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Z Písecka. O slunečné sobotě 23. srpna 2014 byla jihočeská obec Olešná v okr. Písek dějištěm zdařilého Setkání
rodáků a přátel obce Olešná, včetně svěcení návesní kaple a křtu knihy „Olešná v průběhu dějin“. Svědčí o tom
fotografie na internetových stránkách obce http://www.ouolesna.cz/obec/setkani-rodaku-a-pratel-obce-olesna/.

Na videu Ivana Kaliny se v letmém záběru objeví i níže citovaná památka - smírčí kříž. Před 78 lety jej popisoval
řídící učitel Smrž v časopisu Zlatá stezka (ročník IX., 1936, č. 7, s. 115). Měsíčník určený školní mládeži tehdy
vydávalo učitelstvo obecných a měšťanských škol prachatického a píseckého okresu.
Olešná je ves východně od Vltavy v okresu píseckém. Na rozcestí u zahrádky před okny Františka Kobližky, koláře
v Olešné č. 1 stojí nízký cyrilometodějský kříž („baba“), skutečné výšky 90 cm, s uraženým ramenem, o němž vypravuje
se v obci následující pověst: Stavení toto kdysi vyhořelo do základů. Majitel - říkali mu Křížek a statku Na Křížkovině potřeboval mnoho stavebního materiálu. Při zazdívání žlabu ve stáji vzpomněl si, že by se tam dobře hodil jmenovaný
kříž za podstavec a proto jej vykopal. Aby se dobře pod žlab hodil, urazili mu zedníci jedno rameno a tak jej zazdili.
Avšak slyšte, co se stalo! Když uváděli dobytek do stáje, nechtěl tam jíti a musel tam býti násilně doveden. Ve stáji byl
teprv nepokojný, nežral, bučel a trhal sebou. Každému to bylo velmi divné. Lidé přicházeli a s hrůzou pozorovali tento
zjev. Vykropovali stáj svěcenou vodou, vykuřovali a užívali různých „říkání“. Když to nebylo nic platno, přiznal se
Křížek, že dal pod žlab zazdít kříž, který stával před okny a to prý jest asi příčinou, že dobytek je tak nepokojný. Kříž byl
opět na své místo vrácen a zasazen a dobytek se upokojil. Cyrilomethodějskými kříži nazývá lid nízké kamenné kříže
zaobleného tvaru onde v polích stojící. Vypravuje se o nich, že stavěli je na své pouti naší vlastí první slovanští
věrozvěstové. Obrázek kříže v linoleu řezal J. Štípek.
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