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foto: nová podoba autobusových zastávek

V Olešnici, červenec 2009
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Vážení občané,
V červenci Vám přinášíme druhé vydání obecního zpravodaje
v tomto roce, přejeme Vám příjemné čtení, odpočinkovou dovolenou a
slunečné letní prázdniny.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
nastal čas pro vydání druhého čísla zpravodaje pro rok 2009 a tak si
Vás dovolím seznámit s činností zastupitelstva za druhé čtvrtletí.
V měsíci dubnu došlo k úpravám na hřišti v Hoděčíně. Byla skryta
vrchní vrstva a navezena nová ornice, dále došlo k rozhrnutí a vibračním
válcem ke zhutnění celého hřiště. Za práci a čas který věnovali p.Kaplan a
p. Dostál, při celkové úpravě a setí hřiště jim veřejně děkuji. Dále děkuji
členům SDH Hoděčín za provádění zalévání a za konečné dopracování
celého díla. Doufám, že hřiště bude sloužit našim dětem pro volný čas již o
letošních prázdninách. Náklady na celkovou opravu byly včetně osiva ve
výši 42.000,- Kč.
Rovněž v dubnu byly opraveny výtluky na obecních cestách. Jedná
se hlavně o cestu do Rašovic, dále o část cesty v Hoděčíně a ve Vrbkách.
Naše obec byla v letošním roce celkem úspěšná v čerpání dotací.
Jedná se o dotace Královéhradeckého kraje pro rozvoj venkova. V DSO
Orlice, která byla žadatelem, nám bylo přiděleno 41.400,- Kč. Tato částka
je určena na opravu autobusových zastávek. Spolufinancování k dotaci je
27.600,- Kč z rozpočtu obce. Zbývající náklady na opravu, které přesáhnou
výše uvedené částky, bude rovněž doplaceno z rozpočtu obce. Omlouvám
se všem, kteří byli nuceni moknout po odstranění staré krytiny z čekáren.
Bohužel podmínky pro přijetí dotace byly zveřejněny později a v zásadách
bylo podmínkou zahájit práce až po odeslání peněz na účet obce. Dnes
peníze sice stále ještě nemáme, ale dne 22.6.2009 došlo ke změnám
v zásadách, kde je již umožněno zahájit práce. Máme přislíbeno, že do
15.července budou zastávky kompletně opraveny. Původní krytinu si za
demontáž odvezli členové MS STŘEZMÁ pro potřeby sdružení.
Obroušení a nátěr konstrukcí provedli členové SDH Olešnice a Hoděčín.
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Další dotace byla ze svazku DSO Obecní voda. Zde nám bylo
přiděleno celkem 123.700,- Kč. Vlastní podíl k dotaci bude činit 82.550,Kč.Z těchto peněz bude provedena oprava veřejného rozhlasu ve výši
178.038,- Kč a zbývající částka ve výši 28.232,- Kč je použita na výměnu
lamp veřejného osvětlení. Dnes již máme vyměněny lampy v celé Olešnici.
U veřejného rozhlasu dojde k výměně amplionu a celé ústředny.
Sběr nebezpečného odpadu, který proběhl v květnu, byl v letošním
roce Vámi hodně využit. Celkem byly naplněny dva kontejnery
nejrůznějším nepotřebným odpadem. Náklady na celou likvidaci těchto
odpadů nese obec. Tímto krokem jsme ušetřili našim spoluobčanům, kteří
využili tuto možnost zbavit se nepotřebných věcí 9.000,- Kč.
18.května proběhla kontrola od ECO-COMu na zpětný odběr a
recyklaci odpadů. Kontrola neshledala žádné závady ani porušení.
V naší obci opět řádili zloději. Bohužel jim opět vyšla lest a tak
obrali našeho spoluobčana o finanční prostředky. Za týden po tomto činu
jsem dostal hlášení od všímavých spoluobčanů, že se v katastru obce
pohybují podezřelé osoby. Ihned byla celá věc nahlášena na linku
POLICIE, která operativně sem vyslala hlídku. Po příjezdu byla provedena
kontrola podezřelých osob. Ještě před příjezdem hlídky byla nahlášena
SPZ vozu, se kterým se po obci pohybovali. Telefonicky jsem byl
upozorněn, ať podezřelé nekontaktujeme, že jde o dobře známé
podvodníky!!!! Hlídka po příjezdu provedla kontrolu a uvedené osoby
požádala k opuštění obce. K tomu nedošlo a podezřelé osoby zastavili u
jednoho domu, kde měli domluven starý nábytek. Výkup nábytku může být
rovněž pouhou záminkou jak proklouznout do vašich domovů. POLICIE
opět zakročila, ale bohužel dvě ženy, které měly údajně domluven obchod,
že prodají starý nábytek se spoluobčanů tmavé pleti začaly zastávat.
Příslušníci mě poté navštívili a informovali o nepochopení ze strany
uvedených žen. I přes tento incident Vás žádám o spolupráci a bránění
majetku. Pokud má někdo v úmyslu prodávat starý nábytek, bude do
budoucna lepší, aby nahlásil na obec, kdy k prodeji dojde, abychom
zabránili případnému nedorozumění.
Dále došlo ke krádeži lavičky z parčíku v dolní části obce a dvou
laviček z autobusové zastávky v Hoděčíně.
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Prosím, buďte ostražití a při pohybu podezřelých osob /výkup
nábytku, prodej dek, přeplatek plynu atd. / volejte ihned POLICII. Jen tak
můžeme zabránit dalším nepříjemným překvapením od těchto lidí.
Na obecním úřadě nám bylo namontováno od firmy INDIGO
Rychnov nad Kněžnou počítačové vybavení pro napojení na CzechPOINT. Bohužel vybavení máme, ale školení ještě žádné neproběhlo i
když by od 1.července měl být zahájen zkušební provoz. Pro občany tato
služba bude znamenat možnost ověření podpisů, listin, různé druhy výpisů
a další služby, za kterými jsme museli dojíždět do měst. O zprovoznění
Vás budeme včas informovat. Přechodné období pro připojení je do
31.října 2009. Po tomto datu by měli být služby Czech-POINTu plně
funkční.
Geodet Ing.Němec předal na obec vyhotovené GP na Vrbka. Dále
bylo objednáno zaměření obecního pozemku p.č. 267 v k.ú. Olešnice.
Členové SDH v Olešnici zajistili vyklizení knihovny a čekárny u
lékaře a dále provedli vykopání původních podlah.
Poté byl položen beton a nové PVC. Bohužel z důvodu špatného
vysychání podkladní vrstvy izolačního nátěru se uzavření knihovny a
provoz lékaře protáhl o 14 dní oproti plánovanému uzavření. Doufám, že
vzniklou situaci chápete a za případné problémy vzniklé prodloužením
doby opravy se omlouvám. Celkové náklady za provedené práce a materiál
jsou ve výši 40.375,- Kč.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej obecního pozemku u
budovy MS Střezmá v Olešnici. Cena je stanovena na 4,- Kč za m2.
Náklady za sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad hradí kupující.
Podepsané smlouvy byly předány ke vkladu na Katastrální úřad.
Dále byl odsouhlasen prodej pozemku p.č. 107 o výměře 7 m2
v KÚ Olešnice. Cena 20,- Kč za m2, sepsání kupní smlouvy a návrh na
vklad hradí kupující Moravec Jiří.
Na naši obec došel záměr na rekonstrukci vedení 110 KW
z Rychnova nad Kněžnou do Týniště nad Orlicí. Do této studie je možné
nahlédnout na OÚ. Ze strany úřadu nejsou k tomuto záměru žádné
připomínky.
Dne 26.června jsem se byl rozloučit s odcházející paní učitelkou
Zajíčkovou. Zastupitelstvo děkuje touto cestou ještě jednou paní učitelce
za vše, co udělala pro naše děti a zároveň jak kvalitně spolu s paní
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ředitelkou dokázaly připravit vystoupení svých žáku na akce obecního
úřadu. Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám i Vaší rodině vše nejlepší a
v novém zaměstnání hodně spokojenosti a pevné zdraví. Doufáme, že na
čas strávený s našimi dětmi nezapomenete.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste se podíleli na
spolupráci v uplynulém období poděkoval za ochotu, s jakou jste byli
ochotni podat pomocnou ruku a strávit svůj volný čas pro zlepšení života v
našich obcích.
Dále Vám přeji krásné letní počasí pro vaši dovolenou. Našim
dětem hezké prázdniny a mnoho nových zážitků.

Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Vilímková Eva

V měsících dubnu až červnu 2009 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Vítková Jiřina
Vilímek František
Hovorka Jaroslav
Machač Josef
Pinková Marie
Valtera Antonín
Martínková Jarmila
Řičař Radomír

87 let
70 let
89 let
82 let
82 let
86 let
82 let
80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a
podepsat souhlas na potřebném formuláři, který obdržíte na obecním úřadě
u p. Dostálové.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Jaroslava Dostálová

ZŠ Olešnice
Ve dnech 1.-3. dubna 2009 proběhla na Základní škole v Olešnici
inspekce.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích
programů a jejich soulad s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími
programy. Získání a analyzování informací o využití finančních prostředků
státního rozpočtu poskytnutých škole na realizaci pokusných ověřování a
rozvojových programů.
Z celkového hodnocení vyplynulo, že činnost školy je v souladu
s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Tomuto
zařazení odpovídá její vzdělávací nabídka, výuka je realizována podle
schválených vzdělávacích programů. Škola dodržuje podmínky přijímání
žáků k základnímu vzdělávání podle příslušných právních předpisů a tím
umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem zájemcům. O své vzdělávací
nabídce dostatečně informuje rodičovskou veřejnost. Finanční prostředky
poskytnuté ze státního rozpočtu škola využívá v souladu s účely, na které
byly poskytnuty. Spolupráce se zřizovatelem umožňuje škole vytvářet
ekonomické a materiální podmínky pro plnění vzdělávacích programů
školy. Škola celkově podporuje zdravý psychický i fyzický vývoj všech
žáků. Daří se jí úspěšně předcházet výskytu sociálně patologických jevů a
školních úrazů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání je
sestaven podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání a je s ním téměř v souladu. Stanovení cíle ŠVP
vycházejí z podmínek školy a podporují snahu dosahovat kvalitní úrovně
vzdělávání. Průběh vlastního vzdělávání a zvyšování informační
gramotnosti žáků jsou hodnoceny jako velmi dobré. Silnou stránkou školy
je, díky malému žákovskému kolektivu, možnost se individuálně věnovat
především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízena je
kvalitní reedukační péče a bohatá mimoškolní činnost. Rodinná atmosféra
školy, vzájemná spolupráce a pomoc mezi žáky výrazně napomáhají
rozvíjení jejich osobnosti. Negativem školy je nedostatek pracovního místa
při práci žáků s počítači.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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V sobotu 23.5. se konal na Sportovišti Dětský den. Na ceny do
soutěží přispěl částkou 3000 Kč Obecní úřad v Olešnici a 500 Kč SDH
Olešnice. Odpoledne plné her a soutěží zorganizovaly maminky ze SPRDŠ
při ZŠ Olešnice, MS Střezmá a SDH Olešnice. K pěknému prožití Dne dětí
přispělo i krásné počasí. Všem, kteří se podíleli na organizaci Dětského
dne, velice děkujeme.
Na školním výletě jsme byli 27.5. v ZOO v Praze s rodiči a 26.6. se
ZŠ Častolovice ve westernovém městečku v Šiklově mlýně. Obě akce byly
velmi zdařilé a všem účastníků se velmi líbily.
Vysvědčení bylo vydáno 26.6. a téhož dne jsme se rozloučili
s odcházející učitelkou Lucií Zajíčkovou. Ředitelské volno dne 29. a 30. 6.
jsme věnovali úklidu, předávání školy a přípravě prostoru po školní
družinu.
Na závěr přeji všem dětem hezké prožití prázdnin a v září se těším
na shledání s nimi.
Mgr. Milada Vránová
Foto:dětský den na sportovišti
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SPOZ – 1. pololetí
Dne 19. ledna 2009 se uskutečnila na obecním úřadě schůze SPOZu
za přítomnosti starosty p. Jiřího Moravce. Členky SPOZu se seznámily
s programem na letošní rok.
V letošním roce oslaví 29 našich spoluobčanů významná životní
jubilea, ke kterým zástupci obce a SPOZu přijdou osobně pogratulovat a
předají jim finanční dar a květiny.
Dne 14. února 2009 se konal na sportovním areálu Obecní ples.
K tanci i k poslechu hrála pěkná hudba, byla připravena bohatá tombola.
Dne 18. dubna 2009 se uskutečnilo na sportovním areálu tradiční
setkání důchodců. Pro důchodce byl připraven program, který si připravili
žáci z umělecké školy z Týniště nad Orlicí (viz. foto níže). Těší nás, že
s nimi vystupoval na housle i žák třídy Jan Šťovíček. Jejich vystoupení se
občanům líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. Žáci naší základní
školy si připravili program básniček a vystoupení mažoretek. Připravili i
pěkné dárečky, které předali našim důchodcům. Jejich vystoupení se nám
také moc líbilo a tímto děkuji p. ředitelce Vránové a p. uč. Zajíčkové za
vzorné připravený program.
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Školská rada
Dne 15. ledna 2009 proběhla 1. letošní schůze školské rady.Na
programu bylo projednávání a schválení:
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce
2007/2008
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním
názvem ,,Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si pamatuji, co vyzkouším,
tomu rozumím.“
Ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné připomínky k provozu a
činnosti školy.
Dne 1. - 3. dubna 2009 proběhla v naší Základní škole Česká školní
inspekce.Této inspekci předkládala Školská rada záznamy z jednání.
Dne 29.června 2009 se uskutečnila schůze školské rady. Byla
projednána a schválena Inspekční zpráva ze dne 30.4 2009. Inspekční
zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole
které se týká a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Od září
bude školská rada pracovat v novém složení, z důvodu odchodu p. učitelky
Zajíčkové.
M. Pinková

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, na konci 2. čtvrtletí si Vás dovoluji seznámit s
činností Sboru dobrovolných hasičů Olešnice za uplynulé období.
V dubnu hasiči brigádně zajistili obroušení a natření konstrukcí dvou
autobusových čekáren. Již tradičně vrcholí v tomto čase přípravy na kácení
máje. V letošním roce byla scénka inspirována televizním pořadem a v
podání hasičů sehrána pod názvem Rady ptáka Vožíráka." I v tomto roce
nám přálo počasí a prvomájové odpoledne se vydařilo. Díky hasičům a
spoluobčanům, kteří nám s organizováním pomáhají, se nám daří udržovat
v naší obci tuto letitou tradici.
Hned po této náročné akci následovaly přípravy na okrskovou
soutěž, kterou 15. května organizoval náš sbor. Soutěž se konala na
sportovišti za deštivého počasí. Našim družstvům se podařilo jak v
kategorii mužů, tak i žen zvítězit. Promoklé hasiče hřál alespoň dobrý pocit
z vítězství. Dále jsme byli osloveni obecním úřadem, zda by členové sboru
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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pomohli s rekonstrukcí podlah v knihovně a zdravotním středisku. Hasiči
prostory vyklidili a vybourali staré podlahy a po vybudování nových opět
nastěhovali.
Na konání dětského dne jsme přispěli finanční částkou a pomohli i
s organizací.
Na 6. června jsme byli pozváni na oslavy a soutěž v požárním
útoku, hasičů z Velké Ledské, zde se našim hasičům podařilo zvítězit.
Dne 25. čevna byl náš sbor požádán o technickou pomoc k odčerpání vody,
jednotka vyjela před 21. hodinou a svůj úkol splnila.
Na první červencovou sobotu organizujeme opékání se sportovním
odpolednem u hasičské zbrojnice. Připravujeme se na soutěže, kterých se
chceme v letošním roce zúčastnit. Zároveň již začínáme chystat soutěž v
Olešnici, na kterou bych na 15.8. chtěla pozvat naše spoluobčany, aby
přišli naše hasičky a hasiče povzbudit.
Ivana Říhová
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SDH Hoděčín
Dne 30. dubna se konalo tradiční pálení čarodějnic v Hoděčíně u
pivnice Bumbálka. Celá akce se vydařila a jako každý rok jsme vyhlásili ty
nejhezčí čarodějnice.

I přes nepřízeň počasí se 16. května uskutečnila v Olešnici okresní
soutěž v hasičských útocích, kde se zúčastnilo 8 družstev. SDH Olešnice
(muži, ženy), SDH Hoděčín (muži), SDH Častolovice (muži), SDH Velká
Ledská (muži), SDH Hřibiny (muži) a SDH Čestice (muži, ženy). Běhalo
se na dva útočné proudy "C". Sání se provádělo z místního potoka. Naše
družstvo obsadilo 4. místo.
V sobotu 6. června se na prostranství okolo hasičské zbrojnice na
Velké Ledské konala oslava na počest 125 let od založení místního
dobrovolného sboru hasičů. Bylo pozváno 6 sborů z blízkého okolí na
soutěž: „O pohár starosty obce Hřibiny – Ledská“. Zde jsme se umístili na
pěkné 3. pozici.
Rádi bychom poděkovali zastupitelům a starostovi obce za
vyrovnání a nové zasetí části hřiště v Hoděčíně. V současné době, zejména
v době letních prázdnin, je hříště hojně využívané dětmi.
Josef Tomeš
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Kynologie
Jedenkrát se v květnu úspěšně zúčastnil jeden z našich psů dosledu
srnce, který i přes dobře umístěný zásah střelou ještě odběhl do lesa a pro
nastalou tmu ho nebylo možné dohledat bez čtyřnohého pomocníka.
Kultura
Významné životní jubileum-sedmdesátiny-oslavil náš člen a
kamarád, místopředseda sdružení, p. Adam Mitana. Ačkoliv oslava
proběhla již dříve, nejhezčí dar na něho čekal do posledních květnových
dnů v přírodě, když mu Sv. Diana dopřála ulovit na podvečerní čekané
životního srnce, jehož nádherná a raritní trofej nepravidelného osmeráka
bude svou bodovou hodnotou téměř atakovat bronzovou medaili. Zbývá
dodat, že Adam srnce ulovil za dvorem Polná u Častolovic a že povolenku
věnovalo k životnímu jubileu MS Střezmá.
Střelectví
Dne 27.6.2009 uspořádalo naše MS Střelecký den Na Pasece.
Soutěže ve střelbě na asfaltové terče v disciplíně lovecký parkůr O Putovní
pohár MS Střezmá Olešnice na 2x20 terčů se zúčastnilo celkem 29 střelců,
z toho 11 členů pořádajícího MS. V závodě zvítězil po vynikajícím výkonu
a „čisté“druhé položce nestárnoucí předseda MS Míla Zaňka
(17+20zásahů), druhý byl Mirek Martínek (17+17), třetí místo vybojoval
Josef Vanický ml.(14+19).(viz.foto)
O výtečné formě a kondici Míly Zaňky svědčí i jeho nedávné
vítězství v okresním přeboru na loveckém kole, což je další tradiční
disciplína v brokové střelbě na asfaltové terče.
Střelnicí Třešňovka se v posledních týdnech rozléhala střelba
celkem třikrát, když si ji pro své soutěžení zapůjčili též myslivci z MS Háj
Voděrady.
Úsek péče o zvěř
Několik členů našeho MS se opět pokouší za pomoci kvočen
domácí drůbeže odchovat a vypustit do volné přírody cca 50 bažantích
kuřat, na rybnících v honitbě bylo vypuštěno též několik desítek kusů
kachňat kachny divoké. Přes zvýšený odlov divočáků v loňském roce se
letos opět v našem revíru vyskytuje tato zvěř v hojném počtu. I přes
nemalou snahu mnoha myslivců o intenzívní odlov se divoká prasata
nastěhovala do polních kultur a páchají zde škody na zrajícím obilí. Čelit
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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účinně těmto škodám je pro nás myslivce velmi obtížné, zvláště u větších
lánů. Perličkou bylo ulovení divočáka Jaromírem Dostálem za bílého dne
v dopoledních hodinách poté, co zpozoroval pohybující se tlupu černé
zvěře na Zelnicích v obilí z balkónu svého domu a následně se vypravil na
akční lov. Jak při vycházkách pozorujeme, máme v naší honitbě též hodně
lišek, avšak zatím se zdají být „plechové“ a „nesmrtelné“, neboť již
několikrát se letos stalo, že v konfrontaci lišky a myslivcovy pušky
zvítězila zrzka. Procvičování střelby Na Pasece snad přinese své ovoce….
Lov srnců se jako každoročně rozběhl 16.5.. Do naší honitby opět
zavítali 2 lovci z Německa. Na dvou vycházkách se jim podařilo za
doprovodu našich členů ulovit celkem 3 srnce, vše při dodržení správných
chovatelských zásad.
Lov s loveckými hosty se lépe daří i díky pokračujícímu úsilí
s výstavbou nových bezpečných posedů a kazatelen.(viz.foto)
Budovy
Neradostné překvapení nám přinesl dopis z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, u kterého jsme opakovaně před několika lety
žádali o odprodej pozemků, na nichž stojí naše lovecká chata
v Častolovicích a přilehlý objekt toalet a skladu. Úředníci v Praze tyto
pozemky ohodnotili na částku přesahující 100tis Kč, naše sdružení zatím
neuspělo ani s odvoláním! Zahradu okolo chaty jsme před lety odkoupili
od Hospodářství Sternberg, kterému byly pozemky vráceny v restituci,
pozemky pod zastavěnými plochami pak přešly do vlastnictví státu.
Zmíněnému úřadu trvalo přes naše mnohé urgence několik let, než dokázal
stanovit cenu pozemku a nyní se k nám jeho úředníci, bez provedení
místního šetření, zachovali takto arogantně a neústupně. Pro naši
neziskovou organizaci je takové rozhodnutí diskriminační a likvidační,
uvedená částka představuje neplánované a neúměrné zatížení našeho
rozpočtu a bude velmi obtížné bez pomoci úřadů místní samosprávy takové
finance zajistit!
Závěrem svého příspěvku si dovoluji popřát Všem občanům
Olešnice a Hoděčína hezké léto, dobrou náladu a šťastnou cestu na Vašich
letních výletech!
Text k fotografiím:
1) Vítězní střelci soutěže v brokové střelbě
2) Nový exkluzivní posed vybudovaný u Hřibin
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životní prostředí
Rozhodnutí zastupitelstva k budování kanalizace
Zastupitelstvo obce se dne 4.května 2009 se sešlo na pracovním
zasedání. Jediným bodem tohoto zasedání bylo dohodnout závazné
stanovisko pro pokračování v zadávacím řízení na manažéra projektu
odkanalizování obcí Hoděčín a Olešnice.
Rozhodnutí z tohoto jednání bude každým zastupitelem podepsáno
a schváleno na veřejném zasedání v červnu 2009.Toto rozhodnutí bude
obratem odesláno na DSO Obecní voda.Zápis z jednání bude zveřejněn ve
Zpravodaji v měsíci červnu 2009.
Svazek DSO Obecní voda zadal
vypracovat
„Studie
odkanalizování obcí Čestice,Olešnice a Hřibiny – Ledská včetně místních
částí.“
Studie byla vypracována firmou IKKO Hradec Králové.Náklady
byly hrazeny z prostředků DSO Obecní voda, cena za vypracování studie
je ve výši 33.000,- Kč.
Vypracované podklady mají pět variant na samotnou výstavbu a to:
Varianta I.
Výstavba kanalizace s přetlakem na ČOV Častolovice
Náklady
51.560.320,- Kč
Varianta II.
Výstavba kanalizace s ČOV v Česticích
Náklady

53.760.630,- Kč

Varianta III.
Výstavba kanalizace ČOV v Olešnici
Náklady

55.426.630,- Kč

Varianta IV.
Výstavba kanalizace s výtlakem na ČOV Častolovice ,
jiné řešení než u varianty I.
Náklady
51.447.270,- Kč
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Varianta V.
Výstavba kanalizace a vybudování dvou čistících rybníků v KÚ
Olešnice (nutný výkup pozemků pod stavbou).
Podmínka vybudování dvoukomorového septiku u každého RD
/hradí každý sám/.
Náklady
58.740.661,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně 19 % sazby DPH.
V nabídce není provedena kalkulace za uložení věcných břemen
,popřípadě výkup nebo směna pozemků.Tato studie je vypracovaná dle
mapových podkladů a proto je nutné počítat s určitým navýšením ceny
z výše jmenovaných důvodů.Nebyl zde ani řešen vstup na pozemky
s jednotlivými vlastníky.Tento krok by byl nutný až v dalším řízení.
Součástí vypracované studie není cena za vypracování projektové
dokumentace na celou stavbu (odhad dle jednání 500.000,- Kč).
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 4.května 2009 neschválilo
další postup v přípravě budování kanalizace v obci Hoděčín a
Olešnice.Jedná se o přípravu zadávacího řízení na manažera projektu
odkanalizování obcí Hoděčín a Olešnice.
S dnešním rozhodnutím bude obratem seznámen svazek DSO
Obecní voda Častolovice.
Důvod pro toto rozhodnutí je,hlavně nedostatek finančních
prostředků na projekt a realizaci dle přiložené studie.Možnost čerpat dotaci
na výstavbu je ,ale bohužel spolufinancování nejméně ve výši 10 % z ceny
je tak vysoká částka, že zastupitelstvo se rozhodlo celou věc pozastavit
(dále není stanoveno zákonem zda DPH bude v našem případě hradit obec
a nebo bude součástí dotace. V případě, že DPH hradí obec, je DPH
z celkové ceny jen pro orientaci ve výši cca 8.500.000,- + 10 % z ceny bez
DPH cca 4.000.000,- Kč. Toto je cena pro spolufinancování, minimální
odhad).
V Olešnici dne 4.května 2009
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Vypracovaná studie je volně přístupná občanům v úředních
hodinách na OÚ v Olešnici.Kdo má zájem může do těchto podkladů
nahlédnout.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.června schválilo toto
rozhodnutí.Dle dostupných informací by byly realizační ceny pro výstavbu
v konečné fázi cca o 15 % vyšší.
Jiří Moravec, starosta obce
Závěrečné slovo na téma kanalizace a vypouštění odpadních vod
Opět se popsaly stohy papíru, opatřily spousty kulatých razítek,
zaplatily další desetitisíce korun a výsledek je jako před mnoha lety za
starostování p. Bašátka, další šanony uložené v archivu. K tomu můžeme
zkráceně říci pouze to, že je to zákonná nutnost. Rozdíl v předešlé a
nynější papírové anabázi je v tom, že se přidal šanon (a úředně potvrdil),
který popisuje stávající kanalizaci na odvod povrchových vod. Tento
systém umožňuje napojení domácností k vypouštění odpadních vod (OV)
do olešnického potoka. Až sem se pro občany našich obcí nic nezměnilo.
POZOR! Zdání klame, na katastru obce Hoděčín a Olešnice byla
tímto protokolem určena 4 místa pro odběr vzorků OV. Do současné doby
se kontrolní odběry prováděly pouze na výpusti čističky na sídlišti Vrbka.
Majitelé novostaveb vědí, že OV vypouštěné do veřejné sítě musí splňovat
určité parametry znečištění. Ty nejste schopni splnit, nemáte-li funkční
septik nebo čističku. Tím se dostáváme k jádru věci, jestliže v určité části
obce nebudou odběry splňovat dané parametry, bude se do důsledku hledat
příčina znečištění. Co bude následovat dál, bych nechtěl popisovat a
nikoho strašit. Za použití moderní technologie a projektů nutných
k výstavbě septiků a kanalizace jsou odborníci schopni určit znečišťovatele
vod. Proto celé zastupitelstvo obce vyzývá občany, aby se zamysleli nad
celou problematikou, protože jsme přesvědčeni, že ne všichni splňují dané
podmínky. Žádáme, všechny, kteří nesplňují tyto požadavky, a septikem se
u nich rozumí pouze železné víko v betonové desce bez předepsané
vyhnívající tříkomorové jímky, aby učinili všechna opatření a nezadali
příčinu k vyšetřování původce znečištění v dané lokalitě. Přivedou tím do
problémů nejenom sebe, ale i mnohé jiné spoluobčany.
Jaromír Dostál, místostarosta obce
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Soutěž Čistá obec
I za rok 2008 jsme se umístili v soutěži „Čistá obec“ na bedně,
tentokrát na třetím místě:

Další informace
Uzavírky železničních přejezdů
1)
železniční přejezd na silnici III/3209 – Čestice
železniční přejezd na silnici III/30432 – Rašovice
železniční přejezd na silnici II/304 – Lípa nad Orlicí–Dlouhá
Louka
-

Objízdná trasa po silnicích I/11, II/318, II/321, III/3211, III/32111,
II/320, III/30431, II/304

Termín:
13. 07. 2009 – 17. 07. 2009

2)
železniční přejezd a mostek na silnici III/3209 – Čestice
-

Objízdná trasa po silnicích I/11, III/30432, III/3209

Termín:
18. 07. 2009 – 31. 07. 2009
Mapky objízdných tras najdete na dalších stránkách:
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Silný lokální déšť 30.6.
V úterý 30.6. kolem sedmé hodiny večer spadlo při lokální průtrži
mračen značné množství vody na dolním konci Olešnice. Během několika
minut se komunikace třetí třídy proměnila v řeku a několik zahrad v její
přítoky. Naštěstí nepršelo dlouho, takže škody jsou minimální. Událost
Vám můžou přiblížit následující fotografie:
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a foto z jiného soudku: výměna veřejného osvětlení:
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Borci na konci
AFK Častolovice
V
častolovickém
fotbalovém
družstvu dorostu
působí i mladí
fotbalisté z našich
obcí – brankář
Miloslav Vrána a
záložník
David
Marek.. V sezoně
2008/2009 vyhráli
přebor
Rychnovska
a
Náchodska.

Bratři Hovorkové
Po čase Vám na tomto místě opět připomínáme bratry Jiřího a
Kamila Hovorkovi. Ti se se svou Škodou Favorit zúčastnili Rally
Vysočina. Svoji kategorii SA1/1400 ccm vyhráli a dokonce se umístili na
5. místě v absolutním pořadí klasifikace Poháru České Republiky.
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