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Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním čase jsme vydali poslední obecní zpravodaj
v tomto roce, ve kterém Vám přinášíme zprávy z našich obcí za poslední
čtvrtletí tohoto roku. Přejeme Vám všem zajímavé čtení a příjemně
strávené vánoční svátky, hodně dárků pod stromečkem a veselé oslavy
konce roku.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čtvrt roku utekl jako voda a je zde opět čas na malou rekapitulaci co
se podařilo udělat.
V říjnu byly vyčištěny záchytné jímky u cesty na Třešňovku.
Naplavená hlína byla vybagrována a odvezena.
Dále došlo k proplacení mimořádného příspěvku DSO Obecní voda
Častolovice. Tento příspěvek byl použit na dofinancování opravy a
rozšíření veřejného rozhlasu. K této částce byla poskytnuta dotace od
Královéhradeckého kraje. Celkové náklady na veřejný rozhlas byly ve výši
178.038,- Kč. Doufám,že dnes je již rozhlas všude dobře slyšet.
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání v říjnu o převodu
500.000,- Kč na termínovaný vklad. Dnes je na tomto vkladu celkem
2.517.000,- Kč. Tyto peníze budou použity v příštím roce na výstavbu ve
Vrbkách.
Podle předpokladů byl podán na Katastrální úřad v Rychnově nad
Kněžnou geometrický plán s rozmístěním jednotlivých parcel na provedení
zápisu do katastru nemovitostí. Doufáme, že zápis bude proveden již bez
problému a v roce 2010 bude vše připraveno pro přípravu projektové
dokumentace a následně budeme moci požádat o stavební povolení.
V listopadu byla provedena další část opravy veřejného osvětlení.
Celá obec Olešnice má již vyměněny všechny lampy. V Hoděčíně bude
provedena výměna v jarních měsících, ihned jak to počasí dovolí. Nyní je
již nakoupeno 10 ks lamp a zbývá dokoupit 8 lamp a provést instalaci.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Na obec byla doručena „Koncepce protipovodňové ochrany
Královéhradeckého kraje“. K této koncepci jsme se vyjadřovali, neboť
jsme nesouhlasili s provedeným hodnocením rybníku v Hoděčíně, kde je
uvedeno, že rybník je odbahněn. Ve vyjádření uvádíme, že žádné
odbahnění nebylo provedeno a zároveň upozorňujeme na špatný technický
stav bezpečnostního přelivu.
Naší jednotce sboru dobrovolných hasičů v Olešnici, která spadá
pod obec, byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace pro rok 2009.
Dotace je určena na odbornou přípravu velitele a strojníků. Výše dotace je
2.430,- Kč.
Obec prodala pozemky p.č.267/4 o výměře 70 m2 a pozemek č.
267/2 o výměře 195 m2 v k.ú. Olešnice. Na oba pozemky byla již sepsána
smlouva a byl podán návrh na vklad. Veškeré náklady hradí kupující.
Po jednání na SÚS Rychnov nad Kněžnou došlo k posunu v jednání
o problému s vytékající vodou na komunikaci v dolní části obce Olešnice.
Bylo dohodnuto, že SÚS vybuduje kanál a vyčistí potrubí pod silnicí o
zbývající část se postará obec. Doufáme, že pokud to počasí dovolí bude
vše provedeno ještě letos. SÚS po jednání alespoň toto místo prozatím
označila dopravními značkami.
Nyní se ještě v krátkosti zmíním co se podařilo v roce 2009 udělat.
V knihovně a čekárně k lékaři byla zhotovena nová podlaha, kompletní
oprava a výměna opláštění autobusových zastávek, urovnání a zasetí hřiště
v Hoděčíně, pokračování ve výměně lamp veřejného osvětlení, kompletní
oprava a rozšíření veřejného rozhlasu, opravy cest .
Dále obec finančně podporuje činnost SDH Olešnice a Hoděčín,
kroužek mladých hasičů a MS Střezmá.
Na závěr si nechávám školu, kterou obec financuje ve výši
420.000,- Kč v roce 2009. V letošním roce se podařilo dovybavit školu o
další moderní učební pomůcky. Zastupitelstvo na svém jednání v prosinci
rozhodlo o přesunu finančních prostředků v rámci školy k nákupu
interaktivní tabule, jedná se o částku 67.687,- Kč. Tato novinka je dnes
chloubou pouze velkých a moderních škol. Dnes, kdy doba je plná
moderních technologií, nemůže zůstat ani naše škola pozadu. Doufáme,že
to oceníte všichni, kteří naší školu navštívíte. Prioritou zastupitelstva je
pokračovat dále v modernizaci naší školy. Zde bych poděkoval paní
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ředitelce Mgr. Vránové a paní učitelce Janečkové za snahu, jak byla naše
škola v letošním roce představena občanům a širokému okolí.
Rok 2009 je v samém závěru, proto Vám všem, kteří jste se podíleli
na zajišťování chodu obcí, co nesrdečněji děkuji a těším se na spolupráci i
v dalším roce.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a
štěstí v novém roce 2010.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Přistěhovali se:

Junková Irena
Junková Tereza
Uhlířová Lucie
Vantura Kamil
Vanturová Marta

Odstěhovali se:

Hájek Josef

V měsících říjnu až prosinci 2009 oslavili životní jubilea tito občané:
Marková Eliška
Kadlec Josef
Junek František
Junek Bohuslav
Tomková Milada

70 let
90 let
75 let
88 let
90 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.
Jaroslava Dostálová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SPOZ – 2009
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. Těší nás, že s nimi vystupoval
na housle i žák třídy 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 vzorně připravený
program.
Dětský den
Dne 23. května pomáhaly členky SPOZu s přípravou dětského dne.
Počasí nám přálo, a tudíž letos přišlo hodně dětí i rodičů. Děti si odnesly
plno pěkných zážitků a i nějaké ty drobné sladkosti. Nakonec si Olešničtí
hasiči připravili ohýnek a děti si na něm opekly párky.
Vítání občánků
Dne 31. 10. 2009 obecní úřad přivítal do života 7 narozených
občánků:
Jáchym Zahradník Olešnice
Tereza Holoubková Hoděčín
Eva Vilímková
Olešnice
Tereza Junková
Hoděčín
Jakub Tomeš
Hoděčín
Dominik Cvejn
Olešnice
Lucie Bartošová
Olešnice
Při této příležitosti vystoupili žáci základní školy s pěkným
pásmem a starosta obce jim předal pěkné dárky.
Foto: na další straně
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Stříbrná svatba
V letošním roce oslavil manželský pár Hana a Pavel Židovi
z Olešnice 25. výročí své svatby. K této významné události dne 31. 10.
2009 jim popřál starosta obce a předal manželům dárky a květiny.
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Zlatá svatba
Manželé Josef a Anna Faltovi z Olešnice oslavili 50 let společného
života. Starosta obce jim popřál vše nejlepší do dalších let a předal jim
květiny a dárky. Děti ze základní školy si připravily básničky a zajímavé
pásmo.
Životopis:
Dne 14. listopadu 1959 slečna Anna Veselá a mladý muž Josef
Falta uzavřeli v Týništi n/Orlicí svazek manželství. Paní Anna pochází
z Olešnice a pan Josef se narodil v Houdkovicích. Celá léta společného
soužití prožili v Olešnici, kde se starají o rodinný domek a zahrádku. Paní
Faltová, po vyučení přadlenou, pracovala v Doudlebách nad Orlicí až do
roku 1972 a od roku 1973 pracovala v zemědělství až do svého odchodu do
důchodu. Pan Falta, po vyučení soustružníkem, byl zaměstnán v TOSu
v Týništi nad Orlicí, kde pracoval do své vojny. Po ukončení vojenské
služby nastoupil jako řidič nákladní dopravy ČSAD, kde pracoval až do
důchodu. Postupně se jim narodily dvě dcery Jana a Dáša. Jejich děti mají
založeny vlastní rodiny a společně přivítali do života tři vnoučata. Manželé
Faltovi žijí dodnes v rodinném domku v Olešnici.
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Zlatá svatba
Manželé Rudolf a Stanislava Čepelkovi z Olešnice oslaví také 50
společně prožitých let. Starosta obce jim předá květiny a dárky.
Životopis:
Dne 19.prosince 1959 uzavřeli manželé Stanislava a Rudolf
Čepelkovi své manželství. Paní Stanislava pracovala dlouhá léta na poště
v Týništi n/Orlicí. Pan Rudolf pracoval u naší armády jako řidič.
V manželství se jim narodily 3 děti, jedna dcera a dva synové. Nyní se
radují z 5 vnoučat a narodilo se jim i jedno pravnouče. Až do roku 1997
bydleli v Týništi nad Orlicí a v důchodu se přestěhovali do Olešnice.
Vzorně se starají o svůj domek a zahrádku.

Dovolte mi manželé Faltovi, Čepelkovi a Židovi, abych Vám
jménem všech občanů obcí Olešnice a Hoděčína, jménem sboru pro
občanské záležitosti, jménem zastupitelstva obce a jménem svým popřála
hodně zdraví, radosti a spokojenosti do dalších společně prožitých let.
Buďte spolu šťastni a užívejte krásy každodenního život.
za SPOZMartina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Jubilea:
Dne 31. 12. 2009 oslaví paní Milada Tomková své 90. narozeniny.
K tomuto významnému jubileu jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
lásky nejbližších.
Životopis paní Milady Tomkové

Milada Tomková (roz. Součková) (nar. 31. 12. 1919) pochází
z učitelské rodiny. Její otec léta žil a užíval „odpočinku“ jako řídící učitel v
Olešnici u Rychnova n. Kněžnou. Byl to známý východočeský botanikflorista, od něho získala zájem o botaniku a v průběhu II. světové války na
společných exkurzích botaniků přírodovědeckého klubu v Pardubicích
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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pomáhala velmi kvalifikovaně sbírat rzi a sněti pro připravovanou flóru.
Tento zájem ji poutal jak na tréninkových táborech, které pořádal Arktický
odbor Přírodovědeckého klubu v Praze v Temnosmrečinovej dolině ve
Vysokých Tatrách (1946, 1947), tak i a vlastní 3. Čs. Přírodovědecké
výpravě na Island (1948). Od r. 1949 se stala pracovnicí botanického
oddělení Moravského muzea v Brně, kde pracovala do r. 1960. Za tu dobu
podnikla řadu exkurzí především do Hrubého Jeseníku, Vysokých a
Nízkých Tater, Malé i Velké Fatry, na jižní Moravu a jihozápadní
Slovensko. Své nálezy rzí a snětí publikovala v 10 příspěvcích,
otiskovaných většinou v přírodovědeckém oddílu Časopisu Moravského
muzea. Již ve svých začátcích se projevovala jako vynikající pozorovatelka
a sběratelka, což se zvlášť uplatnilo při zmíněných exkurzích. Tak se stalo,
že objevila jako nové pro Československo řadu rzí a snětí především
alpinského, arkto-alpinského a euroasijského typu. Milada Tomková je
původním povoláním učitelka základní školy, ve styku s botanikou se však
ukázalo její nadání kreslířské, jako kreslířka květin byla též účastnicí na
islandské výpravě a kresby uplatnila v kolektivně napsaném časopisu
Hadač E. et al. „V zemi sopek a ledovců“ (Orbis, Praha, 1957) i
v odborných pracích jiných botaniků.

ZŠ Olešnice
Znáte pohádkovou školu? Že ne? Na dvě setkání s pohádkou přišli
naši předškoláčci. Dne 7. října se setkali s červenou Karkulkou a vlkem a
12. listopadu s Jeníčkem, Mařenkou a Ježibabou v Perníkové chaloupce.
V úvodu si děti poslechly muzikálovou verzi pohádky v podání žáků ZŠ
Olešnice. Následně děti plnily připravené úkoly např. pomáhaly Karkulce
rovnat do košíčku dárky pro babičku, zdobily perníček na Perníkovou
chaloupku, v tělocvičně sbíraly kytičky pro babičku, musely přeskočit
„potůček“ a vylézt na vysoký „strom“ (žebřiny) a podívat se, zda neuvidí
v dálce světýlko. Všichni přítomní – učitelky ZŠ, děti i jejich rodiče si užili
spoustu legrace.
Děti se tak hravou formou seznámily s prostředím školy, jejich
učitelkami i budoucími spolužáky, takže až přijdou 21. ledna 2010
k zápisu, nebudou se ničeho bát a budou se těšit na další úkoly, které je ve
škole čekají.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Zásluhou finanční pomoci zastupitelstva obce se nám podařilo
vybavit školu novými stolky pod počítače a rovněž starší typy monitorů
byly nahrazeny novějšími. Zakoupili jsme nová rádia do obou tříd na
poslech CD pro výuku angličtiny a hudební výchovy a zesilovací aparaturu
na pořádání akcí pro děti. Velkým pomocníkem pro nás je i nová kopírka,
na které připravujeme pracovní listy pro výuku.
Abychom vyhověli hygienickým normám, bude do konce roku
dokončena úklidová komora pro práci školnice.
Závěr roku patřil Vánoční besídce a po ní se žáci rozešli na vánoční
prázdniny. Takže všem šťastné a veselé vánoční svátky a sejdeme se opět
4.1.2010 ve škole.
Mgr. Milada Vránová
Foto z naší školy:
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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.“
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, která na naší škole skončila z rodinných důvodů.
Dne 9. září 2009 byla paní ředitelkou jmenována nová členka
školské rady paní učitelka Mgr. Edita Janečková.
Školská rada bude nadále pracovat ve složení:
Předseda:
Martina Pinková
Místopředseda:
Mgr. Edita Janečková
Členka:
Dana Židová
Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2008-2009 a
předložila ji ke schválení obecnímu zastupitelstvu.
Ze strany rodičů nebyly vzneseny žádné připomínky k provozu a
činnosti školy.
M. Pinková
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
tak jako během celého roku i v posledním čtvrtletí členové Sboru
dobrovolných hasičů nezaháleli a i když jsme soutěžní sezonu zakončili v
září pokračujeme v další činnosti. Na podzimní měsíce je připravena práce
na zazimování techniky a provedení potřebných oprav. Do automobilu
byly nainstalovány nové akumulátory, nyní je na řadě provedení drobných
oprav na ostatní technice, aby byla připravena k nasazení i během zimy.
Na začátku října se po letech podařilo zahájit činnost kroužku mladých
hasičů našeho sboru. Do kroužku dochází 16 mladých hasičů ve věku od 6
do 14 let. Děti se pod vedením Martiny Pinkové mladší scházejí ve čtvrtek
odpoledne. Vstříc nám vyšla paní ředitelka školy a v době chladného
počasí se členové kroužku scházejí v prostorách školy. Plnou podporu pro
práci s dětmi dostáváme i od obecního zastupitelstva. Děti pracují podle
osnov ,,Rádce mladého hasiče," a učí se poznávat práci hasičů, hasičskou
techniku i poznávat přírodu. Na jaře, až bude možné pracovat venku se
začnou učit provádění hasičského útoku a jiným dovednostem hasičů.
Po několika letech se hasiči vypravili 24.10. na výlet.Dojeli jsme se do
moravských Čech pod Kosířem. Navštívili tam Hasičské muzeum, které je
otevřeno v bývalé továrně na výrobu hasičské techniky. K vidění jsou tu
některé opravdu unikátní prostředky, kterých bývalo použito k hašení
požárů.
Druhou zastávkou
bylo
muzeum
historických kočárů, které
sídlí v těsné blízkosti.
Toto soukromé muzeum
bylo otevřeno zásluhou
pana Obra, který se
věnuje
zachování
a
restaurování
těchto
krásných
dopravních
prostředků.
Paní
průvodkyně
nám
o
každém z 50 exponátů poutavě vyprávěla a prozradila nám i to, že je
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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můžeme vidět i ve filmech, kam je majitel zapůjčuje.Tato návštěva v nás
zanechala nezapomenutelné dojmy a zvlášť, když mezi nás přišel od
restaurátorské práce i sám pan majitel a požádal nás, abychom se každý z
nás snažili o zachování naších národních tradic pro další pokolení.
Návštěvu obou muzeí můžeme každému doporučit.Výlet jsme zakončili ve
vinném sklípku v Bořeticích, všem se nám zdařený výlet líbil.
Týden po výletu sebrali hasiči v naší obci staré železo. Děkujeme
všem, kdo nám železný šrot připravili před domy.
Během celého roku jsme s dárečkem navštívili děti, které se
narodily v rodinách hasičů a popřáli těm, kteří oslavili významné životní
jubilea.Činnost sboru byla zhodnocena na výroční valné hromadě 12.12.
Na 31.12. se již tradičně sejdeme odpoledne a zakončíme při procházce
nebo sportu rok.
Hasičům a všem, kteří s námi spolupracují děkuji za práci
odvedenou v letošním roce.Dále přeji hasičům i všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně pevné zdraví do
roku 2010.
Více o práci sboru si můžete prohlédnout na internetových
stránkách obce Olešnice
Ivana Říhová

Mladí hasiči v roce 2009
Prvotní myšlenka založit v našem sboru mladé hasiči se zrodila již
před mnoha lety, ale zůstala jen pouhou myšlenkou. Samozřejmě že
bychom byli rádi, kdybychom v našem sboru měli své nástupce, ale všem
z nás chyběl asi ten pravý okamžik k založení kroužku. Až letos v červnu
na soutěži ve Velké Ledské, se zrodil nápad založit hasičský kroužek i u
nás v Olešnici. Na dané soutěži totiž předvedli svůj hasičský útok mladí
hasiči z Lična, a našim hasičům se tento útok natolik zalíbil, že se rozhodli
zrodit i hasičský kroužek u nás.
Na začátku bylo sice mnoho práce, jak s financováním, tak i
s obstaráním prostor pro výuku dětí, ale i očekávání, zda se děti vůbec
přihlásí. Ale řekli jsme si, že do toho půjdeme a uvidíme. Rozeslali jsme
přihlášky dětem v obci a čekali jsme na jejich ohlasy.
Na začátku se přihlásilo asi 10 dětí, což pro nás znamenal veliký
úspěch, že děti mají vůbec o tento kroužek zájem. První hodina se konala
dne 1. 10. 2009 za hasičárnou v Olešnici. Děti si zde prohlédly budovu
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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hasičské zbrojnice a seznámily se jejím vybavením. Děti zde dostaly i
knížku Rádce mladého hasiče, se kterým při hodinách pracujeme. Nakonec
se ještě přihlásili i děti ve věku 6 let, kteří ještě nechodí do školy. Chtěla
bych moc poděkovat jejím rodičům, kteří jim v kroužku velice pomáhají.
Samozřejmě od těchto dětí nechceme ty samé znalosti jako u těch větších,
ale myslím si že je kroužek někdy i baví.
Dne 12. 10. Byly tyto děti přihlášeny jako členové SDH Olešnice.
V prosinci už na kroužek chodilo 16 dětí, kteří se za 2 měsíce pomalu
naučily značky Hasičských technických prostředků, jednoduché hasební
prostředky a přenosné hasící přístroje. Samozřejmě že se děti neučí jenom
nějaké značky, ale zašli jsme si i do lesa, kde jsme společně určili názvy
stromů a i ve třídě si každý z nich zkusil uvázat nějaký ten uzel. Aby to
nebylo tak jednoduché, tak si děti občas napíší malý jednoduchý testík.
Na závěrečné letošní hodině 17. 12. Budou dětem slavnostně
předány členské průkazy.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní ředitelce Vránové, která nám
vyšla vstříc se školní učebnou a tělocvičnou a panu starostovi Moravcovi a
zastupitelstvu, že obec bude kroužek financovat.
Martina Pinková ml.
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SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
Výroční valnou hromadu, na které shrneme dění uplynulého roku,
plánujeme uskutečnit 22.1.2010. Přejeme Vám všem veselé Vánoce a
hodně úspěchů v novém roce.

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
rok 2009 se kvapem blíží ke svému závěru. Téměř za sebou máme i
jeho poslední čtvrtletí, které asi nebylo kromě velmi neobvyklého počasí
pro členy MS Střezmá ničím výjimečné. Nepřineslo žádné rekordní úlovky
ani zvláštní události, ale to není třeba považovat za chybu.
Pozvolna se projevuje, že již delší dobu nejsem členem výboru, kdy
jsem pro psaní těchto příspěvků měl přece jen více informací tzv. z první
ruky. Přesto se pokusím krátce složit mozaiku ze střípků a zpráv, které se
ke mně v poslední době donesly:
• v září naše MS uspořádalo pro své členy úspěšný podzimní zájezd
do podzemních chodeb Josefova a na Svatohubertské slavnosti u
Kuksu, zakončeným společnou večeří v ličenské vinárně
• 10.10.2009 sokolníci navštívili naši honitbu během svého
tradičního opočenského setkání-skupina s 5 orly ulovila 1 srnče a 2
zajíce
• Naše sdružení neuspělo s odvoláním proti rozhodnutí Úřadu státu
ve věcech majetkových a musí tak uhradit státu částku převyšující
100 tis Kč za zastavěné parcely, na nichž stojí chata
v Častolovicích
• V chovné stanici českých fousků p.Josefa Moravce v Olešnici se
nedávno narodila fence krásná štěnata
• Naše MS uspořádalo zatím 2 podzimní hony na drobnou zvěř, dále
je na programu Poslední leč v Olešnici 19.12. a zakončení
společné lovecké sezóny 27.12., kdy je svolán hon na chatu Na
Pasece – půjdeme si tak s divočáky vyřídit účty za jimi nedávno
značně porytý trávník v bezprostředním okolí chaty ☺
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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•

•

Zakoupili jsme za nemalé prostředky a postupně předložíme během
následujících týdnů do krmelců srnčí zvěři granulované krmivo –
s vyživovacími i léčivými účinky proti plicním a podkožním
parazitům ( Pekto plus, WildMix ad.), Farma Moravec navíc
připravila k rizikovým lánům olejek několik balíku senáže.
Širokou veřejnost zveme na Myslivecký ples našeho sdružení
s tradiční tombolou dne 9.1.2010 ve 20hod v Pohostinství v
Česticích – hraje J.K.Band Ohnišov

Obvykle vždy na konci roku děkuju a je jistě i letos mnoho lidí,
kterým by se slušelo za jejich někdy více, jindy méně viditelnou pomoc
pro naše Myslivecké sdružení Střezmá, od srdce poděkovat. Tentokrát
bych se však spíš chtěl omluvit a to všem lidem a kolegům myslivcům,
kterým jsem slíbil a nedodal nějaké fotografie, neotiskl články v časopisu,
nepřipravil potřebné www stránky sdružení, předával příspěvky pozdě,
příliš dlouhé, příliš krátké, nebo dle jejich soudu nesprávně zaměřené atd.
Zdaleka ne vše prostě bylo perfektní, možnosti jak vše dělat jinak a lépe
jsou nekonečné, ale čas je často proti nám.
Bohužel mě neúprosně hrnou moje pracovní, a v mém případě jak
mnozí vědí i jiné, povinnosti a problémy dnešní uspěchané doby.
Poděkovat bych tak netradičně chtěl svému anglickému špringršpanělovi
Cliffovi, který se mnou v dobrém i zlém přečkal další rok a věrně na mě u
domu čeká a mně při lovech slouží, třebaže jsme na něj při jarní
myslivecké brigádě u odchovny skáceli vzrostlý smrk a způsobili mu
frakturu dvou žeber a zhmoždění páteře, a taky MVDr.Honzovi Karbanovi
i dalším veterinářům , kteří jsou v kterémkoliv okamžiku nám, loveckým
kynologům, připraveni a ochotní následky naší ušlechtilé činnosti
napravovat a pomáhat našim čtyřnohým pomocníkům, bez kterých by
často myslivost nebyla tak zajímavá, jako je s nimi.
Všem přeji krásné, šťastné a klidné Vánoce a hodně sil na úspěšné
prožití roku 2010!
R.P.
Fota na další straně:
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životní prostředí
Vážení spoluobčané, na základě opakovaných stížností, které se
týkají výskytu domácího odpadu v nádobách na odpad tříděný (plast,parír
…), Vás musím upozornit na následující.
Třídění odpadu v našich obcích je zdrojem nemalých příjmů do
obecní pokladny. Pro informaci, za letošní rok je to cca 70.000,-Kč.
Nemusíme snad nikomu vysvětlovat, že v případě špatně vytříděných
nádob, obec přichází o peníze za třídění.
V této souvislosti ještě upozorňuji, že seznam čísel popisných, které
nemají nahlášenou popelnici je pořád dosti obsáhlý.
Doufám, že v příštím roce se již nebudeme muset s podobnými
stížnostmi zabývat.

Výzva ČEZ
V minulém vydání zpravodaje jsme zveřejňovali výzvu ČEZu na
ořezání větví v blízkosti el vedení. Ne všichni majitelé pozemků tak dosud
učinili, proto zde připomínáme tuto výzvu ještě jednou.
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Další
Poplatek ze psů na rok 2010
Rok utekl jako voda a je tu opět povinnost majitelů psů uhradit
poplatek za psa na rok 2010. Poplatek je nutné uhradit od ledna 2010 do
31.března 2010 a je ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč na za
každého dalšího psa. Úhradu je možné provést u p. Dostálové vždy
v úřední dny pondělí a středa v době 7.00 – 12.00 a 14.00 19.00 hodin.
Dále upozorňuji na povinnost odhlášení psa vrácení známky, pokud ho již
nemáte.
Jaroslava Dostálová
Daň z nemovitostí
Připomínáme občanům, že v katastrálním území Olešnice u
Rychnova nad Kněžnou došlo k obnově katastrálního operátu, v jehož
důsledku došlo v některých případech ke změnám v číslování parcel.
S největší pravděpodobností tato obnova nabude právní moci 15.12.2009.
Proto musí každý majitel, u kterého došlo ke změnám podat
dodatečné daňové přiznání do 31.1.2010. Po telefonické domluvě s p.
Bílkovou z Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí bude nejlepší, když se
každý z nás zastaví osobně na finančním úřadě a dohodne se na místě.
Zastupitelstvo obce Olešnice nezvyšovalo koeficienty pro daň
z nemovitostí v Olešnici a Hoděčíně, ale navýšení vyplývá pouze
z přijmutí nového zákona o dani z nemovitostí.
Jaroslava Dostálová
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Za tiskovou radu
bych Vám bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům do obecního
zpravodaje za jejich články. Doufám, že pravidelní dopisovatelé zachovají
přízeň obecnímu zpravodaji i v roce příštím, a tak Vám připravíme další
zajímavé počtení. Tak veselé Vánoce a úspěšný rok 2010!
Stanislav Martinek

Inzerce:
Kadeřnictví Jolana Moravcová
OTEVÍRACÍ DOBA V PROSINCI

21.12.,22.12.,23.12.

9:00-16:00

24.12.,25.12.,29.12.

ZAVŘENO

28.12.,30.12.

9:00-16:00

31.12.

DLE DOHODY

1.1.2010

ZAVŘENO

Po domluvě možno objednat i mimo otevírací dobu.
Od 4.1.2010 Po,Út 9:00-15:00
Čt,Pá 9:00-17:00
Kadeřnictví Jolana Moravcová
Čestice (u hasičárny)
Tel.722 763 077
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Borci na konci
Bowling – Zdena Svašková
Paní Zdenka Svašková je členkou klubu Bechtěreviků, kteří
uspořádali v Pardubicích 5. prosince 2009 celostátní turnaj krajů
v bowlingu. Turnaje se z celkového počtu 14 krajů zúčastnilo 10 krajů. Za
královéhradecký kraj v kategorii ženy soutěžila naše spoluobčanka p.
Zdenka Svašková z Olešnice a umístila se na pěkném 3. místě
s naházenými 229 body. Tomuto úspěchu předcházel tvrdý trenink každé
úterý v Hradci Králové. Asi má p. Svašková správného trenéra.
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Biker Martin Horák
V průběhu léta jsem se připravoval na nejmasovější závod horských
kolv ČR, který se konal 10.10.2009 v 10 hodin v Jizerských horách.Trasa
dlouhá 61,22km s převýšením 1197m. Na startovní listině bylo přihlášeno
3927 závodníků. Můj dres nesl číslo 2060. Start byl v Josefově dole, odkud
se stoupalo na hřebeny Jizerských hor, tato část hned po startu závodu byla
nejtěžší, vzhledem k převýšení, které trvalo snad 3/4 hodiny, než jsme
zcela vyčerpaní dosáhli hřebenu hor. Když už jsem myslel, že to nejhorší
mám za sebou, tak aby toho nebylo málo, začalo pršet a vydrželo pršet
celých 30km a vzhledem k tomu, že ráno na startu bylo 5st. nad nulou, tak
to nebylo nic příjemného.Čím víc jsem byl mokrý, tím víc jsem se těšil do
cíle. Když jsem po 3h spatřil v dáli cíl a slyšel fandící dav lidí, chtělo
se mi radostí brečet, sebral jsem zbytky sil a projel cílem v čase 03:06: 03 a
umístil jsem se na 1495. místě. Závod dokončilo 2786 závodníků.Tento
závod jsem jel letos poprvé a i pro nepříznivé počasí, kdy se nedalo jet
na plno, je pro mě výzva se dalšího ročníku zúčastnit s ještě větším
nasazením k dosažení lepšího umístění.
Martin Horák
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