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Obec Olešník
Počet obyvatel (2013): 753
Katastrální plocha (ha): 2 349 ha
Počet místních částí: 3
Názvy místních částí: Chlumec, Nová Ves, Olešník
www.olesnik.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:
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Strategické dokumenty obce:
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Krátce z historie obce:
Obec a její místní části se nachází 7 -10 km severozápadně od Hluboké nad Vltavou.
Nejstarší zmínky o těchto obcích pocházejí z počátku 15. Století a dozvídáme se o nich
především z Popravčí knihy pánů z Rožmberka. Obce patřily k hlubockému panství a tak s
postupem staletí mělily vlastníky společně s celým panstvím (...pánové z Hradce, Malovci,
Schwarzenberkové) .
Historii obce dokládá například řada zachovalých domů blatského typu tzv. selského baroka,
hlavní dominantou Olešníka pak je čtvercová kaple se zvoničkou z 18. století na návsi, v
Chlumci pak stojí kaple sv. Václava z roku 1922. V obci se nachází také bývalý
schwarzenberský hospodářský dvůr z roku 1724, zbudovaný podle projektu A. E.
Martinelliho.
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
Olešník je příjemné místo pro život, což dokládá četnost nové výstavby i dostupnost služeb
pro obyvatele přímo v místě – pro děti, které jsou ve školním věku, mají v obci k dispozici
základní školu prvního stupně, a dále pak mateřskou školu sloužící pro mladší děti. V obci
funguje místní knihovna a ordinace praktického lékaře. Z další občanské vybavenosti je zde
rovněž obecní úřad a pošta, řada sportovišť včetně tenisových kurtů či hostinec.
Fotbal se zde začal organizovaně hrát již v letech 1928-1930, dnes v obci působí kromě „A“
mužstva FK Olešník také mužstvo dorostu. Klubová barva je modrobílá. První „fotbalové
hřiště “ bylo na tzv. Drahách směrem na Zahájí, toto místo bylo normálně určeno jako husí
pastviště a před každým zápasem se tedy musely husy ze hřiště nejdříve odehnat... to se s
dnešními podmínkami pro fotbalisty nedá srovnat.
Obec se stará o spolkový život, pořádá tradiční výlety seniorů či akce pro děti. V Olešníku a
Chlumci působí sbory dobrovolných hasičů.
Obcí prochází hned několik cyklostezek, Chlumec je výchozím místem k blízké zřícenině
loveckého zámečku Karlovu hrádku, který byl zpustošen za husitských válek, dodnes se
dochovalo vysoké zdivo obvodové hradby s průjezdem brány, zbytky obytných místností
kolem nádvoří a kaple. Za branou se rozkládá dvůr se zbytky hospodářských a obytných
místností, který kopíruje terén. Dosahovaly do výše prvního poschodí, nad tímto poschodím
bylo zřejmě další, ze dřeva. Kaple je umístěna na severní straně a jsou znatelná rozdílná
okna, podle kterých se usuzuje, že se jednalo o kapli. Hrad byl zřejmě postaven bez věže.
Karel IV. si hrad postavil zřejmě jako své rekreační sídlo. Kolem vlastního hradu se
rozprostírá neobvykle mohutný a hluboký příkop s valem. Hrad je celý zarostlý lesem.
Na svém cyklovýletě jistě oceníte Olešnickou hospodu a široko daleko vyhlášené koupaliště.
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Služby pro turisty



Veřejné koupaliště
Dětské hřiště







tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál
fotbalový stadion
hokejový stadion





čerpací stanice
(neplacené) parkoviště na náměstí cca 80 vozidel
soukromý autoservis



prodejna potravin se smíšeným zbožím



veřejná knihovna (provoz: každé pondělí odpoledne)



pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)




zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé
hasiči (IZS, SDH)



kadeřnictví



masáže



pedikúra, manikúra



zastávka ČSAD



obecní noviny obce Olešník



ubytování v penzionu a v soukromí s celkovou kapacitou cca 20 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám
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Výseč 10
Obyvatelstvo podle věku
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CELKEM
111
40
112
123
95
117
46
33
50
22

MUŽI
63
23
56
62
52
59
24
17
17
6

ŽENY
48
17
56
61
43
58
22
16
33
16

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
640
Dosažený stupeň vzdělání:
 bez vzdělání
123
 základní včetně neukončeného
277
 střední vč. vyučení (bez maturity)
146
 úplné střední (s maturitou)
13
 nástavbové studium
6
 vyšší odborné vzdělání
53
 vysokoškolské

MUŽI
318

ŽENY
322

40
158
80
2
3
23

83
119
66
11
3
30

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Olešník – MŠ 2 třídy, ZŠ (1.-5. třída) 2 třídy
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

400

218

182

Zaměstnaní

375

206

169

286

143

143

Zaměstnavatelé

7

4

3

Pracující na vlastní účet

65

51

14

Pracující důchodci

11

7

4

Ženy na mateřské dovolení

8

-

8

Nezaměstnaní

25

12

13

322

145

177

Nepracující důchodci

147

52

95

Žáci, studenti, učni

108

63

45

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

29

18

11

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
75

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

111

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
5

54

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

17

22

1

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Olešník

0

0

0

0

OLEŠNÍK

86

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2012
1

1
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Olešník

4,4

6,9

7,2

6,4

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Olešník

OLEŠNÍK

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

33

2

9

3

3

16
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz

OLEŠNÍK

269
198
14
167
4
6
7
71
7
64
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

Penzion Řádek

Nová Ves

celoroční
provoz

ZŠ a MŠ Olešník – MŠ 2 třídy, ZŠ (1.-5. třída) 2 třídy

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:







Země-Nezemě, o.s.
ZOD Olešník
HC Olešník
SHD Olešník, SDH Chlumec
FK Olešník
ZO Dříteň (včelaři z Olešníka)

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře




Informační centrum
Kaple v Olešníku, Chlumci, Nové Vsi a v Rachačkách (Poutní místo sv. Rozálie)
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV Olešník
A.S.A. České Budějovice a Městské hospodářství Hluboká nad Vltavou; přilehlých obcí svoz
komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a odvoz vytříděných
komodit k dalšímu zpracování.
Obecní kompostárna bez svozu

Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace

Člen SO Blata
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Rozpočet pro výdaje
Obec

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
(v Kč)
(v Kč)
(v Kč)

Olešník

11 316 000

13 838 300

11 253 835

Bezpečnost státu a právní ochrana

121 000

499 200

221 270

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2 929 000

3 300 000

2 500 942

Služby pro obyvatelstvo

5 555 900

6 920 900

6 052 219

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 070 200

1 436 200

1 085 363

Kultura, církve a sdělovací prostředky

280 100

300 100

232 730

Ochrana životního prostředí

1 258 000

1 278 000

1 118 270

Tělovýchova a zájmová činnost

1 321 500

2 274 500

2 028 152

Vzdělávání a školské služby

1 626 100

1 632 100

1 587 705

Všeobecná veřejná správa a služby

2 500 100

2 670 200

2 077 859

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

210 000

448 000

401 546

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:
 CAS

Zásobník projektů II.:
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