Olešnice
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: Trhové Sviny

GPS souřadnice: 48.841228N, 14.704833E

Nadmořská výška: 502 m n. m.

První pís. zmínka: 1186 (834 let)

Počet obyvatel: 849

PSČ: 373 31

Adresa URL: www.olesnice-obec.cz

O obci
Olešnice se nachází v regionu Trhové Sviny, kraj Jihočeský. Současná obec Olešnice je tvořena třemi
místními částmi – Olešnice, Buková, Lhotka.

Historie obce
Podobně jako několik okolních vesnic, připomíná se také Olešnice v listině z roku 1186. Bývala
samostatným statkem s tvrzí, kterou drželi ve 14. a 15. století Koňatové z Olešnice, pak Zikmund Kebar z
Mirošovic a od roku 1499 Krajířové z Krajku.

Ubytování a restaurace
V obci Olešnice najdeme pohostinství a ubytování v budově bývalé obecné školy z r. 1900.

Okolí a příroda
Okolní členitý terén tvoří jihozápadně umístěný zalesněný kopec Dubí a severovýchodně pak
soustava mnoha rybníků, na jejichž hrázích převládá dub letní a četné porosty buků, v náplavech
toků pak olše lepkavá. Krajina je poměrně hustě zalesněna.

Současnost obce
Obec Olešnice má vybudovanou čističku odpadních vod, kanalizaci a vodovod. V obci funguje pobočka
České pošty, veřejná knihovna, hřiště s tělocvičnou, mateřská a základní škola a dům s
pečovatelskou službou. V obci jsou vydávány Olešnické listy.

Sportovní možnosti
Obcí prochází zelená turistická trasa. Obcí Olešnice prochází lokální cyklistické trasy, které vedou do
malebného okolí obce s bohatou historií.

Památky a zajímavosti
Nejstarší zástavbou v obci je tvrz, která po řadě majitelů patřila od roku 1727 do května 2001 městu
České Budějovice. V současné době je tato tvrz ve vlastnictví obce Olešnice. Z pivovaru, jenž se nacházel
v severním křídle tvrze, byl v roce 1786 vystavěn farní kostel
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Doprava
Obec Olešnice je po celý rok dobře dostupná automobilem. Do obce jezdí pravidelná autobusová linka z
obce Trhové Sviny.
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