osobních komentářů, a být 
při tom dostatečně pečlivý a svědomitý  v zaznamenávání  
důležitých a pamětihodných událostí  v obci. Záznamy nesmí být 
tendenční, nesmí podléhat momentálním politickým či jiným 
náladám, musí vypovídat pravdivě. Jedině tak mohou sloužit pro 
informaci i poučení budoucím generacím.  
Nemám patent na dokonalé vedení kroniky, přesto pevně věřím, 
že se nám spolu s dalšími ochotnými spoluobčany, bez kterých  
to nepůjde, podaří nejen založit aktuální kroniku obce a v dalších 
létech ji smysluplně a pravdivě tvořit, ale i z  dostupných 
dokumentů a vzpomínek pamětníků co nejvíce rekonstruovat 
historii obce v létech, po která nebyly vedeny žádné oficiální 
kronikářské záznamy.  
Věřím také, že se i v budoucnu vždy najde někdo další, kdo bude 
v této potřebné práci pokračovat. 
 
 
Ivan Kalina 
V Olešné,  květen  2009. 
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Historie kronikaření vHistorie kronikaření vHistorie kronikaření vHistorie kronikaření v    obci.obci.obci.obci.    
    
Jediná dnes nám známá oficiální kronika je „Pamětní kniha obce 
Olešná“, uložená ve Státním okresním archivu v Písku, sign. IA/1, 
Pamětní kniha (750)1929-1962, kn.č.1.  
Tato kronika byla založena v roce 1922, (tak, jak to ukládal 
tehdejší zákon č.80/1920 Sb. „O pamětních knihách obecních“).  
(Pozn. kronikáře: tento zákon a vládní nařízení č.169/1932 Sb. byly  v platnosti až do nabytí účinnosti zákona  
č.132/2006 Sb. „ O kronikách obcí“) 
Zápisy v kronice však byly skutečně vedeny až od roku  1929192919291929        a a a a     
končí     rokem        1962196219621962. 
Jak se z kroniky dozvídáme, byla usnesením obecního 
zastupitelstva obce Olešné koncem roku 1922  kronika  
založena, kronikářem byl ustanoven Vincenc HrnečekVincenc HrnečekVincenc HrnečekVincenc Hrneček, jako 
„dohlížitelé“ byli ustanoveni Josef Valenta čp.16, František Těhle 
čp.44, Josef Krejčí čp.45 a Josef Bouška čp.4. 
Do konce roku 1928 však v kronice nejsou zapsány žádné 
záznamy. Vincenc Hrneček se kronikářství vzdal a dne 21.dubna 
1928 byl usnesením obecního zastupitelstva ustanoven dalším 
kronikářem Josef HronekJosef HronekJosef HronekJosef Hronek. Do „letopisné komise“ byli jmenováni 
František Ťupa  čp. 19, Jan Syrovátka čp.52 a Josef Chudý čp.26.  
Od roku 1929 je kronika mimo válečných roků vedena pravidelně. 
Dne 26. února 1935 se dalším kronikářem stal  František František František František 
KostohKostohKostohKostohryzryzryzryz    čp. čp. čp. čp. 13131313, který vedl kroniku  do roku 1937. Od roku 1938 
je dle jiného charakteru písma zřejmé, že se změnil zapisující 
kronikář, jeho jméno však není uvedeno. V roce 1940 byla 
kronika na příkaz německých okupantů odevzdána. Nalezena a 
zpět do obce zaslána byla až v roce 1947 knihařem  Archivu 
země České  Antonínem Marešem. 
Další zápisy jsou vedeny od roku 1948, a to   kronikářem 
Františkem HesemFrantiškem HesemFrantiškem HesemFrantiškem Hesem        čp. čp. čp. čp. 38.38.38.38. 
Poslední zápis do této kroniky byl učiněn o roce 1962. 
 
Originál kroniky byl v roce 1965 (jak píše František Hes) předán 
na Národní výbor v Podolí I.,  František Hes pak nadále pokračoval 
v kronikářských záznamech soukromě, jak sám uvádí, cituji: „tato 
kronika jest vedena pouze pro moji rodinu“.  Zápisy vedl až do své 
smrti v roce  1982.  
(Pozn.kronikáře: Kopie opisu Pamětní knihy obce Olešná a kopie následujících soukromých kronikářských 
záznamů pana Františka Hesa, byly jeho synem, Stanislavem Hesem, dány obci k dispozici, a budou uloženy 
v obecní archivu). 

O jiných, starších nebo souběžných kronikářských záznamech, 
nemáme v tomto okamžiku žádné informace.  
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Cíle a záměry vedení kroniky.Cíle a záměry vedení kroniky.Cíle a záměry vedení kroniky.Cíle a záměry vedení kroniky. 
 
 
Kronikářskou práci chceme rozdělit na dva samostatné okruhy. 
 
Prvním okruhemPrvním okruhemPrvním okruhemPrvním okruhem je založení a průběžné vedení kroniky aktuální, 
která zaznamená důležité a pamětihodné události v obci tak, jak 
půjdou za sebou, a to počínaje rokem 2009. Zaznamenáme 
důležité statistické údaje o obyvatelích, domech a stavebních 
změnách v obci, životní výročí občanů, mimořádné úspěchy nebo 
zásluhy, dosažené našimi občany v práci, sportu, kultuře i 
osobním životě. Zaznamenáme důležitá rozhodnutí obecních 
zastupitelů. Zmíníme se i o dění v našem okolí, ve státě nebo  
ve světě, které významně ovlivnilo život obce a občanů.  
Výsledkem by měla být všem zájemcům  přístupná kronika, 
doplněná o fotografie, filmy a kopie zajímavých nebo důležitých 
dokumentů. 
Co  největší část kroniky (podle technických možností) bude 
přístupná i prostřednictvím internetových stránek obce. 
Kronika bude nejméně v jednom exempláři vytištěna, svázána a 
uložena spolu s fotografickými a dalšími přílohami v obecním 
archivu. 
 
Druhým okruhemDruhým okruhemDruhým okruhemDruhým okruhem bude snaha o rekonstrukci historie obce, a to od 
zaznamenaných počátků osídlování našeho obecního území až po 
současnost.  
Tato práce má dlouhodobý charakter. Předpokládáme, že 
doposud existuje řada dochovaných dokumentů, fotografií ale i 
vzpomínek pamětníků, které lze najít a zaznamenat. Bude to však 
vyžadovat nejen hodně úsilí a hodně času, ale i účinnou spolupráci 
našich občanů. 
Naším cílem je postupně tvořit a doplňovat fyzický i elektronický 
archiv o obci Olešná, opět co nejvíce přístupný zájemcům. 
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HHHHistorie obce Olešnáistorie obce Olešnáistorie obce Olešnáistorie obce Olešná    a co o ní dnes víme.a co o ní dnes víme.a co o ní dnes víme.a co o ní dnes víme.    
( Jitka Křečková, Ivan Kalina ) 
 

V dnešní době neexistuje žádná publikace, která by se exaktně a 
souborně věnovala  historii naší obce.  Pokud je známo, byla 
vedena pouze jediná kronika z let 1928 až 1962.  
Protože je po prvních sondách v archivech zřejmé, že pátrání po 
historii naší obce bude třeba v příštích létech věnovat mnoho času 
a úsilí, zaznamenáme nyní jen ty stručné údaje a poznámky, 
které se nám doposud podařilo objevit. Věříme, že se dalším 
usilovným pátráním podaří naše znalosti o historii obce dále 
rozšiřovat.  
 
   
 

        
( Pozn.kronikáře: desky a úvodní stránky Pamětní knihy obce Olešná  z roku 1922. )  

 
 
Úvod  „Pamětní knihy obce Olešná“ (psáno v roce 1928) 
začíná takto:  
 
„Podle tradice, památek, pověstí a stáří domů a obydlích má se za to, že asi  
kolem roku  750 po Kristu  se v Olešné na pravém břehu řeky Vltavy, počali 
usazovati vesničané. Proč  právě naši předkové volili dáti své milené obci 
jméno typické, takové, aby připomínalo historii důkaz pravdy, nazvali ji 
„Olešnou“, neboť povodí potoka tekoucího obcí, zvaného  „Veliký potok“, zelená 
se od pramene až tam kde se vlévá do stříbropěnné Vltavy, stromovím „olším“. 
To zelené olší, zdobící potok, dalo podnět ke krásnému názvu „Olešná“. 
Ale doba pobělohorská, kdy němčina vnikla do všech úřadů, nazývala obec naši 
„Wolešnou“, a to až do r.1918. Též měl na jménu naší obce podíl věnec lesů, 
jako prsten vykroužený, to celé krásné údolí obepínající, neboť celá obec 
Olešná kol dokola i s rodnými lány je olesněna temnomodrými lesy“. 
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Dále se v Pamětní knize dozvídáme, jak bylo území obce 
rozděleno a osídleno a které rody na území obce hospodařily. 
Píše se: 
 
„Veškerá půda u zdejší obce byla stejnoměrně rozdělena mezi hospodáře, 
kteří se živili na těchto usedlostech, z nichž bylo 10 celých sedláků, což značilo, 
že celý sedlák měl as 100 korců čili strychů pozemků, a dále 6 půlláníků, kteří 
měli polovinu pozemků co celoláník, tj. asi 50 korců. Pozemky byly rozděleny 
tak, že všechna půda byla dělena tak, aby každý celoláník i půlláník dostal 
poměrně stejný kus pozemku jak pěkného, tak horšího, totiž celoláník díl a 
půlláník půl. 
(Pozn.kronikáře: Jaký „lán“ o 100  korcích měl autor výše uvedeného textu na mysli nevíme, ani není možné 
přesně stanovit jeho velikost v Olešné. Lánová soustava byla velmi složitá a nejednotná, každý lán byl jinak 
veliký, záleželo na kvalitě půdy a na druhu lánu.  
„Lán“, jehož majitel se nazýval „láník“ (nebo „celoláník“), je plošnou jednotkou, která se u nás používala 
přibližně od poloviny 13. století. Velikost lánu se počítala na  korce (německy „ strychy“), a sice udávalo se, 
kolik korců obilí bylo možno na jeden lán vyset. Korec je na rozdíl od lánu (plošná míra)  jednotkou objemovou 
(dutá míra), dnes bychom jej počítali přibližně  94 litrů. Korec se dále dělil na věrtele, t.j. čtvrtiny. Protože se 
však na horší půdě  selo řidčeji, na lepší hustěji, kolísala i velikost lánu v rozmezí 60 – 96 korců. 
Obvykle se průměrný plošný rozsah lánu udává asi 18 ha, ale tento údaj, zejména vztažený ke konkrétní lokalitě, 
je vždy jen velmi přibližný).      
 
   

Z desíti celých usedlostí byly následovné: 
Čp.  3.  „U Polívků“ 
Čp.  4.  „U Boušků“ 
Čp. 11. „U Stachů“ 
Č.p.12 „U Třísků“ 
Č.p.13. „U Růžičků“ 
Č.p.14. „U Zoulků“ 
Č.p.16. „U Tondů“ 
Č.p.72. „U Čunátů“ 
Č.p.17. „U Machovců“ 
Č.p.30. „U Švihlíků“ 
 
Půlláníci:  
Č.p.1.  „Křížkovna“  (Kobližka) 
Č.p.2.  „U Punčochářů“  (Chudý) 
Č.p.6.  „Florianova“ (Hrneček) 
Č.p.7.  „U Pletků“ 
Č.p.10. „U Rodů“  (Kostohryz) 
Č.p.15. „U Štěpánů“  (Pechouš) 
 
„Celkem bylo v obci Olešná 10 celých sedláků, 6 půlláníků, pastouška, kovárna a 
asi 50 domkářů“. 
 
(Pozn. kronikáře:  výše uvedené údaje jsou citovány z „Pamětní knihy obce Olešná“, zdroje těchto údajů, ze 
kterých čerpal tehdejší kronikář, či jejich zpřesnění nebo datování, nebylo prozatím možno určit) 
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Počátky osidlování  Olešné a jejího okolí.Počátky osidlování  Olešné a jejího okolí.Počátky osidlování  Olešné a jejího okolí.Počátky osidlování  Olešné a jejího okolí.    
 
V blízkém i vzdálenějším okolí Olešné jsou dnes zdokumentovány 
archeologické nálezy, svědčící o keltském osídlení oblasti v době 
bronzové (2000 – 700  př.n.l.) a především v době halštatské 
(starší doba železná , 700 – 350  př.n.l.). Příkladem je keltské 
kultovní místo Burkovák (Tábor), zalesněný vrch jižně od Nemějic, 
kde se v mohylách pohřbívalo ve starší době bronzové a době 
halštatské, velká mohyla nazývaná „Holý kopec“ s nálezy 
bronzových předmětů a keramických zlomů byla u Dražíče 
v lokalitě Karlovka, na Dubovém vrchu mezi Píseckou Smolčí a 
Olešnou  byl v jedné z dvanácti mohyl nalezen bronzový prsten ze 
střední doby bronzové, několik zatím neprozkoumaných mohyl se 
pravděpodobně nachází na návrší jižně od Dolních Rastor. 
Významnou památkou u Písecké Smolče je slovanské hradiště na 
pravém břehu Vltavy v lokalitě „Hradiště“, kde byla též nalezena 
keramika knovízské kultury z mladší doby bronzové. V roce 1886 
daroval píseckému muzeu student písecké reálky Jan Polívka 
z Olešné bronzovou sekerku, nalezenou v Olešné, v roce 1891 
daroval muzeu městský radní Karel Lukáš bronzový závit a 
zlomky nádob z hrobů u Olešné, předměty jsou z doby bronzové. 
(Pozn.kronikáře: údaje převzaty z publikací: Bedřich Dubský,Pravěk Jižních Čech, 1949, Jiří Frölich, Písecko 
v zrcadle archeologie,1997, Jaroslav Jiřík-Ladislav Rytíř, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, 2004) 

Na katastrálním území obce Olešné nebyly zatím učiněny žádné 
archeologické nálezy, které by dokládaly osídlení tohoto území 
před počátkem našeho letopočtu. Na základě nálezů z blízkého 
okolí však můžeme předpokládat, že se lidé z doby bronzové a 
starší doby železné nevyhýbali ani našemu údolí „Velkého potoka“, 
ve kterém Olešná leží. 
 
Obec Olešná vObec Olešná vObec Olešná vObec Olešná v    archivních dokumentech.archivních dokumentech.archivních dokumentech.archivních dokumentech.    
 
První  písemnou zmínku o Olešné nalezneme v berním rejstříku 
arcibiskupských statků z roku 1379, který je uložen ve fondu 
Archiv pražského arcibiskupství  (dále APA), o který pečuje 
Národní archiv (dále NA). Obec Olešná je zde poprvé písemně 
doložena s podrobným výčtem usedlostí a jejich berních 
povinností. Olešná tehdy patřila pod Týn nad Vltavou, který byl 
velkostatkem pražského arcibiskupství. Pražským arcibiskupem 
byl roku 1379 jmenován Jan z Jenštejna.  
(Pozn.: berní či urbární rejstříky evidovaly konkrétní odevzdané finanční částky, k určitému datu tedy evidovaly 
konkrétní stav hospodářství.  Berně, zachycená v berním rejstříku statků Arcibiskupství pražského, byla vybírána 
hned počátkem roku 1379 jako pomoc králi Václavovi IV. při nastoupení jeho vlády). 
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Berní rejstřík arcibiskupských statků zBerní rejstřík arcibiskupských statků zBerní rejstřík arcibiskupských statků zBerní rejstřík arcibiskupských statků z    roku 1379, NA, APA I,roku 1379, NA, APA I,roku 1379, NA, APA I,roku 1379, NA, APA I,        
inv.č. 1169, sign. B 1/1a, KP č.54 (ed. Josef Emler, Deset urbářů inv.č. 1169, sign. B 1/1a, KP č.54 (ed. Josef Emler, Deset urbářů inv.č. 1169, sign. B 1/1a, KP č.54 (ed. Josef Emler, Deset urbářů inv.č. 1169, sign. B 1/1a, KP č.54 (ed. Josef Emler, Deset urbářů 
českých zčeských zčeských zčeských z    doby před doby před doby před doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 313válkami husitskými, Praha 1881, s. 313válkami husitskými, Praha 1881, s. 313válkami husitskými, Praha 1881, s. 313----400),400),400),400),    
psáno latinsky:psáno latinsky:psáno latinsky:psáno latinsky:    

Fol. 27v: 
Olessna  12 lan. 3 rotas et ortum.             Olessna - 12 lánů,  
                                                                      3 kola a zahrada 
    
Wit –  1 quar. ded. 8 gr.          1 čtvrt, dal 8 gr. 
Macz –  1 quar. ded. 8 gr.          1 čtvrt, dal 8 gr. 
Wytek -  1 quar. ded. 8 gr.          1 čtvrt, dal 8 gr. 
Hnat -  1 quar. ded. 8 gr.          1 čtvrt, dal 8 gr. 
Slawecz – ½  lan. ded. 16 gr.           ½ lánu, dal 16 gr. 
Pessek -  1 quar. ded. 8 gr.          1 čtvrt, dal 8 gr. 
Macha -  ½  lan. ded. 16 gr.           ½ lánu, dal 16 gr. 
Gyecha -  ½  lan. ded. 16 gr.           ½ lánu, dal 16 gr. 
Pessek –  1 ½ quar. ded. 12 gr.         1 ½ čtvrti, dal 12 gr. 
Crziz –  1 ½ quar. ded. 12 gr.         1 ½ čtvrti, dal 12 gr. 
Macha –    3 quar. ded. 24 gr.   3 čtvrti, dal 24 gr. 
Marsik –  ½  lan. ded. 16 gr.            ½ lánu, dal 16 gr. 
Bietha -  ½  lan. ded. 16 gr.            ½ lánu, dal 16 gr. 
Peter -  ½  lan. ded. 16 gr.            ½ lánu, dal 16 gr. 
Jacub - ½  lan. ded. 16 gr.               ½ lánu, dal 16 gr. 
Hluma –  3 quar. ded. 24 gr.            3 čtvrti, dal 24 gr. 
Martin –    1 quar. ded. 8 gr.                         1 čtvrt, dal 8 gr. 
Swach -     ½  lan. ded. 16 gr.                        ½ lánu, dal 16 gr. 
Blahut -      3 quar. ded. 24 gr.                      3 čtvrti, dal 24 gr. 
Waczlab -   ½  lan. ded. 16 gr.                       ½ lánu, dal 16 gr. 
Wich –        3 quar. 5 jug.                               3 čtvrti 5 jiter  
[et] Gedek    1 quar. 5 jug. ded. 32 gr.       [a] Gedek 1 čtvrt 5 jiter, 
                                                                       dali 32 gr. 
Swach -      1 lan. ded. 32 gr.                        1 lán, dal 32 gr. 
Bronecz –  silvanus 1 lan.                               hajný, 1 lán,  
Troian –     2 rotas magnas, idem 1 ortum       2 velká kola,  
                                                                            týž 1 zahrada  
[et] Wanyk -  1 rotam magnam                    [a] Wanyk - 1 velké kolo  
tenentur 40 gr.                                     [Troian a Wanyk] dluží  40 gr. 
 
Summa 5 sexag. 52 gr.,                               Celkem 5 kop a gr52 gr.                         
tenentur 45 [sic]                                         dluží 45 [sic] gr.      
 
(Pozn.: přepis podle Emlerovy edice a překlad zápisu k obci Olešná v berním rejstříku pořídila Jitka Křečková).  
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Další písemné zmínky: 
 
Urbář arcibiskupských statků Urbář arcibiskupských statků Urbář arcibiskupských statků Urbář arcibiskupských statků ----    po roce 1390, NA, APA I, po roce 1390, NA, APA I, po roce 1390, NA, APA I, po roce 1390, NA, APA I,     
inv. č. 1170, sign. B1/1b, KPinv. č. 1170, sign. B1/1b, KPinv. č. 1170, sign. B1/1b, KPinv. č. 1170, sign. B1/1b, KP    č. 51 (ed. Josef Emler, Deset urbářů č. 51 (ed. Josef Emler, Deset urbářů č. 51 (ed. Josef Emler, Deset urbářů č. 51 (ed. Josef Emler, Deset urbářů 
českých zčeských zčeských zčeských z    doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 95doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 95doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 95doby před válkami husitskými, Praha 1881, s. 95----150):150):150):150): 

(Pozn.: Urbář je zpravidla v knižní formě sestavený soupis důchodů nebo platů odváděných z venkovského 
hospodářství vrchnosti. Dělí se podle zevrubnosti i způsobu vedení. Arcibiskupský urbář podává výčet povinností 
jednotlivých vsí pouze souhrnně ).   

Fol. 41r: 
Olestna. 
Villa Olestna habet 12 laneos, quilibet solvit annuatim 48 gr., de 
quibus silvanus habet unum laneum pro servicio et custodit silvas. 
Item berna quilibet laneus solvit 32 gr., delencionales 1 gr. Item 
fumales de quolibet foco 6 vyenenses. Item quilibet laneus solvit 
annuatim duos pullos, 10 ova. Item quilibet laneus solvit pro 
pascuis 2 tinas avene et unum pullum annuatim. Item robote, 
quilibet laneus  solvit annuatim pro messe 2 gr. Item tenentur 
robora vel alia ligna pro curia Pragensi ducere ad portum. Item 
pro edificiis castri et molendinorum ligna tenentur ducere et ad 
venacionem transire ad mandatum burgravii. Item est unum 
molendinum de tribus rotis solvens annuatim de qualibet rota 16 
gr. et de uno ortu [sic] ibidem 4 gr. Item de molendino de qualibet 
rota solvunt de berna 32 gr., delencionales 1 gr.  

Obec Olestna má 12 lánů, z každého z nich platí ročně 48 gr., 
z nich má 1 lán hajný za službu a hlídání lesů. Rovněž berně 
z každého lánu se platí 32 gr., výmazné 1 gr. Rovněž  podýmné z 
každého komína 6 [grošů] vídeňských. Rovněž každý lán platí 
ročně 2 kuřata a 10 vajec. Rovněž každý lán platí za pastviny 2 
sudy ovsa a 1 kuře ročně. Pokud jde o robotu,  každý lán platí 
ročně za žně 2 gr. Dále jsou povinni dubová a jiná dřeva pro 
pražský dvůr svážet ke vchodu. Také pro výstavbu hradu a mlýnů 
jsou povinni svážet dřevo a  chodit na lov z příkazu purkrabího. 
Rovněž je [tam] jeden mlýn o třech kolech platící ročně za každé 
kolo 16 gr. a za jednu zahradu tamtéž 4 gr. Rovněž z mlýna z 
každého kola platí berni 32 gr., výmazné 1 gr. 

(Pozn.: přepis podle Emlerovy edice a překlad zápisu k obci Olešná v urbáři pořídila Jitka Křečková).  

 



 11

Soupis poddanýSoupis poddanýSoupis poddanýSoupis poddaných podle víry zch podle víry zch podle víry zch podle víry z    roku 1651, Bechyňsko 3, Státní roku 1651, Bechyňsko 3, Státní roku 1651, Bechyňsko 3, Státní roku 1651, Bechyňsko 3, Státní 
ústřední archiv vústřední archiv vústřední archiv vústřední archiv v    Praze 1997, s. 744Praze 1997, s. 744Praze 1997, s. 744Praze 1997, s. 744----745  (Originál uložen v NA, 745  (Originál uložen v NA, 745  (Originál uložen v NA, 745  (Originál uložen v NA, 
SM SM SM SM     R109/45, sign. Bch 76, f. 27vR109/45, sign. Bch 76, f. 27vR109/45, sign. Bch 76, f. 27vR109/45, sign. Bch 76, f. 27v----28r) 28r) 28r) 28r)     
 
Fol. 1r: 
76 Týn nad Vltavou fol. 1r-29v (ed. Soupis poddaných …, s. 716-
747) Majitel: Arnošt Albrecht hrabě Harrach, 
kardinál a arcibiskup pražský 
Zpracoval: Matyáš Arnošt Kherner z Rudolfstatu 
  
Já, Matyáš Arnošt Kherner z Rudolfstatu J[eho]. V[ážené]. 
O[svícené]. K[nížecí]. Em[inenci]. pana, pana kardinála z Harrachu 
arcibiskupa pražského /titul/ zřízený hejtman města a panství 
Týna Vltavského, přiznávám se, že v městě a ve vsích k panství 
patřících pod správu mně svěřené níže psané osoby a lidé se 
nacházejí:    

Fol. 29: 
na konci soupisu panství Týn n. Vltavou podpis hejtmana a datum: 
25. Augusti Anno 1651. 
 
fol. 27v-28r .  
Ves  Volešná      
 
Matěj Havlův     p    sedlák   38  k 
Marjána                      p        žena jeho          20  k 
Jan N.   p         pohůnek             10  k  
Řehoř Chudej                    p                 sedlák                    39  k 
Maruše                              p            žena jeho            35  k 
Matěj                                                    syn               10  k 
  
Jan Bláha                 p             chalupník            50       n + 
Anna                        p            žena jeho            40    k 
Jan N.  ciz.          pacholík                  12  n + 
 
Jakub Radi                ciz.          sedlák            40  k 
Dorota                      ciz.          žena jeho            35    k 
Bartoloměj             p              syn               14  k 
Verunka  p               dcera             10     k 
 
Jan Polívka  p konšel            40  k 
Alžběta  p žena jeho                50    n + 
Eva  p dcera               15   jest pryč odešla 
Václav N.  p pacholek            10    n + 
Matěj Zoulek  p podruh            25  k 
Dorota   ciz.  žena jeho               19  n + 
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Jan Mácha  p sedlák            50 k 
Dorota  p žena jeho            40   k 
Kateřina    dcera                11 k 
Vít N.  p sirotek             9 k 
 
Petr Hrubej  ciz.  sedlák                     30 k 
Eva  p žena jeho            30   k 
Jan N.  p sirotek     10 k 
 
Václav Velek   p sedlák     39 k 
Lidmila  p  žena jeho           30   k 
Kateřina  p dcera                     10       k 
 
Václav N.  ciz.             30 k 
Lidmila  ciz.  žena jeho           30 k 
 
Adam N.  ciz. pastýř    30 k 
Anna  ciz. žena jeho           25   n + 
Vít  ciz. syn              10 n + 
 
Matěj Švehlík  p krčmář    30 k 
Markyta  p žena jeho            40   n + 
Anna   dcera             16 n + 
Lukáš   syn              21 n + 
Šebesta N.   ciz.  pasák            10 n + 
Petr N.   p pacholek          18  n + 
 
Celkem 40 osob 
p = poddaný, ciz. = cizopanský, k = katolík, n + = možnost na katolickou víru 
převrátit, číslice znamená věk, děti uváděny od 6 let 
    
    
Indikační  skizza Indikační  skizza Indikační  skizza Indikační  skizza     stabilního stabilního stabilního stabilního     katastru, katastru, katastru, katastru,  
Budějovicko, Olešná Budějovicko, Olešná Budějovicko, Olešná Budějovicko, Olešná     2.8.1828, 2.8.1828, 2.8.1828, 2.8.1828,     NA, IS, Bu 155NA, IS, Bu 155NA, IS, Bu 155NA, IS, Bu 155        
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Arch sběrací popisův, vykonaný při sčítání lidu dne Arch sběrací popisův, vykonaný při sčítání lidu dne Arch sběrací popisův, vykonaný při sčítání lidu dne Arch sběrací popisův, vykonaný při sčítání lidu dne     31. 12. 1890 31. 12. 1890 31. 12. 1890 31. 12. 1890 
pro jednu každou osobu, a sčípro jednu každou osobu, a sčípro jednu každou osobu, a sčípro jednu každou osobu, a sčítání nejdůležitějších domácích tání nejdůležitějších domácích tání nejdůležitějších domácích tání nejdůležitějších domácích 
zvířatzvířatzvířatzvířat užitkových užitkových užitkových užitkových     
(Pozn.kronikáře:  z „Archu“  uvádíme pouze výpis domů a jejich majitelů v obci Olešná)  
 
 
 
číslo domu majitel 
 

1. František Ťupa 
2. Josef Chudý 
3. Josef Polívka 
4. Marie Boušková 
5. Jan Rozhoň/Marie Ťupová 
6. Josef Pytelka 
7. František Pousky 
8. Josef Pletka/Marie Pechoušová 
9. František Bláha 
10. Josef Syrovátka 
11. Josef Mach/František Buchtelík 
12. Josef Tříska 
13. Josef Bouška 
14. Jan Vlasatý 
15. František Pechouš 
16. František Čunát 
17. Jan Velek 
18. Jan Keřka 
19. Josef Horažďovský/Marie Hynoušová 
20. Jan Horažďovský 
21. Josef Pletka 
22. neobydleno 
23. František Velek 
24. Josef Pichlík 
25. Anna Bláhová/Jan Velek 
26. Jan Chudý/Marie Boušková 
27. František Hronek 
28. Jan Pechouš 
29. Marie Šáchová 
30. Josef Švihlík 
31. Matěj Malafa 
32. do Olešné nepatří 
33. František Kubíček 
34. Josef Chudý 
35. František Smíšek/Jan Růžička 
36. Josef Juka/Jan Benda 
37. František Hana/František Kostohryz 
38. Josef Sláma 
39. Josef Krejčí/Josef Zelenka 
40. Josef Goldschmied 



 14

41. Jan Kostohryz 
42. Jan Kazal/Jan Kolář 
43. Josef Kothánek/Jan Florian 
44. Jan Kostohryz 
45. Marie Syrovátková 
46. Jan Jelínek 
47. Jan Kálal/Jan Rozhoň 
48. Jan Osoba 
49. Jan Kostohryz 
50. Antonín Strnad 
51. Josef Kolář/Josef Štěpán 
52. Matěj Šedivý 
53. Václav Kašpar/Václav Čuřín 
54. Josef Humpál 
55. Tomáš Ťehle 
56. Rosalie Valentová 
57. Jan Zelenka/Jan Kalina 
58. Josef Kuřátko/Kateřina Kalinová 
59. František Vlasatý 
60. Josef Jeřábek 
61. Anna Kubíčková/František Syrovátka 
62. Matěj Hanzlík 
63. Jan Hanzlík 
64. Josef Bárta/František Sysel 
65. Jan Goldschmied 
66. Josef Dvořák 
67. Jan Švihlík 
68. neobydlen 
69. Josef Staněk 
70. František Holek 
71. Václav Goldschmied 
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Poznámky a vzpomínky Poznámky a vzpomínky Poznámky a vzpomínky Poznámky a vzpomínky     
k novodobé historiik novodobé historiik novodobé historiik novodobé historii    obce po roce 1990obce po roce 1990obce po roce 1990obce po roce 1990....    

 
Vláda české republiky dne 6. června 1990  rozhodla o tom, aby 
byly učiněny všechny kroky k urychlenému zrušení stávající 
soustavy národních výborů, a aby tato soustava byla nahrazena 
samosprávou obcí a měst, vzniklou na základě svobodných voleb.  
Následně Česká národní rada dne 5. září 1990 zákonem  ČNR   
č. 368/1990 sb. (§ 24 odst. 2) rozhodla o volbách do 
zastupitelstev obcí. Datum voleb byl stanoven na 24. listopadu 
1990. 
Tento zákon umožnil, aby občané Olešné na společné schůzi 
rozhodli o podání žádosti o osamostatnění Olešné.   
 (Pozn. kronikáře: s  vytvořením samostatné obce souhlasilo 42 občanů Olešné, jak je uvedeno v Kronice obce 
Podolí I.).  

Rozdělení obce Podolí I. na tři obce, tedy Podolí I., Křenovice a 
Olešná, pak bylo schváleno usnesením z plenárního zasedání 
Okresního národního výboru v Písku č.18 ze dne 20. září 1990. 
V usnesení se píše, cituji: bod.4. „na základě žádostí občanů, po 
projednání na plenárních zasedáních Místních národních výborů 
dle § 16 zák.36/1990sb., s účinností od 1. ledna 1991, plenární 
zasedání ONV v Písku schvaluje.........Podolí I-rozdělení na tři obce, a 
to Podolí I., Křenovice a Olešná“. 
Z osady Olešná, obec Podolí I.  (Pozn.kronikáře: toto uspořádání trvalo od roku 1961 do 

roku 1990)  tak opět vznikla obec Olešná, která byla jako samostatná 
registrována dne 25.11.1990 na Okresní statistické správě Písek,  
bylo jí přiděleno identifikační číslo  005 11 986. 
První volby do obecního zastupitelstva se konaly v souladu se 
zákonem dne 24. listopadu 1990.  
Na volebních hlasovacích lístcích byly uvedeny dvě volební strany. 
Za Komunistickou stranu Československa kandidovali: 
Jan Šupitar, 44 let, lesní technik, Olešná č.p.72 
Ing. Ivan Kalina, CSc., 36 let, lesní inženýr, Olešná č.p.77 
František Brožka, 36 let, dělník, Olešná č.p.31 
Miloslava Brožková,37 let, administr.pracovnice, Olešná č.p.31 
Za  Sdružení nezávislých kandidátů kandidovali: 
PhDr. Dagmar Hájková, 34 let, učitelka, Olešná č.p.82  
Jana Tučmandlová, 37let, administr. pracovnice, Olešná č.p.36 
Ing. Vladimír Hůna, 33 let, lesní technik, Olešná č.p.91 
Jitka Kalinová, 26 let, zdravotní sestra, Olešná č.p.77 
Josef Trantina, 50 let, lesní dělník, Olešná č.p. 2 
Jan Souhrada, 65 let, důchodce, Olešná č.p.43 
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Za členy obecního zastupitelstva byli zvoleni:  
Josef Trantina, Jan Šupitar, PhDr. Dagmar Hájková, Jitka Kalinová, 
Ing. Vladimír Hůna, František Brožka, Ing. Ivan Kalina, CSc. 
Starostou obce zastupitelé obce zvolili  Ing. Ivana Kalinu, CSc., 
místostarostou  byl zvolen Jan Šupitar.  
 
První řádné zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo  
9. ledna 1991. 
 
V roce 1991 bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky 
sčítání publikovala Okresní statistická správa v Písku  
pod. č.j. 9/92. Z nich se dozvídáme tyto údaje o obci Olešná: 
 
Katastrální výměra obce je 525 ha, nadmořská výška 426 m.n.m. 
Počet trvale bydlících obyvatel 102, z toho žen 54,  
dětí do 14 let 22, mužů nad šedesát let 9, žen nad 55 let 25, 
průměrný věk obyvatel  39,4 roku. České národnosti bylo 101 
obyvatel, jeden národnosti slovenské. K náboženskému vyznání 
římsko katolickému se hlásilo 46 obyvatel, k čs. husitskému 3, 
ostatní bez vyznání. 
Ekonomicky aktivních obyvatel bylo 43, z toho 19 žen. Za prací 
mimo obec vyjíždělo 25 občanů. Z ekonomicky aktivních bylo 20 
dělníků, 13 zaměstnanců, 7 členů zemědělského družstva. 
V zemědělství a lesnictví pracovalo 30 občanů, v průmyslu 2, ve 
stavebnictví 3 a ve službách 5 občanů. 
Trvale obydlených domů bylo v Olešné 44, vše rodinné domky. 
Neobydlených domů bylo 20. Objektů k individuální rekreaci bylo 
celkem 58, z toho 39 rekreačních chat a 19 rekreačních chalup. 
Bytů (obydlí), postavených do roku 1919 bylo 20. 
Vlastní vodovod, koupelnu a splachovací záchod mělo 34 bytů, 
ústřední nebo etážové topení  mělo 22 bytů.  
 
V roce 1991 měla obec příjmy 232 tis. korun a výdaje  
76 tis. korun. Náklady na vedení obecního úřadu činily  
12 tis. korun, ostatní  výdaje byly určeny na opravy a provoz 
veřejného osvětlení obce, opravy komunikací a kanalizace, odvoz 
odpadů, příspěvek důchodcům.  
(Pozn.kronikáře: údaje převzaty ze  zápisu  z jednání obecního zastupitelstva dne 25.4.1991). 
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Počátkem devadesátých let na většině zemědělské půdy              
(s  výjimkou drobných soukromých záhumenků)  hospodařilo  
Jednotné zemědělské družstvo  Vítězný únor se sídlem v 
Branicích, které zároveň využívalo několik zemědělských objektů 
v Olešné k živočišné výrobě. 
Lesní porosty obhospodařoval podnik Jihočeské státní lesy, Lesní 
závod Milevsko. Lesní závod Milevsko v obci provozoval  též 
Školkařské středisko Olešná (lesní velkoškolku)  a nově postavený 
Hotel Olešná. 
Jediným  fungujícím obecním spolkem  v té době bylo  Myslivecké 
sdružení Olešná. 
 
Od roku 1990 do roku 2008 obec měnila tvář, měnil se život 
občanů, měnili se zastupitelé obce. Bohužel nemáme z tohoto 
období k dispozici dochované záznamy a dokumenty, na základě 
kterých by se dalo pravdivě o změnách a vývoji obce vypovídat. 
Odkazujeme proto na budoucí archiv obce, který teprve postupně 
vzniká.  
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Rok   2009 Rok   2009 Rok   2009 Rok   2009 ----        „rok začínající ekonomické krize“„rok začínající ekonomické krize“„rok začínající ekonomické krize“„rok začínající ekonomické krize“....    
 

         

  

 
 
              

Úvod kÚvod kÚvod kÚvod k    rokurokurokuroku....    
 

Rok 2009 začíná ve znamení nastupující globální ekonomické 
krize. Tíhu současných ekonomických problémů ve světě i v České 
republice pociťují již i někteří naši občané.  
Počet nezaměstnaných občanů obce Olešná je počátkem roku 
2009 nejvyšší od r.1990, a to   9. 
 

Obecní  zastupitelstvo.Obecní  zastupitelstvo.Obecní  zastupitelstvo.Obecní  zastupitelstvo.    
 
Členy obecního zastupitelstva, které vzešlo z komunálních voleb 
v říjnu  2006,  jsou: 
 
Jan Šupitar,  čp. 92,  starosta 
Jitka  Kalinová, čp. 77, místostarosta 
Bronislav  Toman, čp. 38 , předseda kontrolního výboru 
Miluše  Brožková, č.p. 31, předseda finančního výboru 
Ing. Jiří Hájek ml., č.p. 82 
Ondřej  Kalina, č.p. 77 
(Pozn. kronikáře: členem zastupitelstva byl zvolen i Jan  Bouška, č.p. 81 , který se však 
16.4.2007 vzdal  mandátu) 
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 Významné události, které ovlivňují živoVýznamné události, které ovlivňují živoVýznamné události, které ovlivňují živoVýznamné události, které ovlivňují život obce.t obce.t obce.t obce. 
    
-   volby do Evropského parlamentu-boj kandidujících stran o 
křesla v Evropském parlamentu, masivní a nákladná volební 
reklama 
-   snaha  o předčasné volby do Českého parlamentu- sváry a 
neshoda názorů politiků a politických stran na řešení  
ekonomických i ostatních problémů státu  vyústily ve snahu o 
rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb, politici se 
však nedohodli ani na rozpuštění parlamentu, parlament zůstává a 
volby budou v řádném termínu v roce 2010 
-  padla vláda politiků, vedená předsedou ODS (Občanská 
demokratická strana)  Mirkem  Topolánkem, nastoupila dočasná 
„úřednická“  vláda, premiérem byl zvolen Jan Fišer. Tato vláda má 
vést zemi až do řádných voleb v roce 2010 
- deficit státního rozpočtu  v roce 2009 je 192  miliard korun, 
celkový vládní dluh je uváděn ve výši  1,3 bilionu korun 

 
 

Statistika Statistika Statistika Statistika     obyvatelobyvatelobyvatelobyvatel        obceobceobceobce....    
 

K 1. lednu 2009 měla obec   zapsáno 101 obyvatel. Z toho je  13 
dětí do 14 let, 71  obyvatel je ve věku od 15 do 64 let,  
17 obyvatel je ve věku nad 65 let, žen je 45 a mužů 56.  

 
Změny v průběhu roku 2009 :  
narodil  se  30.6.    Štěpán  Fošenbauer č.p. 2. 
přistěhovali se   11.2.     František Ťupa, č.p. 57 

           19.8.    Hubert Horák, č.p. 72 
zemřel   20.5.    Ing. Alois Krejzar, č.p. 44 
odstěhovali  se    1.9.    Karel Holubář, č.p. 89 

         1.9.     Vlasta Holubářová, č.p. 89 
 
V roce 2009 žádný občan Olešné neuzavřel sňatek, žádné 
manželství nebylo rozvedeno. 
 
Seznam obyvatel, přihlášených k trvalému bydlení v obci a 
majitelů  obytných domů a rekreačních chalup dle čísel popisných, 
je uveden v příloze kroniky č. 3. 
Seznam rekreačních chat a jejich majitelů dle evidenčních čísel a 
čísel parcelních je uveden v příloze kroniky č. 4. 
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Významná životní výročí občanůVýznamná životní výročí občanůVýznamná životní výročí občanůVýznamná životní výročí občanů....    
 

 
V tomto roce oslavili významná životní výročí tito občané: 

 
 

1. března   Lidinský  Jaroslav, č.p. 95  55 roků 
                                    

                                    
 
31. března  Tlášková Anna, č.p. 40  85 roků 

                            

                            
 

10. června  Dvořáková Alena, č.p. 95  65 roků 
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16. června  Brožka František, č.p. 31  55 roků 
                            

                            
 

24. července  Bledý Jiří, č.p. 88   50 roků  
6. srpna   Těhlová Anastázie, č.p. 44 90 roků 
 
18. října   Kalina Ivan, č.p .77   55 roků 

                            

                            
 

9. prosince  Volf Jan, č.p. 85   55 roků 
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Život vŽivot vŽivot vŽivot v    obciobciobciobci    ––––    společné akcespolečné akcespolečné akcespolečné akce....    
 

 
Tradiční májka a pálení čarodějnice. 

 
Večer před prvním májem je po dlouhá desetiletí  v Olešné 
zasvěcen společnému vztyčení „májky“ , upálení čarodějnice a 
následujícímu bujarému veselí, které obvykle nekončí ani při 
východu slunce dalšího  dne. Ani letošní rok nemohl být výjimkou. 
Přípravy začínají  několik dnů předem. Nejdříve dobrovolníci se 
starostou v čele navštíví obecní les a vyberou vhodný smrk na 
májku. Májka musí být vysoká a štíhlá, s pěknou korunou, aby byla 
viděna  zdaleka a nedělala obci ostudu.  
Když je správný smrk nalezen, pokácen a oloupána kůra, řeší se 
problém  s jeho transportem  z lesa na místo.  Za našich dědů a 
otců to bylo jednoduché. Vždy byl po ruce dostatek  silou  a 
ochotou překypujících  mladíků.  Ti nadšeně hodili májku na 
ramena a s veselou ji nesli až na  vzdálenou  obecní náves či 
hřiště. A pokud by nedej bože po cestě ulomili nějakou větev 
z koruny májky, šlo se hledat  nový  smrk. 
Dnes je to trochu jinak. Mladíků již není ve vesnici nadbytek, 
ochoty a síly také ubylo, a navíc  má obec  vlastní traktor. Takže 
šup s májkou na řetěz a už se smýká. A pokud nějaká ta větev 
z koruny májky vezme po cestě  za své, mají děvčata méně práce 
se zdobením  a pentle zbudou na příští rok. 
Také je třeba připravit  zásobu suchého dřeva  a  sroubit hranici. 
Dřeva na oheň musí být dostatek, aby vydrželo až do rána. A 
pokud po pálení čarodějnice náhodou nějaké poleno zbude, 
pokaždé se najdou ochotné ruce, které vědí, jak s ním naložit. 
Zatím co muži připravují májku, sroubí vatru, staví občerstvovací 
stánek a přivážejí stoly a lavice,   ženy  prohledávají  skříně  a  
šatníky. Vybírají  nejvhodnější  oděv  pro  slaměnou  čarodějnici. 
Také vzpomínají, kam si před rokem založily svůj čarodějnický 
kostým  a  zejména  koště, nepostradatelný atribut každé správné 
čarodějnice  .    
A je tu třicátý duben. Kolem šesté hodiny odpolední se začínáme 
scházet. Jednotlivě i po skupinách se ode vsi trousí účastníci. 
Malé děti se nesou v náručí rodičů, někteří ze starších  občanů 
využívají k cestě do kopce hůlku, ale jdou skoro všichni. 
Dříve  se  vesnice  scházela  v centru obce na  návsi. Přibývající  
automobilový  provoz  na  silnici  však  stále  více  ohrožoval  naše 
děti, a  tak  se  v posledních  létech scházíme  na  „Skalici“, kdysi  
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obecním  pastvišti, dnes sportovním areálu obce. Je tady dostatek 
místa a máme krásný výhled na vesnici i do krajiny.  
Počet občanů vesnice v minulých létech nepřekročil sto osob. Při 
pálení čarodějnice se nás však schází mnohem více. Letošní rok 
nebyl na účast nijak hojný, přesto se sešlo více než sto dětí a 
dospělých. Je to mimo jiné i proto, že pálení čarodějnice využívají 
k návštěvě rodné vesnice i ti, kteří zde mají rodiče  nebo 
příbuzné, po zimě také přijedou zkontrolovat svoje nemovitosti  
chataři a chalupáři. A tak je nás vždy hodně. 
Sedmá hodina večerní bývá momentem, kdy se vztyčí májka. 
Pokaždé je kolem toho hodně křiku a halekání, ale netrvá dlouho a 
májka hrdě zvedá opentlenou korunu nad vesnici.  
Pak vzplane vatra a na ní upevněná slaměná čarodějnice. Letos se 
ženám čarodějnice zvláště povedla, je to vidět na rozzářených 
očích dětí. 
Jakmile plameny pohasínají a dřevo na ohništi začíná žhnout, 
nastává ten správný okamžik k opečení buřta či klobásy. Otcové 
přiříznou v přilehlé houštině dlouhý klacek, na jeho špičku 
napíchnou voňavou laskominu a už je cítit i slyšet, jak se klobásy 
opékají. 
Stánek s občerstvením všechny zásobuje dobrým točeným pivem, 
pro děti jsou samozřejmě limonády, a pokud někdo nemá 
trpělivost s opékáním buřta na ohni, je k dispozici klobása na grilu. 
Posezení u ohně začíná s nastupujícím šerem. Děti se odeberou 
domů a dospělí usednou kolem ohně. Objeví se jedna či dvě 
kytary, někdy harmonika, osvědčení zpěváci a zpěvačky naladí 
hrdla a už se do kraje nese píseň za písní. 
Tento rok bohužel  posezení u ohně netrvalo dlouho. Ještě jsme 
obdivovali slunce zapadající do červánků, když se zablesklo a 
zahřmělo první varování. A než jsme se nadáli, byla tu první 
letošní bouřka. A byla pořádná, s lijákem i kroupami. Promokli asi 
všichni. Naštěstí střecha obecní hospody silný vítr vydržela, a tak 
bylo kam se schovat a kde se společně těšit na čarodějnice příští. 

 

   
(Pozn.kronikáře:  další fotografie  v příloze kroniky č. 1. , v obecním archivu je též DVD – video, 
dokumentující vztyčení májky a pálení čarodějnice v r. 1994 a v r. 2009).  
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Výsadba zeleně v centru obce. 
 
V sobotu 16. května se sešli dobrovolní brigádníci na zeleném 
trávníku  před obecním úřadem. Cílem byla výsadba stromů a keřů 
tak, aby ze současného holého trávníku vznikl další příjemný 
parčík v centru obce. 
Výsadba byla prováděna podle odborné studie, zpracované místní 
firmou  Ing.Jiří Hájek-zakládání zahrad. Tato firma dodala též 
potřebný sadební materiál. 
Zda se dílo povedlo v duchu našich představ poznáme za několik 
let, až se stromky a keře rozrostou, ale dobrý pocit z vykonané 
práce máme již dnes. 
 

    
(další fotografie  v příloze kroniky č.1. ) 

 
 
 
První letošní rybaření v obecním rybníku. 
 
Před dvěma roky byla do obecního rybníka „Návesný“  v centru 
obce vypuštěna kapří násada. Na letošní rok je plánován výlov, ale 
než se tak stane, mohou si občané v rybníku sportovně zarybařit. 
Každou první neděli v měsíci je dovoleno chytání. Ulovení kapři se 
samozřejmě jen zapíší do evidence a pouští zpět do rybníka. 
První chytání ryb bylo 31. května. Sešli se  rybáři i diváci, úlovky 
se také podařily, a  tak si účastníci užili hodně zábavy a jistě se 
těšili na další chytání za měsíc.  
 

     
(další  fotografie  v příloze kroniky č. 1.) 
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Letní sportovní den. 
 
Čtvrtého července jsme ve sportovním areálu na „Skalici“ 
uspořádali letní sportovní den pro děti i dospělé. 
Byla připravena řada soutěží pro děti, dospělí se zahráli nohejbal, 
vítězům starosta obce předal poháry a ceny. 
Všichni pak společně poseděli u dobrého jídla a pití. 
 

   
(další fotografie v příloze kroniky č.1.)  

 
Výlov obecního rybníka. 
 
Obecní rybník „Návesný“ leží v centru obce a patří k její historii.  
Sloužil již našim pradědům jako zásobárna vody v dobách sucha, 
jako požární nádrž i  k chovu ryb. Potok „Velký“, který protéká 
celou vesnicí, do rybníka dříve přiváděl  průzračnou vodu, ve které 
žili potoční raci a střevle, ale zažil  i doby, kdy voda plná 
kanalizačních splašků, zemědělských fekálií a kyselých šťáv ze 
siláže nedovolila život žádnému vodnímu živočichu. 
Dnes mají potok i rybník vodu opět čistou. Vrátili se raci i střevle, 
v rybníce žije škeble rybničná, v zimě je možno na sněhu najít 
stopy vydry. 
Jistě je to díky obecní kanalizaci s čistírnou, ale významný vliv na 
čistotu vody má i značné omezení zemědělské živočišné  výroby 
v oblasti povodí Velkého potoka. 
Po celou novodobou historii obce byly vyvíjeny snahy o využití 
rybníka k chovu ryb. Vystřídalo se hned několik nájemců a 
uživatelů. 
Od  července  2007 však obec začala  využívat rybník sama.  
 
Na sobotu 24. října připadl výlov. Kapří násada byla do rybníka 
vypuštěna před dvěma roky, a my jsme zvědavi, jak se kapříkům 
v rybníce dařilo a jak narostli. 
Příprava začíná již v pátek, rybník je třeba k výlovu přistrojit. 
Rybáři přivážejí kádě a další nářadí, ale na hrázi stojí  i 
maringotka a přiváží se výčepní pult a gril. Vždyť rybáře zítra 
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čeká těžká práce ve studené vodě a diváky zase postávání na 
hrázi v chladném raním vzduchu, proto horké nápoje a klobásy 
přijdou vhod.  
Otevřít výpust se podařilo, voda z rybníka již hučí pod hrází,  
vypouštění je však třeba hlídat a regulovat tak, aby ráno bylo 
správně velké loviště. Proto jeden z pověřených rybářů zůstane u 
rybníka dlouho do noci. 
S prvním raním zakokrháním kohouta už je hráz plná rybářů i 
diváků. Ještě odtéká voda na jedno prkno výpusti, a výlov začíná. 
Rybáři v gumových rybářských kalhotách  berou kesery a vaničky, 
a opatrně vstupují do vody. Ukazují  se kapří hřbety, je třeba lovit.  
Bahna je v rybníce nad kolena. Velké vody v předchozích létech 
přinesly a uložily do rybníka tuny zeminy, chodit v tak vysoké 
vrstvě bahna  je  velmi namáhavé. Ale rybáři mají  dost sil a tak 
první vanička plná kaprů zanedlouho stoupá dřevěným výtahem na 
hráz.  
Na hrázi přebírá vaničku s rybami zkušený rybář s pomocníky, a 
v brakovačce u kádí ryby třídí. Zvlášť velké kapry, zvlášť malé a 
bílou rybu. Kapři, kteří ještě nedorostli a bílá ryba přijdou  zpět do 
rybníka, velcí kapři obohatí naši domácí kuchyni.  
Po několika hodinách je sloveno. Ještě si koupíme kapra domů, 
dopijeme kávu a s posledním pohledem na opět se plnící rybník 
odcházíme do hospody. Petrův zdar! 
 

 
 

    
(Pozn.kronikáře: další fotografie v příloze kroniky č.1., v obecním archivu je též DVD – video, dokumentující 
tento výlov)  
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Společné  posezení  a  rybí  hody. 
 
Poslední roky se stává tradicí, že se vesnice před koncem roku 
schází na společném posezení v obecní hospodě. Je to příjemný 
závěr roku, při kterém nad fotografiemi a filmy vzpomínáme na 
společné zážitky a plánujeme příští rok. A protože na sucho se 
špatně povídá a na lačno se špatně pije, míváme tento večer rybí 
hody. Kapří maso z našeho rybníka  vždy připraví ochotní kuchaři 
a kuchařky z vesnice na mnoho různých způsobů.  
Letos jsme se sešli  7. listopadu večer. 
Hospůdka není velká, přesto se nás do ní spolu s promítacím 
plátnem a talíři plnými rybích laskomin vešlo více než třicet.  
Starosta krátce zavzpomínal na uplynulý rok a pak jsme se bavili 
při promítání fotografií a videofilmů ze života obce.  
 
 

    
 
 
 
 
 

Další drobné akce a činnosti v obci jsou bohatě dokumentovány 
fotografiemi. Část fotografií je v příloze kroniky č.1., všechny 
fotografie pak jsou uloženy v elektronickém dokumentačním 
archivu obce. 
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Významné osobní, pracovní,Významné osobní, pracovní,Významné osobní, pracovní,Významné osobní, pracovní,    sportovní a kulturní sportovní a kulturní sportovní a kulturní sportovní a kulturní     
úspěchy našich občanůúspěchy našich občanůúspěchy našich občanůúspěchy našich občanů    vvvv    roce 2009roce 2009roce 2009roce 2009....    
    
    
Ing. Ing. Ing. Ing. JiříJiříJiříJiří    HájekHájekHájekHájek    ml.ml.ml.ml.            
Studium MZLU Brno, Zahradnická fakulta, obor Management 
zahradních a krajinných úprav, které ukončil v roce 2008 státní 
zkouškou a získáním akademického titulu „inženýr“, doplnil 
v letošním roce absolvováním kurzu „Qualifizierung zum 
Schwimmteichbauer“ (kvalifikace na stavitele koupacích biotopů). 
Studium bylo pořádáno pod záštitou  Deutsche Gesellschaft für 
naturnahe Badegewässer e.V.     Ukončil jej úspěšnou závěrečnou 
zkouškou dne 11.12. 2009. 
 

                              
 
    
Šárka HájkováŠárka HájkováŠárka HájkováŠárka Hájková....    
Ukončila studium Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. v Praze a 
získala akademický titul „bakalář“  v oboru ekonomika a 
management. 
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Kateřina HrnečkováKateřina HrnečkováKateřina HrnečkováKateřina Hrnečková....    
V roce 2008 ukončila studium  Západočeské univerzity v Plzni, 
Fakulty ekonomické, obor management obchodních činností a 
získala akademický titul „bakalář“. 
    

                                                                                                                     
    
V letošním roce pokračuje ve studiu na        Jihočeské univerzitě, 
Fakulta ekonomická, obor ekonomika a management 
-obchodní podnikání. 
 
    
                                                                                                        

    
Ing.Ing.Ing.Ing.    Ivan KalinaIvan KalinaIvan KalinaIvan Kalina,,,,    CSc.CSc.CSc.CSc.            
se na  Mistrovství  České republiky ve střelbě z předovek 
(Sokolov, 11. července 2009) stal trojnásobným „Mistrem  České 
republiky“ a za rok 2009  „Mistrem České střelecké ligy 
z předovek“. Zároveň se v tomto roce stal držitelem dvou českých 
rekordů ve střelbě z předovek  (celkem je držitelem jednoho 
světového a šesti českých rekordů, 25. října 2006 mu byl udělen 
titul „Mistr střelby“). 
 
(Pozn.kronikáře: „předovky“  jsou historické střelné zbraně,nabíjené ústím,mistrovství světa a kontinentální 
soutěže ve střelbě z předovek organizuje od roku 1971 mezinárodní organizace MLAIC,jejíž sídlo je v USA,české 
národní soutěže organizuje Český střelecký svaz, který je zároveň členem MLAIC). 
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Zemědělství,Zemědělství,Zemědělství,Zemědělství,    lesnictví a průmysllesnictví a průmysllesnictví a průmysllesnictví a průmysl....    
 

Zemědělské družstvo BernarticeZemědělské družstvo BernarticeZemědělské družstvo BernarticeZemědělské družstvo Bernartice....    
 

Zemědělská půda v katastru obce Olešná byla v historii po celé 
generace obhospodařována drobnými i většími soukromými 
zemědělci. Dne 17. února 1956 bylo v Olešné založeno Jednotné 
zemědělské družstvo (Pozn.kronikáře: viz str. 129 Pamětní knihy obce Olešná). 
Toto zemědělské družstvo hospodařilo do 13. ledna 1960, kdy 
bylo spolu s dalšími zemědělskými družstvy sousedních vesnic 
sloučeno do jednoho většího „Jednotného zemědělského družstva 
Podolí I“.  Další slučování proběhlo v r.1975 a družstvo od toho 
roku mělo název „JZD Vítězný  únor se sídlem v Branicích“. 
V roce 1990 se v rámci transformace družstev  transformovalo  
na „ZD Branice“.  Usnesením z ustavující schůze ze dne 12.4.1994  
došlo k rozdělení ZD Branice na ZOD Branice a ZOD Podolí I. Na 
slučující schůzi, která proběhla dne 27.3.1997, došlo k zániku 
ZOD Podolí I. bez likvidace, a to sloučením do ZD Bernartice.  
 
V současné době je tedy největším zemědělským podnikem 
hospodařícím v katastru obce Olešná  „Zemědělské družstvo 
Bernartice“ se sídlem  Náměstí svobody 16, 398 43 Bernartice. 
Celková výměra zemědělské půdy, obhospodařované 
Zemědělským  družstvem Bernartice, se pohybuje okolo 3000 ha. 
Z této výměry je 2540 ha orné půdy, 405 ha luk a 55 ha pastvin. 
Uvedené výměry se každoročně trochu mění v závislosti na 
vydávání půdy soukromým zemědělcům, přijímání půdy do 
užívání od jejích vlastníků nebo zatravňování orné půdy. 
V katastru obce Olešná hospodaří družstvo na 186,36 ha 
zemědělské půdy. Z toho je 184,46 ha orné půdy a 1,90 ha luk. 
Družstvo hospodaří převážně na půdě pronajaté. Vlastní půdy má 
v katastru  Olešné  8,06 ha.  
Na orné půdě pěstuje družstvo převážně obiloviny ( pšenici 
ozimou, u které se výnosy pohybují od 5,5 do 6,5 t/ha, ječmen 
ozimý s výnosem od 4,5 do 5,5 t/ha, ječmen jarní s výnosem od 
4,0 do 4,5 t/ha,  oves s výnosem okolo 4,0 t/ha )  řepku ozimou      
s výnosem od 3,5 do 4,2 t/ha , kukuřici a v malé míře i jetel.  
Pozemky jsou obhospodařovány tradičním způsobem, používána 
je však nejmodernější  technika.  V současnosti je zvažován i 
bezorebný  způsob  obhospodařování.  
V živočišné výrobě je družstvo zaměřeno na chov skotu. V tomto 
roce má ve stavu 1285 kusů, z toho 470 dojnic s průměrnou 
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dojivostí 5700 litrů mléka, 2 plemenné býky, 90 jalovic, 150 býků 
ve výkrmu, 215 jalovic do 2 let, 298 telat, 60 masných krav. 
Okrajově se družstvo zabývá chovem prasat ( na stavu je 80 
prasnic, veškerý odchov se vykrmuje do jatečné hmotnosti ) a 
výkrmem brojlerů ( jednorázový zástav 13000 ks ).  
V katastru obce Olešná nemá družstvo v současnosti žádný 
objekt živočišné výroby a ani do budoucna se zde nepředpokládá 
výstavba  objektů pro živočišnou výrobu.  
Družstvo zaměstnává 53 zaměstnanců, z Olešné není zaměstnán 
nikdo. 
 

 
Zemědělská farma rodiny Jindřicha Kalouse.Zemědělská farma rodiny Jindřicha Kalouse.Zemědělská farma rodiny Jindřicha Kalouse.Zemědělská farma rodiny Jindřicha Kalouse.    

 

     
 

Zemědělská usedlost v Olešné  čp. 3. patřila do roku 1956  
rodině  Františka  Polívky.  Výměrem  Rady okresního národního 
výboru v Milevsku dne 16.března 1956  (Pozn.kronikáře: viz archiv kroniky obce)  
byla rodina z usedlosti vystěhována a celé zemědělské 
hospodářství včetně „hospodářských a obytných budov, živého i 
mrtvého inventáře, zásob a pozemků“ bylo  předáno  do trvalého 
bezplatného užívání Jednotnému zemědělskému družstvu Olešná. 

 
V roce 1992 byla zemědělská usedlost s pozemky o výměře 27 
ha  navrácena  Věře Kalousové, rozené Polívkové. Na tomto 
majetku vznikla a dále se rozvíjela rodinná farma rodiny Jindřicha 
Kalouse. 
Dnes farma obdělává 150 ha pozemků v katastrech obcí Olešná, 
Jetětice, Písecká Smoleč, Bojenice a Líšnice. Z toho je 100 ha  
pozemků vlastních ( 65 ha v katastru Olešné), ostatní pozemky 
jsou pronajaté. 
Farma nemá žádné stálé zaměstnance, pro sezónní práce si 
najímá několik brigádníků. 
Na zemědělské půdě jsou pěstovány obiloviny, řepka a kukuřice, 
významnou část zaujímají louky a pastviny. Výnosy na pozemcích 
v Olešné se u ozimé pšenice běžně pohybují od 40 do 70 
metrických centů z hektaru.  
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Farma se specializuje na chov masného skotu plemene Aberdeen 
Angus. V letošním roce má ve stavu 30 plemenic a chovného býka. 
Telata při odstavu v měsíci listopadu dosahují hmotnosti 250 
kilogramů, pak je skot na farmě vykrmován do jateční hmotnosti. 
Letošní celkový stav skotu byl do sto kusů. V tomto roce farma 
také začala využívat novou moderní vzdušnou stáj o ploše 
1000m2. Skot je ustájen na hluboké podestýlce a je zde 
dosahována vysoká produktivita práce. 
Pro práci na zemědělských pozemcích i k obsluze skotu farma 
používá vlastní moderní mechanizaci. V sezónních špičkách farma 
využívá i dodavatelských služeb od jiných subjektů, ale sama také 
služby poskytuje. 
 
 
Lesnictví, lLesnictví, lLesnictví, lLesnictví, lesní porostyesní porostyesní porostyesní porosty, školkařská výroba, školkařská výroba, školkařská výroba, školkařská výroba....    
Největší výměra lesa v katastru obce (56,18 ha) je ve vlastnictví 
státu, tento majetek spravuje podnik  Lesy České republiky, s.p., 
revírníkem je Pavel Černý z Podolí I.  
Obec Olešná hospodaří ve vlastním  lese o výměře  43 ha. 
Mnoho drobných lesů je v soukromém vlastnictví, soukromí 
majitelé ve svých lesích také hospodaří sami. 

 
 
 

Velkoškolka Velkoškolka Velkoškolka Velkoškolka     OlešnáOlešnáOlešnáOlešná....    
Na východním okraji obce byla vybudována lesní velkoškolka. 
Výstavba velkoškolky v Olešné byla zahájena podnikem Jihočeské 
státní lesy České Budějovice  v roce 1972.  Dne 1.11.1975 zde 
bylo zřízeno Školkařské středisko Olešná Lesního závodu 
Milevsko. Celková plocha obhospodařovaných školek byla  
17,29 ha, z toho centrální školka v Olešné měla výměru 12,93 ha.  
Produkční plochy centrální školky v Olešné se postupně 
rozšiřovaly, v době největšího rozmachu (r.1990) byly ve 
velkoškolce  Olešná pěstovány lesní sazenice na výměře cca 26ha 
a pracovalo  zde až 25 stálých zaměstnanců z Olešné a okolních 
vesnic. 
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(snímek Ivana Kaliny z roku 2005 - pohled na Olešnou, velkoškolka v popředí, v pozadí 
řeka Vltava ) 

 
Při privatizaci Jihočeských státních lesů (1.10.1992 ) získala 
velkoškolku do majetku akciová společnost Jihočeské lesy České 
Budějovice a.s., která ji provozovala až do listopadu roku 2008.  
 

                    
 
V prosinci 2008 velkoškolku koupila  firma  ŠKOLKA  FOREST 
s.r.o., se sídlem Olešná čp. 99. 
Aktuální výměra velkoškolky je 15 ha včetně skleníků, budov a 
rybníků. Ve velkoškolce nyní pracuje 15 stálých zaměstnanců, 
z toho jeden z Olešné, ostatní jsou z okolních vesnic. Vedoucím 
manažerem školky je Petr Lukáš. 
Aktuální výrobní program firmy je založen na pěstování 
obalovaných sazenic metodou in vitro a produkce okrasných 
dřevin. Firma plánuje modernizaci provozu a postupné 
rozšiřování výroby. 
(Pozn. kronikáře:  Podrobnější údaje, dokumenty a fotografie z historie velkoškolky jsou v obecním archivu) . 
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Ing.Jiří HájekIng.Jiří HájekIng.Jiří HájekIng.Jiří Hájek----zaklzaklzaklzakládání zahrad, Olešná č.pádání zahrad, Olešná č.pádání zahrad, Olešná č.pádání zahrad, Olešná č.p....    82828282....    
 

 
 

    
                                                                        
Firma byla založena  16.3.1998, hlavním předmětem podnikání 
firmy je projektování, realizace a péče  zahradních a  
krajinářských úprav. 
V roce 2009 zaměstnává šest stálých zaměstnanců. 
Firma získala svými projekty a realizacemi v soutěži „Sadovnické 
dílo roku “ první místo v roce 2006 a třetí místo v roce 2007. 
V roce 2009 vybudovala mimo jiné „Vrbové hřiště v Písku“, 
první hřiště svého druhu realizované v České republice. 
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Hotel OlešnáHotel OlešnáHotel OlešnáHotel Olešná....                    

 
 
V roce 1990 byl v Olešné dostavěn a kolaudován „Hotel Olešná“, 
č.p.72. (na místě původního domu  č.p.8.). 
Investorem byl podnik Jihočeské státní lesy. Spolu s touto 
stavbou byla vybudována  kanalizace s čistírnou odpadních vod, a 
vodovod s vodojemem, napájený třemi vrty. 
V dalších létech v rámci privatizace byl tento soubor staveb 
několikrát dražen, majitelé se střídali. V poslední dražbě  v roce 
1996 byl hotel spolu s vodovodem  zakoupen  MUDr. Josefem 
Králíčkem - společnost  Jessenius s.r.o. 
V současné době je hotel v rekonstrukci.  

  
 
 

 

Občanská sdružení, obecní spolky,sport a kulturaObčanská sdružení, obecní spolky,sport a kulturaObčanská sdružení, obecní spolky,sport a kulturaObčanská sdružení, obecní spolky,sport a kultura....    
 

V Olešné k 1. lednu 2009 existují tato občanská sdružení: 
 

Honební společenstvo OlešnáHonební společenstvo OlešnáHonební společenstvo OlešnáHonební společenstvo Olešná 
je majitelem honitby „Kopce“ v okolí Olešné, o výměře 769ha, 
členy jsou všichni vlastníci honebních pozemků v honitbě. 
Starostou Honebního společenstva je MGr. Miroslav Starý.  
Honitba je registrována na  píseckém okrese pod č. 043. 
V honitbě je bonitována zvěř srnčí,zajíc polní a bažant obecný, 
v současné době se zde hojně vyskytuje zvěř černá (prase 
divoké). Honební společenstvo honitbu pronajímá. 

 
Myslivecké sdružení Kopce OlešnáMyslivecké sdružení Kopce OlešnáMyslivecké sdružení Kopce OlešnáMyslivecké sdružení Kopce Olešná  
hospodaří  jako nájemce v honitbě „Kopce“. 
Myslivecké sdružení má v tomto roce 12 členů a 2 stálé 
hosty.Většina členů jsou občany Olešné, Rastor a Podolí I. 
Předsedou sdružení je Václav Soukup z Písku (dříve občan 
Olešné), mysliveckým hospodářem je Ing. Ivan Kalina, CSc. 
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V honitbě je plánován lov 10 srnců a 20 kusů  srn a srnčat. 
Zvěř černá je lovena na společných lovech i individuálně na 
čekání, plán lovu černé zvěře není stanoven. Zvěř drobná,  
t.j.zajíc a bažant či koroptev, není již řadu let lovena vzhledem 
k velmi nízkým početním stavům. 
V tomto roce bylo v honitbě uloveno 7 srnců, 8 srn, 4 srnčata,  
26 kusů zvěře černé a 7 lišek. 

 
    

Tenisový klub Olešná Tenisový klub Olešná Tenisový klub Olešná Tenisový klub Olešná         
využívá    tenisový kurt a sportovní hřiště ve sportovním areálu  na 
„Skalici“. Výstavba sportovního areálu byla  iniciována 
zakládajícími členy Tenisového klubu a byla zahájena  21.5.1996.  
 

            
 
Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo v sobotu  
31. května 1997.  
Tenisový klub byl založen  4.1.1997 v Olešné,    zakládajícími členy 
byli:   Koubec Rudolf z Olešné č.p. 82 , stal se zároveň 
„presidentem“ klubu, dále přespolní Kodad Milan, Fučík Antonín a 
Bartůněk Miroslav. 
V prvním roce po založení se přihlásilo 43 členů, z toho 21 z 
Olešné. 

 
Počátkem  roku 2009 má klub 52 členů, z toho je 18 občanů 
Olešné, ostatní jsou přespolní. 
Akce klubu:  Po celý rok běžné využití tenisového kurtu a hřiště. 
V září se uskutečnily dva klubové turnaje, kterých se  zúčastnili  i 
tenisté z Rákova a Křenovic. 

 
(Pozn. kronikáře:  v  obecním archivu je DVD-video, dokumentující výstavbu a slavnostní otevření hřiště v roce 
1997 a DVD-video z oslav desátého výročí otevření hřiště v roce 2007). 
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Důležitá rozhodnutí obecních zastupitelůDůležitá rozhodnutí obecních zastupitelůDůležitá rozhodnutí obecních zastupitelůDůležitá rozhodnutí obecních zastupitelů        
vvvv    roce 2009.roce 2009.roce 2009.roce 2009.    
    
2. února 2009 – schváleno zadání k vypracování projektu na 
rekonstrukci veřejné zeleně v obci a vypracována žádost o státní 
dotaci na realizaci tohoto projektu  
2. března 2009 – otevření místního pracoviště CZECH POINT 
s využitím dotace ze strukturálních fondů EU, 
schválena žádost o státní dotaci (Ministerstvo místního rozvoje) 
na realizaci dětského hřiště ve sportovním areálu „Skalice“ 
6. dubna 2009 – jmenování Ing.Ivana Kaliny obecním kronikářem, 
vypracování nového pasportu místních komunikací 
4. května 2009 – schválení rozpočtového výhledu na roky 2011 až 
2013 
1. června 2009 – schváleno zadání k vypracování studie pro 
výstavbu víceúčelového přístřešku ve sportovním areálu „Skalice“ 
7. září 2009 – projednány výsledky výběrového řízení na 
generální opravu místních komunikací, a to silnice p.č 4227/2  
k Nadvesnímu rybníku („Dvouhektarák“) a silnice p.č. 4207/3 v 
„Chalupách“, jako dodavatel stavby byl schválen podnik 
Lesostavby Třeboň  a.s. 
7. prosince 2009 – schválen rozpočet pro rok 2010, rozpočet 
bude vyrovnaný ve výši 1.486.800,-Kč, schválena „Závazná obecní 
vyhláška“ o poplatcích za stočné v obci, schválen bezúplatný 
převod  5 083m2 pozemků z majetku státu – Jihočeského kraje do 
majetku obce Olešná, jedná se o pozemky, na kterých jsou již 
vybudovány některé místní komunikace 
 
  

Významné změny vVýznamné změny vVýznamné změny vVýznamné změny v    obci.obci.obci.obci.    
 

V letošním roce se podařilo uskutečnit generální opravu  obecní 
asfaltové silnice p.č. 4207/3  v „Chalupách“, a silnice  
p.č. 4227/2   vedoucí k Nadvesnímu rybníku („Dvouhektaráku“). 
Clekový náklad na rekonstrukci silnic byl  298 409,-Kč.  Část 
potřebných finančních prostředků (130 tis.Kč)  byla čerpána 
z rozpočtu Jihočeského kraje (účelová dotace z grantu „obnova 
venkova“) , zbývající část peněz poskytla obec ze svého rozpočtu. 
 
Na farmě Jindřicha Kalouse byla v letošním roce zkouladována 
nová moderní vzdušná stáj  pro skot o velikosti 1000m2.   
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Hospodaření obceHospodaření obceHospodaření obceHospodaření obce    
 
 

Příjmy: Příjmy: Příjmy: Příjmy:  
 

-příjmy z daní, poplatků a neinvestiční příjmy  
 z rozpočtu státu a kraje...................................................... 1.503.991,-Kč 
-příjmy z lesního hospodářství........................................      18.644,-Kč 
-příjmy z komunálních služeb a pronájmů..............     73.982,-Kč 
-příjmy z nakládání s odpady............................................        2.000,-Kč 
-příjmy za regionální a místní správu........................         4.210,-Kč 
Příjmy celkemPříjmy celkemPříjmy celkemPříjmy celkem        ((((zaokrouhlenozaokrouhlenozaokrouhlenozaokrouhleno).).).).........................................................................................................................................................    1.61.61.61.602.900,02.900,02.900,02.900,----KčKčKčKč    

 
 
Výdaje:Výdaje:Výdaje:Výdaje:    
 
      -výdaje na lesní hospodářství..........................................  69.577,-Kč 
      -výdaje na pozemní komunikace....................................334.053,-Kč 
      -výdaje na pitnou vodu..........................................................     7.583,-Kč 
      -výdaje na odvádění a čištění odpadních vod......   58.315,-Kč 
      -výdaje na základní školy................................................... 103.019,-Kč 
      -výdaje na ostatní záležitosti, kulturu  
       a dary obyvatelstvu..............................................................   50.491,-Kč 
      -výdaje na zájmovou činnost, sport..........................      4.800,-Kč 
      -výdaje na komunální služby a územní rozvoj..   62.791,-Kč 
      -výdaje na nakládání s odpady...................................... 171.526,-Kč 
      -výdaje na ochranu přírody a krajiny....................... 288.763,-Kč 
      -výdaje na zastupitelské orgány................................. 154.333,-Kč 
      -výdaje na regionální a místní správu..................... 322.419,-Kč 
      -výdaje na finanční operace a pojištění..................   19.785,-Kč 
                    Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem Výdaje celkem     ((((zaokrouhlenozaokrouhlenozaokrouhlenozaokrouhleno))))................................................................................................................................    1.647.1.647.1.647.1.647.500500500500,,,,----KčKčKčKč    
 
 
(Pozn.kronikáře:  Výkaz o rozpočtových příjmech a výdajích obce, ze kterého jsou údaje převzaty, je uložen 
v obecním archivu)        
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Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.     
 
Počátek roku provázela mírná zima s malým množstvím sněhu. 
Teplé jarní počasí nastoupilo předčasně, již počátkem dubna se 
silně oteplilo,stromy vyrašily a rozkvetly, pak po několikatýdenním 
mírném ochlazení přišlo  teplé a mimořádně suché léto. Ještě 
počátkem října byly dny s teplotou přes dvacet stupňů ( 7.října 
+24oC). Srážek napadlo až do poloviny října minimum. Po 
desátém říjnu se silně ochladilo, ranní teploty klesly k nule, 
občasné dešťové přeháňky (na horách napadlo několik desítek 
centimetrů sněhu), první mrazík v Olešné (-1oC) byl ráno 15. října. 
Drobné dešťové přeháňky se postupně změnily na poletující a 
tající sníh. Konec října byl opět teplý, stejně tak listopad.  
Dne 17. listopadu padl teplotní rekord z roku 1926, tehdy bylo 
naměřeno v Českých Budějovicích 17,3oC, v tomto roce tam bylo 
naměřeno 20,4oC. 
V Olešné teploměr vystoupil na 18,5oC, zda je to také rekordní 
teplota nevíme. 
Zima s mírnými mrazy  (-8oC) a sněhovým popraškem přišla až 
v polovině prosince. 
Nejnižší  letošní  teploty  (-16oC)  byly  v  Olešné  naměřeny  
20. prosince. 
 
 
 
 

Závěr kZávěr kZávěr kZávěr k    roku.roku.roku.roku.    
    
Rok tradičně uzavíráme Silvestrovskou oslavou. Část občanů se 
sešla v obecní hospodě, kde se společně rozloučili se starým 
rokem a  přípitkem a skromným ohňostrojem přivítali nový rok 
2010. 
Naším společným přáním  je, abychom celý nový rok všichni 
prožili ve zdraví a spokojenosti. 
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Poděkování:   
Děkuji všem současným i bývalým občanům Olešné, kteří svým příspěvkem 
pomohli k vytvoření tohoto prvního ročníku naší nové kroniky. Děkuji i těm, 
kteří pochopili, že historie obce se skládá z historií a osudů lidí, jež v obci žili  
a žijí, a proto dali k dispozici svoje rodinné dokumenty a fotografie k obohacení 
vznikajícího kronikářského archivu obce. Stejně tak děkuji představitelům 
firem, podniků a občanských sdružení za jejich příspěvky do kroniky, starostovi 
obce Janu Šupitarovi za podklady z obecní evidence a statistiky,  a jemu a      
Ing. Petru Hlavatému za mnoho fotografií, které obohatily nejen kroniku, ale i 
obecní archiv, Marii  Ťupové děkuji za pomoc při prvotních pátráních ve 
Státním okresním archivu Písek,  řediteli Prácheňského muzea v Písku        
PhDr. Jiřímu  Práškovi a vedoucímu  archeologického oddělení muzea          
MGr. Jaroslavu Jiříkovi za odbornou pomoc.  
Zvláštní poděkování  patří  Mgr. Jitce Křečkové, správkyni církevních fondů 
v I.oddělení Národního archivu, za její účinnou pomoc při pátrání po archivních 
dokumentech a za jejich překlad. 

 
V Olešné dne  30.05.2010                 Ing. Ivan Kalina, CSc., kronikář 
 

 
 ------------------------------------ 

 
 
 
 

Schváleno zastupitelstvem obce Olešná  
dne  7.6.2010  usnesením  č. 43. 

 
 
                   Jan Šupitar, starosta 
 
 
 ------------------------------------ 

 
 
 
 
Přílohy kroniky: 
 
č. 1.   fotografie ze života obce v roce 2009 
          (fotografovali: Jan Šupitar, Ing.Petr Hlavatý, Ing.Ivan Kalina,CSc. 
č. 2a  územně-plánovací mapa katastrálního území Olešná z roku 1996 
č. 2b  kopie  Indikační  skizzy stabilního katastru, Budějovicko, z roku 1828 
č. 2c  kopie  Indikační  skizzy stabilního katastru, Budějovicko, z roku 1828 
          detail obce 
č. 2d  kopie katastrální mapy Olešné  31.12. 2009 
č. 3.   seznam majitelů a uživatelů domů dle čísel popisných v roce 2009 
č. 4.   seznam rekreačních chat a jejich  majitelů dle evidenčních čísel a čísel 
         parcelních 
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Poznámky a náměty občanů k zápisům a vedení kroniky: 
(zapisovat je možné pouze za přítomnosti kronikáře, za text uveďte vždy 
čitelně jméno,příjmení, datum zápisu a vlastnoruční podpis ) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 42

    


