Obecní zpravodaj č.2 / 2010
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

Foto: první útok mladých hasičů 30.4. v Hoděčíně

V Olešnici, červenec 2010

Obecní zpravodaj č.2 / 2010

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
Čas prázdnin a dovolených je tady a my jsme pro Vás připravili
druhé vydání čtvrtletníku v roce 2010. Přejeme Vám slunečné léto nejlépe
s občasným deštíkem, ať nás nebolí ruce od nošení konví s vodou.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je opět čas Vás seznámit s chodem našich obcí za druhé čtvrtletí
2010 a s výhledem do dalšího období.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaměření sportovního areálu a
provedení vytyčení hranic.Dále je projednán nákup pozemku pod
parkovištěm ,rovněž zde je zadáno zaměření.Po ukončení geodetických
prací bude pozemek odkoupen od vlastníků se kterými je vše předjednané.
Obec dále zadala zaměření a vytyčení části pozemku p.č.958 v k.ú.
Olešnice u RK. Jedná se o obecní komunikaci, kde jsou nesrovnalosti ve
velikosti a hranicích obecního pozemku .Z tohoto důvodu je nutné
přijmout taková opatření ,aby i v dalších letech byla vyloučena pochybnost
o správnosti minulého zaměření a následném provedení výstavby plotů.Z
tohoto důvodu nebudou do dokončení zaměření a vyjasnění hranic ,vydána
žádná povolení v této lokalitě.
Obec prodala pozemek p.č. 158/2,158/3 a 226 o výměře 265 m2
v k.ú. Hoděčín. Dále byl odsouhlasen prodej p.č.77/3 v k.ú.Olešnice u RK
o výměře 16 m2. Dále je připravován prodej p.č. 970/2 o výměře 103 m2,
216/72 o výměře 40 m2, 216/77 o výměře 20 m2, vše v k.ú.Olešnice u RK.
Obec Olešnice provedla nákup pozemků p.č.120/5 v k.ú. Olešnice u
RK. Tento pozemek je již zapsán na LV a je tak veden v našem majetku.
Jedná se o pozemek pod křížkem u čp. 31. Děkuji bývalým vlastníkům
této parcely za ochotu a vstřícnost s jakou byl prodej obci proveden.Tímto
krokem máme v majetku i uvedený křížek, který je pěknou vzpomínkou na
dávná léta.
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Obec Olešnice dále schválila nákup pozemku p.č.364/2 o výměře
136 m2,1002/5 o výměře 631 m2 a 1002/6 o výměře 2228 m2. Tyto
pozemky jsou součástí místní komunikace Olešnice- Rašovice. Z důvodu
neúplného vlastnictví by byl problém žádat o dotaci, proto bylo rozhodnuto
o vykoupení výše uvedených pozemků. Doufáme, že v dalších letech bude
možné čerpat dotace na opravy cest, kde je podmínka vlastnictví obce.
Tímto krokem, bude tato důležitá podmínka splněna.
Dále bude proveden nákup pozemků p.č. 216/76 o výměře 89 m2,
216/78 o výměře 5 m2 a 216/79 o výměře 13 m2 v k.ú. Olešnice u RK.
Zde se jedná o pozemky ve Vrbkách, kde je nutné vykoupení z důvodu
rozšíření přístupové komunikace k novým stavebním parcelám.
Oprava veřejného osvětlení po kalamitě ze zimních měsíců je
provedena v celkových nákladech 14.820,-Kč. Po nahlášení na pojišťovnu
bylo obci přiznáno 13.820,- Kč.
Již nyní bych Vás chtěl upozornit na nutnost prořezání větví,
popřípadě odstranění celých keřů z pod vedení veřejného rozhlasu a
osvětlení na Vašich pozemcích.Je zbytečné, aby i v příštích měsících
docházelo ke škodám na majetku obce.
Mimořádný svoz nebezpečných odpadů, který byl Vámi v letošním
roce značně využitý byl zaplacen částkou 5.820,- Kč.
Dne 26. května 2010 proběhla sbírka na pomoc oblastem
postižených povodněmi. Děkujeme všem, kterým není neštěstí druhých
lhostejné a přispěli materiální pomocí. Celou sbírku organizoval Český
červený kříž, který rovněž provádí distribuci do postižených oblastí.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výpůjčkou částí pozemku p.č.1032/1
dvou žadatelů a to p.Buřiče Jiřího a p. Frýbla Marcela. Zastupitelstvo
souhlasí s výpůjčkou na dobu určitou do 31.12.2010 za údržbu pozemku.
V poslední době se množí stížnosti na kalnou vodu z našeho
vodovodního řádu. Po jednání se zástupcem AQUA SERVIS Rychnov nad
Kněžnou, jako provozovatel, Vám sdělujeme jeho stanovisko na jiném
místě dnešního zpravodaje. V případě dalších komplikací Vás prosím o
okamžité kontaktování na AQUA SERVIS Ing. Jansa tel.602 167484.
V naší obci bude provedena výměna 2 ks nadzemních hydrantů za
celkovou cenu 66.012Kč. Bude hrazeno z prostředků DSO Obecní voda.
Zastupitelstvo obce schválilo pro další volební období počet členů
zastupitelstva na 9, tak jak je tomu nyní.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Obec Hřibiny – Ledská nás požádala o změnu územního plánu.
Jedná se o plánovanou výstavbu kanalizace na Pasekách s ukončením na
katastru Olešnice u RK. Výstavba počítá s dočišťovací nádrží a mokřadem
na pozemku p.č.788. Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou územního
plánu s podmínkou, že náklady na změnu ponese Obec Hřibiny-Ledská. V
případě, že bude více zájemců o změnu územního plánu, budou náklady
rozpočítány mezi jednotlivé žadatele.
Na základě tohoto požadavku Obec Olešnice vypisuje záměr na
změnu Územního plánu .
Bližší podmínky na jiném místě dnešního zpravodaje a nebo osobně
na Obecním úřadě.
V krátkosti ještě o činnosti do dalšího období.
Dokončení výměny lamp veřejného osvětlení v Hoděčíně celkové
náklady 32.000,- Kč. Termín dokončení do 31.července 2010.
Svazku Obecní voda byla přidělena dotace, e které je pro naší obec
určena částka ve výši 68.750,- Kč. této částce je nutné připočítat
spoluúčast ve výši 46.000,- Kč. astupitelstvo obce rozhodlo o využití
těchto peněz na opravu a provedení nátěrů fasády na budově zdravotního
střediska čp. 134. předpokládané náklady jsou ve výši 110.000,- Kč.
Termín opravy je naplánován na měsíc srpen až září 2010. Provoz služeb
nebude žádným způsobem omezen, pouze Vás žádám o opatrnost v okolí
budovy.

Na závěr Vám všem přeji krásnou dovolenou a léto plné sluníčka a
pohody.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Malečková Olga

Narodili se:

Hodný Adam
Pařízek Václav

Zemřeli:

Pinka Josef

V měsících dubnu až červnu 2010 oslavili životní jubilea tito
občané:
Vítková Jiřina
Roušavá Monika
Hovorka Jaroslav
Machač Josef
Pinka Milan
Pinková Marie
Valtera Antonín
Dostálek Pavel
Svašková Zdenka
Martínková Jarmila
Řičař Radomír

88 let
70 let
90 let
83 let
60 let
83 let
87 let
60 let
60 let
83 let
81 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
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SPOZ
Zlatá svatba
Dne 17. dubna 2010 manželé Mariana a Miroslav Münichovi
oslavili 50 společně prožitých let. K této významné události jim popřál
starosta obce p. Jiří Moravec a také byly předány květiny a peněžní dar
obce Olešnice.
K této slavnostní události přejeme manželům pevné zdraví a hodně
společně strávených manželských let.
Životopis:
Manželé Münichovi uzavřeli 16. dubna 1960 svůj sňatek v Týništi
nad Orlicí.
Vstoupili do manželství jako slečna Mariana Nováková z Olešnice
a mladý muž Miroslav Münich z Městce Králové.
Postupně se jim narodily 4 dcery a pomáhali vychovat 10 vnoučat,
a také radost jim dělají 4 pravnoučata.
Celá léta bydlí v Olešnici, kde se starají o rodinný domek a
zahrádku.
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Jubileum 90 let
24. dubna 2010 oslavil p. Jaroslav Hovorka z Olešnice své životní
jubileum 90 let. K tomuto významnému výročí mu děti ze základní školy
připravily pásmo pěkných básniček a popřál mu i starosta obce a
předsedkyně SPOZU. Dále mu byl předán peněžní dar a květiny.
Přejeme pevné zdraví, hodně elánu a dalších prožitých let v kruhu
svých nejbližších.
Životopis:
Pan Jaroslav Hovorka se narodil dne 24. dubna 1920 v Olešnici čp.
90 manželům Aloisu a Marii Hovorkovým. Dětství a mládí prožíval
společně s dalšími čtyřmi sourozenci.
V roce 1942 byl nasazen na nucené práce do Německa, kde v roce
1944 při pracovním úrazu přišel o levou ruku.
Po skončení války pracoval u Českých drah jako účetní na traťové
distanci v Letohradě, až do odchodu do důchodu.
V roce 1950 se oženil a společně s manželkou pak vychovali dvě
děti, později pak pomáhali při výchově čtyř vnoučat. Nyní má radost ze
dvou pravnuček.
V roce 2004 ovdověl.
Celý život se staral o drobné hospodářství, dělal na zahrádce a
velice rád chodil do lesa, hlavně na houby.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 7/24

Obecní zpravodaj č.2 / 2010

Setkání důchodců
24. duben byl také spojen s tradičním setkáním důchodců. Tato
akce proběhla na sportovním areálu, kde za hojné účasti předvedly děti ze
základní školy pěkné pásmo básniček a písniček. Také byl pro důchodce
připraven nový dárek v podobě veselého harmonikáře a jeho doprovodu.
Přítomnému obecenstvu se program líbil a zazpívali jsme si spolu
několik známých písniček.
Atmosféra v sále byla skvělá a nikomu se ani nechtělo domů.
Důchodcům byly předány malé pozornosti od dětí a také oběd
s kávou a zákuskem.
Věřím, že se program letos moc líbil a že příští rok nás pan
harmonikář opět navštíví.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
20.4. jsme s dětmi navštívili obecní knihovnu, kde se děti zábavnou
formou seznámily s prostředním a fungováním knihovny. Všem
dětem se v knihovně líbilo a většina z nich si zapůjčila domů knihu
na nově vzdanou průkazku čtenáře.
Olešnická škola slaví veliký úspěch s interaktivní tabulí a to nejen u
dětí, ale i u ředitelů a učitelů z okolních škol. Na třicet z nich se na
ni přijelo v průběhu měsíce května a června podívat a nasbírat
informace. Součástí školené byly i ukázky programů, které děti
samostatně vytvořily.
23.4. jsme oslavili Den Země. Ráno děti plnily úkoly s ekologickým
zaměřením a pak jsme se vydali do přírody. Čistili jsme studánku
na Střelmé, posbírali jsme naházené odpady v lese a na Sportovišti
jsme si pohráli a opekli párky.
30.4. jsme soutěžili o nejkrásnější čarodějnici a uvařili si čarodějnický
guláš.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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11.5. jsme na Den matek připravili pro maminky vystoupení a pohoštění.
Společně s dětmi jsme si poseděly a popovídaly.
27.5. jsme spolu s rodiči jeli na školní výlet do Prahy. Navštívili jsme
památník Vítkov a prohlédli si Pražský hrad.

12.6. se v Olešnici na areále konal Dětský den.
Byla zde spousty zábavy a her. Za každou disciplínu děti dostaly něco
sladkého. Mladí hasiči předvedli hasičský útok.
Bylo zde:

házení tenisových míčků do dírek v krabici
střelba puškou do terče (organizovali myslivci)
výstava mysliveckých trofejí
chození na chůdách
chytání rybek z hasičské kádě rybářským prutem
florbal
sbírání barevných balónků
skákání v pytlích
přenášení vody ve skleničce

S organizováním pomohly maminky dětí z olešnické školy. Rodiče i děti se
celé odpoledne dobře bavili.
Tento příspěvek napsal žák ZŠ Olešnice Martin Žid

14. 6. jsme si pozvali na Sportovní areál příslušníky městské policie, kteří
nám ukázali výcvik služebních psů. Tuto akci nám trochu pokazil
vytrvalý déšť. Nicméně i přes to děti akci hodnotily jako velice
zdařilou.
22.6. se konal sběr papíru. Tímto děkujeme panu Svaškovi, a M.
Vránovi, kteří s pomocí obecního vozidla pomohli svést starý papír
ke škole a p. Dörnerovi, který pomohl dětem s těžkou vozíkem.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Děkujeme také všem občanům, kteří starý papír dětem věnovali.
23.6. děti zdokonalovaly jízdu na kolech na dopravním hřišti ZŠ
Častolovice. Nejprve si zkoušeli jízdu zručnosti a poté jezdily podle
dopravních značek.. V učebně dopravní výchovy jsme si napsali
test ze znalosti dopravních předpisů. Žáci 4. a 5. ročníku pak dostali
od Mgr. Aleny Zvěřinové, která pro nás výuku na dopravním hřišti
připravila, průkaz cyklisty.
Naše malotřídní škola byla pochválena od častolovského ředitel
Mgr. Jiřího Kalouska za vynikající výsledky našich bývalých žáků
ve srovnávacích SCIO testech. Jejich výsledky výrazně převyšovaly
častolovské žáky, což dokazuje, že všeobecná představa o tom, že
malotřídní škola nedokáže své žáky kvalitně připravit na další
studium je skutečně mylná.
28.6. jsme se vyfotografovali
30.6. dostaneme vysvědčení. Pak nás čekají dva měsíce prázdnin. Už se ale
těšíme až se v září opět sejdeme v naší škole.
Mgr. Milada Vránová
Foto: při dětském dnu trocha vody přišla vhod:
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
na konci prvního pololetí bych Vás chtěla seznámit s tím, co se
v našem sboru událo od vydání posledního Obecního zpravodaje.
Na 10.4. jsme zorganizovali brigádu na sázení stromků. Brigáda se
konala za deštivého počasí, přesto se podařilo vysázet pěkný kus nového lesa.
V měsíci dubnu se naši mladí hasiči začali učit venku požárnímu útoku
v praxi. Mile nás překvapilo, že děti dokázaly zúročit vědomosti nabité za
zimní přípravy v tělocvičně a útok se jim povedl. Proto se mohly poprvé
předvést naší veřejnosti a hlavně rodičům na čarodějnicích na hřišti
v Hoděčíně, za což je odměnil zasloužený potlesk přihlížejících. První start
zachycuje fotografie na úvodní straně.
Během dubna se několik hasičů podílelo na výrobě nových lavic a
stolů pro obecní úřad.
23. 4. jsme se sešli na členské valné hromadě, kde bylo hlavním
programem zajištění tradičního kácení máje. Na 23.-24.4. bylo v Bystrém
uskutečněno školení pro vedoucí mladých hasičů, odjeli na ně dva hasiči.
Na konci dubna již věnují hasiči mnoho úsilí udržení tradice v naší
vesnici a tím je kácení máje. Scénku, kterou začínají nacvičovat v únoru se
snaží ještě vylepšit, aby se spoluobčané i hosté z okolí dobře pobavili. Počasí
se umoudřilo a za pěkného slunečného odpoledne jsme se zasmáli pohádkám
v jejich podání. Za to všem zúčastněným i těm, kdo nám pomáhají
s pokácením, přepravou a stavěním máje děkuji. Herci před vystoupením
zachycuje fotografie za článkem.
V květnu jsme vybavili automobil i zbrojnici novými lékárničkami a
zakoupili nový akumulátor do požárního stroje.
Okrsková soutěž se v letošním roce konala 29.5. na Velké Ledské.
Ženy ve svojí kategorii zvítězily a muži se umístili na druhém místě.
Dětský den se konal 12.6. po dohodě s paní ředitelkou školy jsme
pomáhali organizačně a za částku 500 Kč nakoupili odměny pro malé
soutěžící. Po ukončení dětských soutěží předvedly přítomným mladí hasiči
provedení požárního útoku, i zde se jim povedl. Proto je chceme 10. 7. vzít na
jejich první soutěž. Je to soutěž v Kostelecké Lhotě, které se náš sbor
v kategorii dospělých zúčastňuje pravidelně již mnoho let.
Protože nastává čas prázdnin a dovolených, přeji Vám všem pěkně
prožité chvíle při odpočinku.
Ivana Říhová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Mladí hasiči
Díky nákupu nového materiálu pro děti, se děti pomalu začínají učit
požární útok.
Na čarodějnice dne 30. 4. děti z kroužku poprvé předvedly požární
útok na hřišti v Hoděčíně.
Další útok děti předvedly dne 12. 6. na dětském dnu v Olešnici.
Minulý týden byly dětem zakoupeny nové savice a také byla
zrenovována hasičská stříkačka pro děti. Nyní už máme kompletní
vybavení na požární útok pro starší děti.
Dne 4. 7. jsou děti pozvány na opékání hasičského prasete.
Dne 10. 7. se chystáme na naši první dětskou hasičskou soutěž do
Kostelecké Lhoty.
Hasičský kroužek bude probíhat i v době prázdnin.
Martina Pinková ml.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
Máme za sebou jaro, které nás myslivce jako asi většinu z Vás
překvapilo intenzitou srážek a komplikovalo nám několik týdnů lov i
brigádnickou činnost.
Brigádnická činnost členů sdružení se soustředila na jaře především
na opravu oplocení u hospodářské budovy v Olešnici, kde bylo nataženo
v celé délce pozemku u silnice nové oplastované pletivo. Extrémně deštivé
jaro znemožnilo plánovanou výsadbu topinambur na políčku tamtéž.
Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu
Rychnov nad Kněžnou. se letos konala ve dnech 17.4.-23.4 v Dobrušce,
zakončena byla okresním sněmem předsedů a mysliveckých hospodářů
sdružení, tentokrát navíc rozšířená o delegáty do nově volené 9-členné
okresní myslivecké rady:
předsedou zvolen Ing.Vladimír Šabata, prvním náhradníkem do
OMR zvolen Pavel Žid z Olešnice. Pavel Žid je zároveň členem
myslivecké komise a Radomír Podolský členem komise ekonomické.
Odlov zvěře v okrese RK v r.2009:
Srnčí – 2201 ks, černá – 1516ks, jelení – 350ks, mufloní – 148 ks,
dančí – 115 ks
Na poli kynologie máme radost spolu s majitelem nově založené
chovné stanice „z Olešnického údolí“ Pavlem Židem z prvního vrhu
jezevčíků drsnosrstých jeho fenky „Bonny z Opočenské obory“. Všech šest
fenek a dva pejsci narození 22.4. našlo v minulých dnech své majitele.
Lovecký pes je nepostradatelným pomocníkem myslivce, naposledy
pomohl dohledat uloveného srnce jednomu německému hostu, který zde
spolu s kolegou ulovil 3ks srnců. Je potřeba poznamenat, že výsledek lovu
i přes nepřízeň počasí mohl být lepší, kdyby hosté lépe trefovali. Zvěř byla
totiž kolegy ze sdružení „obeznána“ dobře a k ráně lovce M.Martínek i
J.Vanický ml.dovedli. Radost z dohledaného velmi dobrého srnce
v poslední den lovu nebrala u našeho loveckého hosta konce.
Především členové senioři se postarali o řádné zapojení naší
organizace do již tradiční Pohádkové cesty pro děti v Častolovicích dne
29.5. Připravili pro děti na stanovišti č.1 vzduchovkovou střelnici a
výstavku trofejí, kde se mohli leccos přiučit i rodiče dětí. Akce je stále
populárnější, letos se jí zúčastnily téměř dvě stovky dětí. A brzy přibude
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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možná další, když se stal v minulých týdnech šťastným dědečkem malé
vnučky i předseda MS Míla Zaňka – gratulujeme celé rodině!
Své hezké životní jubileum (75) oslavil nedávno i se zástupci
našeho MS ve stále skvělé střelecké formě náš člen Jindřich Laštovička
z Týniště nad Orlicí.
Myslivecký den 19.6.2010 – Střelnice Třešňovka – výsledky
závodu ve střelbě na asfalt.terče:
1.Petr Bárta-Javornice, 2.Tomáš Petrášek,3.Michal Počtýnský,
4.Josef Vanický ml./nejlepší z MS Střezmá-vítěz soutěže o Putovní pohár
MS Střezmá/,5.Miroslav Martínek,6.Roman Mitana …zúčastnilo se 24
střelců, za vynikající obsluhy a pochoutek připravených rodinou
Martínkových.
Odkazy na webové stránky týkající se myslivosti pro majitele
internetového připojení /věřím,že stojí za pozornost i pro nemyslivce/:
www.cmmj.cz /Českomoravská myslivecká jednota/
www.myslivost.cz/omsrychnov /Okresní myslivecký spolek Rychnov/
www.myslivost.cz /Časopis Myslivost-Stráž myslivosti/
www.zbrojovkaholice.cz /pokračovatel výroby zbraní Zbrojovka Brno/
Slíbené povídání o starších myslivcích se již do tohoto vydání
nevešlo,ale na toto téma nebude zapomenuto.
P.s. Nabídka prodeje zvěřiny ze srnčí zvěře trvá-vyřizuje
mysliv.hospodář Pavel Žid
R.P.
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Životní prostředí
Co víme či nevíme o třídění odpadů
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. V bruselském
regionu například od Nového roku zavedli povinné třídění plastů, skla,
papíru, plechovek a nápojových kartonů. U nás zatím třídíme odpad
dobrovolně. Množství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného
odpadu, však rok od roku narůstá.

Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů
odděleně od ostatních. Roztříděné odpadky patří do speciálních kontejnerů.
Takto připravený odpad se recykluje a může se znovu začlenit do výroby.
Tím se šetří přírodní zdroje.

Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, modrý a zelený.
Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na papír a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného, také bílý kontejner. Oba jsou
určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré - průhledné lahve,
sklenice a skleněné nádoby z domácnosti. Nesmí však být z varného skla.
Do zeleného kontejneru se vhazuje sklo barevné – například lahve od piva,
vína či limonád, tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice v
oranžové barvě. Někde se mohou kartony házet do žlutého kontejneru pro
sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr papíru. Takové nádoby jsou
označeny oranžovou samolepkou upozorňující, na možnost sběru
nápojových kartonů.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na bioodpad. Do nich mohou
lidé vyhazovat zbytky jídel nebo vybraný zahradní odpad.
Zvolna se začínají objevovat červené kontejnery na drobnou elektroniku.
Měly by pomoci zabránit vyhazování elektrospotřebičů do běžného
komunálního odpadu a zároveň zlepšit recyklaci těchto výrobků.
Existují také speciální kontejnery určené ke sběru textilu. Do nich se
mohou odkládat oděvy, boty, kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní
doplňky nebo hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty
k charitativním účelům.

Pytlový sběr
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do
pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních
podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích, ale i ve větších
městech.

Informace od EKO-KOM ,zpracoval Jiří Holoubek
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Další
Objížďka do Rychnova nad Kněžnou

Z důvodu rekonstrukce komunikace z Častolovic do Solnice bude v
době od 1.7.2010 do 31.8.2010 zcela uzavřena komunikace Častolovice –
Synkov, Slemeno – Rychnov nad Kněžnou. V době od 7.7.2010 do
31.7.2010 bude zcela uzavřena křižovatka u bílého sloupu nad
Třebešovem.
Jaroslava Dostálová
Kvalita vody ve skupinovém vodovodu
Voda do skupinového vodovodu Častolovice, Čestice, Hřibiny,
Olešnice je dodávána z podzemního zdroje hlubokého téměř 300 m. Tato voda
je velmi kvalitní kromě vyšší koncentrace železa. Proto se voda před
rozvodem do sítě upravuje na požadované hodnoty. Úpravna sice už není
nejmladší a připravuje se její rekonstrukce, ale hodnoty požadované zákonem
jsou v upravené vodě dodrženy. Nic ovšem nefunguje na 100 %, takže i voda
dodávaná do sítě s sebou nějaké železo nese, i když v množství, které nemá na
vzhled, tj. na barvu a případný výskyt sraženin žádny vliv. Toto železo se
ovšem za běžných provozních stavů chtěj nechtěj usazuje v potrubí a
pravidelně se musí odstraňovat odkalováním v koncových bodech rozvodu.
Díky těmto opatřením je po většinu roku kvalita vody u spotřebitele
odpovídající požadavkům.
V nedávné minulosti ovšem došlo ke zhoršení jakost vody v celém
vodovodu. Bylo to způsobeno zvýšenými nárazovými odběry z vodovodu.
Zvýšeným odběrem ovšem mám na mysli zvýšení odběrů z běžných několika
litrů za sekundu, které odebírají jednotlivé obce běžně na hodnoty řádově 1020 l/s. Tento odběr nelze realizovat kohoutkem doma, to vyžaduje odběr vody
hydrantem nebo podobným velkým potrubím. A kromě hasičů, se kterými
spolupracujeme při určování místa a způsobu odběru, připadá v úvahu už asi
jediná možnost. A to krádež vody z hydrantu za účelem napuštění bazénu.
Touto variantou si jsem jist, protože z grafů odběru vyplývá, že v období
špatného počasí žádné zvýšené odběry nebyly a mimo to se nám podařilo letos
již jednoho výtečníka chytit přímo při činu.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Při takovémto zvýšeném odběru se ve větší míře uvolňují usazeniny v
potrubí a zhoršují jakost vody. A nemůžeme tomu zabránit jakkoliv častým
odkalováním. Každé zařízení vydrží jen něco, a když se s ním zachází nad
tento rámec, tak musí dojít j nehodě.
Potíže, které Vám vznikly zhoršenou jakostí vody, nás mrzí a děláme
vše, co je v našich silách, abychom Vám dodávali vodu v odpovídající jakosti,
ale vyžaduje to i Vaší součinnost a dodržování některých pravidel.
Samozřejmě tato výtka, pokud se to tak dá nazvat, se netýká naprosté většiny
odběratelů, ale těch několik nezodpovědných jedinců dokáže pokazit dobrou
práci všech ostatních.
Ještě k věci neoprávněného používání hydrantů. Zvýšený odběr jsme
schopni zaregistrovat, protože tento skupinový vodovod je sledován přes
dispečink. A budeme po dohodě se starosty okamžitě vysílat naše pracovníky
zjistit místo odběru a pokud to bude nutné, požádáme o spolupráci i policii.
Neoprávněná manipulace s hydrantem je přestupek podle zákona o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a tak kromě vymáhání škody
za krádež vody a případné škody na majetku a ohrožení zásobení budeme
zjištěné případy předávat ke správnímu řízení s požadavkem na uložení
pokuty.
A ke zhoršené jakosti vody chci dodat, že rezatý zákal, který se ve
vodě objevil, pochází z usazenin z potrubí, kterým běžně prochází nezávadná
dezinfikovaná voda. A voda použitá k úpravě na pitnou vodu pochází z
hloubky 300 m, jak jsem již zmínil výše. V žádném případě se nejedná o
nějaký průnik nečistot nebo bláta z okolí vodovodního potrubí dovnitř. Takže
obavy o zdraví nejsou na místě. Tím samozřejmě nechci říct, že stav se
zhoršenou kvalitou vody je v pořádku.
Ještě jednou se za potíže způsobené kvalitou vody omlouváme a
ujišťujeme Vás, že uděláme pro odpovídající kvalitu vody vše, co je v našich
silách.
A co se týče napouštění bazénů, tak doporučuji buď napouštět vodu
malým průtokem, tj. tak 0,2-0,3 l/s, to je průtok přes hadici ½“. Trvá to sice
dlouho, ale nezpůsobí to prudké zvýšení průtoku vody v řadu. A nebo je
možné vodu u nás objednat, bude Vám dodána voda cisternou a zaručeně bez
železa.
zdravím
Ing. Josef Jansa
výrobně technický ředitel
AQUSERVIS, a.s.
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Výsledky voleb konaných ve dnech 28. a 29.5.2010

V Olešnici volilo 69,94 % voličů.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Počet voličů v okrsku
Počet občanů, kteří přišli k volbám
Počet platných odevzdaných hlasů

346
242
239

1. ČSSD
2. ODS
3. Věci veřejné
4. KSČM
5. TOP 09
6. KDU-ČSL
7. Strana Práv Občanů – ZEMANOVCI
8. Suverenita – blok J. Bobošíkové
9. Česká pirátská strana
10. Strana zelených
11. Evropský střed
Volte Pravý blok
Dělnická strana sociální spravedlnosti

79 hlasů
51 hlasů
32 hlasů
29 hlasů
19 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

33,09 %
21,33 %
13,38 %
12,13 %
7,94 %
3,34 %
2,92 %
2,51 %
1,25 %
0,83 %
0,41 %
0,41 %
0,41 %

V Olešnici 31.5.2010
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Jízní řády od 13.6.
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Připomínky k jízdním řádům
Vážení zástupci obcí,
jak už jste jistě zaregistrovali, tak od neděle 13.6.2010 došlo k
rozšíření integrovaného dopravního systému IREDO a ke změně jízdních
řádů i ve Vaší obci.
Ze své vlastní zkušenosti si uvědomujete, že každá významná
změna samozřejmě přináší spoustu ohlasů ať už kladných nebo záporných.
Naším společným zájmem je aby integrovaná doprava poskytovala
obyvatelům Královéhradeckého kraje dlouhodobý komfort v cestování. Na
druhou stranu si však musíme uvědomit, že žádný jízdní řád nemůže
vyhovovat všem cestujícím.
V současné době se na nás obracejí cestující s připomínkami aby
došlo k úpravě jízdních řádů. K případným změnám je však nutné
přistoupit citlivě a až po důkladném prověření. Je to zejména z toho
důvodu, že unáhlená změna, která pomůže jednomu cestujícímu může
zhoršit cestování mnoha dalším.
Chtěli bychom Vás informovat, že změny jízdních řádů se provádí
k termínu pravidelných celostátních změn, které jsou tento rok
Ministerstvem dopravy vyhlášeny na 13.6.2010 a 12.12.2010. V případě
mimořádné potřeby je možné provést změnu i v mimořádném termínu,
který byl stanoven na 1.9.2010.
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o spolupráci a o
zaslání případných připomínek za obec pokud jízdní řád nevyhovuje větší
skupině cestujících (např. dojíždění dětí do škol, větší skupině pracujících
do zaměstnání). Vzhledem k zajištění dostatečného času na projednání
případné úpravy jízdního řádu s dopravcem Vás prosíme, pokud to bude
možné, o zaslání těchto připomínek do 2. 7. 2010.
Své připomínky nám můžete zaslat prostřednictvím datových
schránek.
Další možností vznášení připomínek k jízdním řádům od 13.6.2010
je speciálně vytvořený elektronicky formulář, nebo je možné zasílat
připomínky na email bus@oredo.cz.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
Ing. Vladimír Záleský
jednatel společnosti
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Návrh železničního jízdního řádu 2010/2011
Vážení zástupci obcí,
společnost OREDO zveřejnila na svých internetových stránkách
www.oredo.cz první návrh železničního jízdního řádu pro období
2010/2011. Ke stažení jsou na těchto stránkách návrhy jednotlivých tratí.
Nejedná se o definitivní verzi jízdního řádu. Začátek platnosti nového
jízdního řádu je od 12.12.2010.
dopravy
nedochází
Z hlediska
koncepce
železniční
v Královéhradeckém kraji k významnějším změnám.
Prosíme Vás o prostudování návrhu jízdního řádu na tratích, které
buď přímo procházejí Vaší obcí, nebo jsou Vašimi občany využívány.
Připomínky k tomuto návrhu jízdního řádu je možné zasílat na
adresu společnosti OREDO (Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové) nebo
e-mailem na adresu bus@oredo.cz. Připomínky zašlete nejpozději do
31. 7. 2010, aby k nim mohlo být přihlédnuto při tvorbě konečného návrhu
jízdního řádu.
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem
Ing. Vladimír Záleský v.r.
jednatel společnosti

Inzerce
Krejčovské práce a opravy
Jaroslava Kopecká, Olešnice
Tel.: 731 228 305
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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Zastupitelstvo obce Olešnice podá v měsíci červenci 2010
žádost na Městský úřad, územní plánování, Kostelec nad Orlicí
o změnu schváleného územního plánu rozvoje obcí v oblasti
stavebnictví a změny pozemků na jinou činnost a podobně.
Z těchto důvodů se na Vás obracíme se záměrem obce,
kdo máte zájem na vlastních pozemcích výhledově provést
výstavbu popřípadě jinak využívat své pozemky v souladu
s připravovaným územním plánem, abyste předali své návrhy,
popřípadě podklady na obecní úřad do 31.7.2010.
Se změnou územního plánu je zapotřebí vyjádření mnoha
organizací, zda je možné záměr realizovat v praxi, toto opatření
si vyžádá nemalé finanční prostředky, které budou rozpočítány
na jednotlivé žadatele.
Po schválení změny územního plánu, kde se předpokládá
zpracování do jednoho roku, nebude možno více jak pět let další
požadavky spoluobčanů realizovat ve schváleném územním
plánu.
Věřím, že pečlivě zvážíte možnosti a záměry svých
pozemků do budoucna, jakým způsobem je budete nadále
využívat.
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Borec nakonec
Na tomto místě můžeme opět připomenout rodačku z Olešnice
Káťu Vogelovou, která vybojovala v dresu FC Hradec Králové titul Mistra
ligy přípravek ČR – gratulujeme.
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