Obecní zpravodaj č.3 / 2010
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

V Olešnici, říjen 2010

Obecní zpravodaj č.3 / 2010

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
léto i houbařská sezona jsou za námi, a Vy právě držíte v ruce třetí
číslo obecního zpravodaje v tomto roce. Přejeme Vám zajímavé počtení i
příjemnou zábavu u blížících se posvíceních.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde opět čas na informace o chodu našich obcí za čas od
posledního vydání zpravodaje.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s ČEZ a RWE na provedení
přípojek elektřiny a plynu pro parcely ve Vrbkách. Dále bylo schváleno
proplacení faktury p.Faltysovi za vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení ve výši 38.000,- Kč. Nyní je celá věc řešena ve stavebním
řízení na MěÚ v Kostelci nad Orlicí. K dořešení zbývá ještě smlouva
s AQUA servisem na převod díla do užívání /kanalizace ,voda/, po
dokončení stavby.
Bohužel toto je jeden z bodů, který se nepodařil dokončit do konce
volebního období, a to vydání stavebního povolení a výstavba
inženýrských sítí. Hlavním důvodem je zdržení při zaměření a následný
výkup pozemků, nezbytný pro zajištění přístupových komunikací.
Poněkud nepříjemné zjištění po provedené digitalizaci katastrálního
operátu je, že cesta na Paseky není vedena v celé délce po obecních
pozemcích. Tento problém bude do budoucna dost velký, neboť tato
skutečnost bude blokovat opravu této komunikace z důvodu vlastnických
vztahů.
V září bylo provedeno předání hranic u pozemku. Jedná se o
pozemky kolem sportovního areálu, kde byly nejasné hranice. Toto
zaměření se nechalo vypracovat pro případ, že by byla možnost čerpat
některou z dotací, která by šla využít pro tento typ zařízení a zároveň zde
bude proveden výkup pozemků pod parkovištěm.
V části obce na Pískách došlo k propadu komunikace. Na základě
upozornění občanů bylo provedeno odkrytí panelu a proveden následný
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zásyp, zatím nebylo zjištěno proč k propadu došlo. Pokud se bude situace
opakovat, nechá se kanalizace, která vede pod cestou prohlédnout kamerou
zda nedošlo k poškození potrubí.
Členové SDH Hoděčín provedli nátěr a opravu střechy na zvoničce
v Hoděčíně. Za provedenou práci jim děkuji.
Podrobnější seznámení s prací a výsledky zastupitelstva obce
najdete na jiném místě ve zpravodaji obce.
S blížícím se koncem volebního období mi dovolte, abych
poděkoval členům a vedení SDH Olešnice a Hoděčín za reprezentaci obce
při soutěžích a za spolupráci.
Členům a vedení MS Střezmá Olešnice patří rovněž poděkování za
spolupráci s naší obcí a jsem rád, že byla opět navázaná spolupráce mezi
obcí a MS.
Dále děkuji všem občanům za spolupráci a náměty. Bohužel není
vždy možné vyhovět každému a je nutné vytvořit určitý kompromis při
řešení nastalých skutečností.
Poděkováníode mne patří Mgr. Vránové spolu s Mgr. Janečkovou,
které odvedly spolu s dětmi kus poctivé práce v naší škole. Pod jejich
vedením došlo ke zkvalitnění výuky a k celkovému zlepšení úrovně školy
a vědomostí žáků.
Dále děkuji účetní p.Dostálové za práci, kterou odvádí pro naše
občany a za spolupráci s ní. Bez jejího přístupu by nebylo možné
vykonávat funkci neuvolněného starosty obce.
Na závěr děkuji místostarostovi obce p. Dostálovi, celému
zastupitelstvu obce a členům SPOZ za práci, kterou odváděli pro rozvoj
našich obcí. Bez ohledu na svůj volný čas jste pracovali a byli jste ochotni
a připraveni řešit úkoly spojené s chodem obce.
Děkuji ještě jednou Vám všem za spolupráci a přeji Vám mnoho
osobních i pracovních úspěchů a hodně zdraví a síly do dalších let.
Jiří Moravec, starosta obce
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Uplynulé volební období:
Vážení spoluobčané,
protože jsme se ocitli na konci volebního období, pro které jste dali
důvěru devíti poměrně mladým zástupcům z Vašich řad, chtěl bych ve
stručnosti připomenout několik základní akcí, které se nám všem podařilo
za uplynulé čtyři roky realizovat. Všichni jsme si byli vědomi toho, že
začínat nové volební období s účtem, na kterém je zůstatek
900 200,- Kč a zároveň mít nesplacený úvěr ve výši 717 500,- a
ostatní závazky ve výši 214 852,- Kč, nebude jednoduché.
Naším hlavním cílem bylo vrátit obci ekonomickou stabilitu,
abychom nemuseli přemýšlet komu fakturu zaplatíme a komu platbu
zdržíme, protože nemáme z čeho dostát svým závazkům. Všech devět
zastupitelů si vytyčilo hlavní cíl a za běžného financování obci uspořit
takový objem peněz, abychom na investici spojenou s 11 parcelami na
sídlišti Vrbka nemuseli žádat o úvěr. Během uplynulých čtyř let obec
opravila cestu na Rašovice (147.858,- Kč), kompletně zrekonstruovala
veřejné osvětlení (270.206,- Kč), zakoupila hasičskou stříkačku pro SDH
Hoděčín (45.000,- Kč), uspořádala oslavy obcí k výročí založení. Opravila
komunikaci na Paseky (69.972,- Kč), vyměnila okna a vchodové dveře na
budovách obecního úřadu a základní školy, pošty a zdravotního střediska
(500.366,50 Kč), provedla elektronické zabezpečení budov čp. 63 a 135
(47.875,- Kč), opravila autobusové zastávky včetně nových laviček,
vyměnila ústřednu a opravila veřejný rozhlas, opravila podlahy a fasádu na
čp. 134, opravila fasádu na sportovním areálu a byl vybudován nový gril,
nakoupila 0,70 ha lesa a 0,50 ha lesního pozemku celkem za 500,- Kč,
vyrobila svépomocí nové lavice na sportoviště a do Bumbálky.
Obec během celého volebního období finančně podporovala činnost
MS Střezmá, SDH Olešnice a Hoděčín a v neposlední řadě činnost
mladých hasičů. Dále byla provedena úprava hřiště v Hoděčíně a byly
vykoupeny pozemky pod cestou na Rašovice.
Za finanční podpory obce a nezměrného úsilí ředitelky Mgr.
Vránové a členů pedagogického sboru se naše škola dostala do podvědomí
v celém okrese. Velkou měrou tomu přispělo instalování interaktivní tabule
a hlavně její okamžité využívání jak pedagogy, tak žáky, které se stalo
základem školících dnů pro pedagogy ze širokého okolí. Dále byly
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zakoupeny nové výškově nastavitelné školní lavice a zřízena úklidová
místnost.
Cílem tohoto článku není dopodrobna popsat čtyřleté pracovní
období, ale připomenout si některé body našeho dění. Bohužel se nám
nepodařilo ani za celé volební období připravit stavební parcely ve
Vrbkách k prodeji. Vlivem složitých pozemkových jednání, které byly
probírány na veřejných zasedání, jsme nedokázali do dnešní doby akci
dokončit. Nicméně je na tuto akci připraveno téměř 900 tis. z jiných zdrojů
a 4 mil na běžném účtu obce.
K 30.9.2010 je na obecních účtech a v pokladně cca 4.540.000,Kč.
Protože si myslím, že tyto věci jste si vlastně přečetli v našich
zpravodajích a já se tady jenom opakuji, chtěl bych na závěr poděkovat
všem zbývajícím osmi zastupitelům obce za to, že jsme se vždy dokázali
shodnout na tom, co pro naši obec bude nejlepší. Přál bych Vám všem
takovou pohodu na pracovištích, jaká vládla na našich společných jednání
vedených ve prospěch naší obce. Dále bych chtěl poděkovat naší paní
účetní Jaroslavě Dostálové, která byla základním kamenem našeho úřadu
po celé čtyři roky a držela nás v jakýchsi hranicích zákonů a nařízení, které
jsme mnohdy ani neznali nebo zapomněli. Ona byla základem toho, že
jsme společně se starostou Jiřím Moravcem mohli vykonávat funkci jako
neuvolnění a tím uspořit do naší kasy nemalé finanční prostředky.
Všem Vám přeji, aby se Vám do dalších let splnili Vaše přání,
hodně zdraví, dobré sousedské vztahy a abyste si užívali radosti ze života
na naší malé, ale hezké vesnici.
S pozdravem lesu zdar
Jaromír Dostál
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Kopecká Jana
Kopecká Tereza
Kopecký Jan
Keyzlar Jakub
Faltus Lukáš

Narodili se:

Bezdíček Václav

Odstěhovali se:

Myslivec Bronislav
Myslivcová Erika
Myslivec Kryštof Jan

Zemřeli:

Podolský Vít
Podolská Marie
Kadlecová Marie

V měsících červenci až září 2010 oslavili životní jubilea tito
občané:
Faltová Anna
Šimerdová Božena
Hammerlová Marie
Šmídová Anežka
Chaloupková Božena
Stanislav Kaplan
Martinek Václav

70 let
81 let
86 let
84 let
87 let
70 let
60 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
Vítání občánků
V sobotu 2. 10. 2010 přivítala naše obec tyto nově narozené
spoluobčánky:
Václava Martinka z Olešnice
Adama Hodného z Olešnice
Václava Pařízka z Olešnice
Václava Bezdíčka z Olešnice
Při této slavnostní události jim starosta obce p. Jiří Moravec popřál
hodně zdraví, štěstí, dále jim byly předány květiny, malé dárky a vkladní
knížka s 500,- Kč. Děti z naší školy předvedly pěkné pásmo písniček a
říkanek.
Přejeme rodičům hodně radostí při výchově dětí, aby byl zápis
Vašich dětí do života jednou z mnoha trvalých vzpomínek.
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Stříbrné svatby
Sobota 2. 10. 2010 byla také slavnostním dnem pro 2 manželské
páry z naší obce. Manželé Ivan a Monika Novákovi z Olešnice a také
Jaroslav a Lenka Gurinovi z Olešnice oslavili v letošním roce společných
25 let v manželském svazku.
K tomuto významnému výročí jim popřál starosta obce p. Jiří
Moravec a předsedkyně SPOZu p. Martina Pinková.
Byly předány květinové dary a dárky. Děti ze základní školy
přednesly několik básniček k této slavnosti.
Manželé Novákovi
Paní Monika Hostinská prožila v Olešnici své mládí a v roce 1985
se provdala za pana Ivana Nováka, který pochází z Častolovic. V roce
1986 se jim narodila dcera Monika a po ní v roce 1989 syn Ivan.V roce
2008 se narodil první vnouček Mareček a nyní čekají druhého vnuka. Život
prožili v Olešnici v rodinném domku, který pořád zvelebují a bydlí tu také
rodiče Moniky.
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Manželé Gurinovi
Paní Lenka Říčařová pochází z Olešnice, kde se v roce 1985
provdala za pana Jaroslava Gurina, který pochází z Rašovic.
Postupně se jim narodily 3 děti. V roce 1986 syn Jaroslav, v roce
1988 dcera Klára a v roce 1999 další syn Petr.
Společná léta prožili v rodinném domku v Olešnici, který si opravili
a kde s nimi bydlí matka Lenky.

Oběma manželským párům přejeme zdraví, spokojenost, štěstí a
hodně společně prožitých chvil.

Martina Pinková
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ZŠ Olešnice
Nový školní rok 2010-2011 byl slavnostně zahájen 1. září 2010 za
přítomnosti starosty obce Olešnice p. Jiřího Moravce. Všem osmi novým
prvňáčkům předal knihu, která jim bude připomínat první krůčky
v Olešnické škole a popřál jim hodně úspěchů.
Do spádové školy do Častolovic odešli 3 žáci, takže naše škola má
v letošním roce 18. žáků. Od letošního roku jsme opět dvoutřídní škola
s pěti postupnými ročníky.
Došlo ke změně družinářky. Paní Veronika Rozumová odešla na ZŠ
do Rychnova nad Kněžnou a od září zastává funkci družinářky paní Inka
Faltusová. Na přání rodičů byla prodloužena doba školní družiny do 16:00
hod.
Od začátku září jsme připravovali s dětmi dvě pásma, které jsme
nacvičili na vítání občánků a oslavu stříbrných svateb,které se uskutečnilo
v sobotu 2.10.2010.
Pro naše nové prvňáčky si připravíme v říjnu a listopadu dvě
setkání s pohádkovou školou, kde je opět hravou formou seznámíme se
školou.
Letošní vánoční besídku jsme se rozhodli pojmout jinak. Připravené
pásmo koled, básniček a další překvapení předvedou děti u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu před budovou ZŠ. Termín konání bude ještě
upřesněn.
Srdečně zveme všechny občany Olešnice a Hoděčína.
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
na konci třetího čtvrtletí letošního roku Vás seznámím s činností
SDH Olešnice v tomto období.
Čtvrtletí a zároveň prázdniny dětí jsme zahájili grilováním
masíčka,na které byli pozvání všichni členové našeho sboru, akce se
zdařila, sešli jsme se popovídali i pochutnali si všichni.
Další akcí byla soutěž v Kostelecké Lhotě, která se konala 10.července. Na
této soutěži, které se naši dospělí hasiči zúčastňují již řadu let, jsme poprvé
vzali i družstvo našich mladých hasičů. Svoji premiéru děti zvládly velmi
pěkně a skončily na pěkném druhém místě.Nezklamaly naše ženy, když ve
svojí kategorii vyhrály a dokonce svojím časem v útoku pokořily i družstva
mužů a nakonec si s vítězným mužstvem mužů střihly o cenu pro
celkového vítěze. Družstvo mužů skončilo na třetím místě.
foto se Standou Hložkem
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V srpnu pořádáme již tradičně s obecním úřadem soutěž ,,O putovní
pohár starosty obce" letošní ročník byl již desátý.Chtěli jsme tento ročník
uspořádat tak, že by se tak jako se to dělalo na ročnících, kdy soutěž
začínala nabírala voda z potoka. Několik našich hasičů se před soutěží
snažilo připravit podmínky a vyčistili část potoka od nánosů a zahradili
den před soutěží potok aby byla hladina vhodná na nasátí vody. Potrápila
nás ale příroda, v noci na sobotu, kdy se soutěž konala se přihnal přívalový
déšť a veškerá práce přišla nazmar, protože za vytvořenou hrází za usadilo
tolik bahna, že se nedalo dělat nic jiného, než změnit plány a vodu táhnou z
kádě.Touto cestou děkuji všem hasičům, kteří se zúčastnili příprav i
organizování při průběhu soutěže i těm, kteří za nás závodili.Na této naší
skončily naše děti na třetím místě, když se statečně postavily mnohem
starším soupeřům, kteří k nám přijeli z Libice nad Cidlinou. Ženy
nezklamaly a vyhrály.Muži skončili na druhém místě a smíšené družstvo
na devátém místě.
Další akcí byla soutěž pro děti, stezka dovedností v prostoru lesa u
rybníka Střezmá, děti si zasoutěžily v hasičských znalostech, které se
naučily za minulé období. Během soutěže na stanovištích, kde na ně čekali
dospělí ukázali, co už znají v oblasti zdravovědy, hasicích přístrojů,
značek, střelbu ze vzduchovky a jiné. Počasí nám přálo, na ukončení si děti
u hasičárny opekly párky a proběhlo vyhodnocení soutěže. Všem, kteří
pomohli s organizací děkuji.
Poslední srpnovou neděli jsme jeli na soutěž na Velkou Ledskou, i
zde naše ženy vyhráli a muži skončili třetí.
Hned další týden, tedy 4.9. jedeme na soutěž do Kosteleckých
Horek, tady nám opět udělaly radost děti, které se zde na opravdu velké
soutěži umístily ve své kategorii na krásném druhém místě.Dospělým se
zde letos nevedlo a skončili v ženách na osmém místě a muži na desátém
místě.
To, že toto bylo opravdu náročné období je fakt, že hned další týden je
soutěž v Albrechticích, zde naše děvčata vyhrála a muži skončili na
čtvrtém místě.
Týden nato byly všichni, kteří se letos zúčastňovali soutěží a
podíleli se na výsledcích pozváni k posezení, kde byly konzumovány
všechny jedlé trofeje ze soutěží, děvčata vyhrály i kýtu, takže se rozdělily a
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tímto posezením skončilo myslím celkem zdařilé i když na čas náročné
období našeho sboru.
Děti se zúčastnily zahajovací soutěže Plamenu, která se konla 2.10.
na střelnici v Česticích, kam bylo přihlášeno 650 soutěžících. Podrobnější
zprávu ze soutěže přineseme v příštím zpravodaji. Dále připravujeme
opravu a zazimování techniky.
Ivana Říhová

Jakub Šmíd na překážkách
start družstva mladých hasičů:
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SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s děním a činností našeho sboru
v Hoděčíně. Během letního období se mnoho neudálo. Přesto však stojí za
povšimnutí alespoň účast v soutěži o Pohár starosty obce Olešnice dne
14.8. na sportovním areálu, kde naše družstvo obsadilo pěkné 4. místo.
Koncem září se opravila a vyměnila krytina na stříšce zvoničky u pivnice
Bumbálka. Celá zvonička pak byla kompletně natřena. Poslední víkend
v říjnu je posvícení v Hoděčíně. U této příležitosti bychom rádi uspořádali
v sobotu 30.10. fotbalové utkání mezi Hoděčínem a Olejnicí a večer i
zábavu.
Josef Tomeš

Mladí hasiči
Dne 10. 7. se naše družstvo dětí zúčastnilo své první soutěže a to
netradiční soutěže Lhotecký džbán. Tato soutěž měla 2 úkoly. První byl
netradiční požární útok, kde děti po shození plechovek ještě měly vypít
každý svůj nápoj, který jim připravila kuchařka. Další disciplínou bylo
shození kuželek, ve které naše děti shodily všechny kuželky (což se
povedlo jen málo družstvům dospělých). Dětičky skončily na skvělém 2.
místě ze 4 družstev. Nato že děti z Olešnice běžely útok jako první ze
všech družstev a celý ho provedly sami, pro nás vyhrály.
Dne 14. 8. se děti zúčastnily naší domácí soutěže O pohár starosty
obce Olešnice. Byla tu jen jedna kategorie a to kategorie starších. Naše děti
obsadily 3. místo ze 4 družstev (2 družstva věkově starší a 2 družstva
mladší).
Týden na to 21. 8. jsme pro děti uspřádali vědomostní stezku okolo
Střezmé. Děti běžely lesem a odpovídaly na záludné otázky a plnily různé
dovednostní úkoly. Nakonec jsme si za hasičárnou opekli buřty a
vyhodnotili vítěze.
Poslední soutěží našich dětí byla soutěž Horecký pohár
v Kosteleckých Horkách. Po zdařeném útoku si děti odnesly 2. místo ze 4
družstev.
Od října probíhá kroužek každý čtvrtek od 15:00 do 16:00.
Martina Pinková ml.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Foto:soutěž Kostelecké Horky

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
letní měsíce roku 2010 se staly minulostí, v krátkosti přináším
shrnutí toho, co přinesly našemu mysliveckému sdružení a nahlédnu do
plánů týdnů příštích:
Léto je pro myslivce nejen časem dovolených, ale také časem
brigád, časem srnčí říje i "dohledu nad přírodou" a tak někteří z nás strávili
v přírodě hodně času nejen v červnu, nazývaným Měsícem myslivosti, ale
též v měsících prázdninových.
K 31.8. každého roku končí naše "brigádnické" období a k tomuto
dnu i letos byla povinnost každého člena odevzdat výboru MS svůj průkaz
se zapsanou činností - limit zůstal 40hodin pro členy mladší 60let, pro
ostatní 25hodin, člen nad 70 už je této povinnosti zproštěn.
Co nás čeká v příštích dnech?
Blíží se příjezd sokolníků na každoroční setkání - naši honitbu
navštíví v pátek dopoledne 8.10.-začátek lovu obvykle bývá za Orsilem u
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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cesty na Čestice,akce je přístupná veřejnosti a lov s dravci bývá pro diváky
pěkným nevšedním zážitkem.
Pro nás se rozběhla sezóna společných podzimních honů lovem
kachen "na tahu". Zatím se ukazují na rybnících slušné stavy, zajíců a
bažantů ve volné přírodě je však poskrovnu. Tomu bude lov přizpůsoben,
zaměříme se eventuálně na snížení stavů lišek a divočáků, kterých je v naší
honitbě i přes velké snahy mnoha myslivců o jejich lov stále více.K 24.9.
bylo uloveno již 65ks černé, z toho téměř 40 selat do hmotnosti 15kg, což
překonává veškeré předchozí rekordy a stejně se nedaří populační explozi
této zvěře zabránit. Členové sdružení za účelem ochrany zemědělských
plodin po dobu 2 měsíců drželi mimořádné celonoční služby u porostu
pšenice Zemědělského družstva Mostek za Hoděčínem, posléze též u ovsa
u Rašovic patřícího Farmě Moravec. Pšenici jsme se též pokusili chránit
nákupem a rozmístěním speciálního přípravku Hukinol při jedné z
náročných brigád,ale toto opatření se ukázalo při vysokých stavech černé
zvěře jako nedostatečné. Lov v této lokalitě je velmi problematický, neboť
se pozemek nachází na hranicích s voděradskou honitbou a zde musíme
respektovat zákonná omezení a dostatečný odstup od hranice při umístění
čekacích zařízení jako jsou posedy a kazatelny. Nyní se naše pozornost
upřela na lány kukuřic. Jak řekl myslivecký hospodář na poslední schůzi,
má nyní "každá kukuřice v našem revíru své divočáky". Situaci se snažíme
řešit přemísťováním mobilních posedů a intenzívním lovem v kritických
oblastech. Ze zákona jako uživatel honitby odpovídáme za škody zvěří na
pozemcích, jenže ochránit vše není snadné. Z velkých lánů kukuřic se
divoká prasata nedají vytlačit ani při procházení porosty s loveckými psy,
případně se tam při první příležitosti vracejí. Lov na čekané je pak
prováděn především v noci, proto z bezpečnostních důvodů varujeme
občany provádějící "samosběr" před noční návštěvou stojících porostů
kukuřic. V srpnu se během jedné noci podařilo kolegům ulovit 7 prasat
najednou. Nevídaný byl především úspěch Josefa Moravce, jehož jediný
výstřel skolil 3 ks selat.
Když jsem zmínil čekací zařízení, musím zmínit výstavbu nové
kazatelny nad Hoděčínem, stejně tak posedů u Rašovic a nad Olešnicí v
nedávných týdnech provedenou členy MS Střezmá. Dále se nám podařilo v
katastru obce Olešnice získat 1ha pozemku, který jsme připraveni upravit a
využívat jako trvalý remíz a políčko pro volně žijící zvěř.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Foto: nový posed nad Olešnicí

Na lovy se připravují i naši čtyřnozí pomocníci. Někteří psi se přes
léto úspěšně účastnili dosledů spárkaté zvěře, nyní jsou připravováni na
podzimní hony na drobnou zvěř. Fena welššpingršpaněla bohužel uhynula
pro stáří panu Zemanovi, další pak v chovu Josefa Moravce, ten již však
zaplnil voliéru novým štěnětem, opět dle tradice fenkou českého fouska.
Ve výcviku jsou též mladí jezevčíci z chovné stanice Pala Žida. Pavel
Soukup s maminkou se stali hlavními oporami a hostiteli dalšího
vícedenního výcvikového setkání chovatelů welššpringršpanělů, kteří se k
nám z různých částí republiky již poněkalikáté v červenci sjeli se svými
mazlíčky na chatu do Častolovic. Nad akcí má patronát naše sdružení a
někteří jeho členové podali svou pomocnou ruku i zde. Tradiční dýchánek,
pořádaný mj.na počest našeho někdejšího zesnulého kamaráda, Pepíka
Soukupa, navštívilo opět hodně chovatelů a k vidění byly desítky psů od
štěňat po veterány.
Naše sdružení dokončilo konečně odkup od státu a převod
pozemků, na nichž stojí chata a budova se sociálním zařízením v
Častolovicích, do svého vlastnictví. Zástupci státu se k nám zachovali
naprosto tržně a sdružení tak muselo poměrně nepochopitelně uhradit cca
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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110tis Kč, neuspěli jsme ani s odvoláním. To je částka, která naší
příspěvkové organizaci bude i přes vítanou nemalou pomoc Městyse
Častolovice velmi chybět. Naše chata v Častolovicích se stala pro
nejrůznější oslavy vyhledávanou mnoha zdejšími lidmi, naše sdružení ale
tentokrát uspořádalo pro členy a honce společné "rodinné" posezení s
grilováním kuřat v Olešnici Na sportovišti. Akce se uskutečnila 2.10. a
těšila se slušné účasti i dobré zábavě.
Foto: Vít Podolský starší na svém posledním honu

Nejtěžší povinností je pro mne tentokrát přinést zde informace o
stavu členské základny. Ta se bohužel zúžila odchodem pana Víta
Podolského z Olešnice. Jeden ze zakladatelů našeho mysliveckého
sdružení a dlouholetý člen, někdejší jednatel a předseda spolku, který
prakticky celý svůj život věnoval a obětoval myslivosti, zemřel v srpnu
zcela náhle a bez slůvka rozloučení ve svých 69 letech. Stalo se tak jen 3
dny poté, kdy jsme spolu dokončili stavbu krásného posedu ve Výmole v
Olešnici, v blízkosti jeho rodného domu. Na čekanou však již na posed
nestihl vyjít. Mně od té doby chybí každý den nejen táta, ale taky vzor,
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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kamarád, myslivec, mne učil poznávat už od dětských let krásy zdejší
přírody, především Hlaváče a Třešňovky, která bylo jeho zamilovaným
místem. Bohužel už nestačil předat své bohaté zkušenosti mým malým
synům. Vzpomínky jsou o to bolestnější, že pouhé dva dny po úmrtí otce
přišlo i zcela náhlé úmrtí mojí matky. Kolegové ze sdružení se s oběma
rodiči rozloučili zeleným věncem, u řečnického pultu, taktéž čestnou stráží
a svou hojnou účastí na smutečním rozloučení. Rád jsem jim za to
poděkoval na srpnové členské schůzi, na které byl členům sdružení
představen pan Michal Brabec z Týniště nad Orlicí, který bude pod
dohledem Jiřího Malého vykonávat v našem sdružení odbornou praxi při
kursu o první lovecký lístek. Nezbývá, než si přát, aby sdružení v
budoucnu našlo v tomto mladém myslivci svoji novou oporu a stejně
poctivého myslivce!
R.P.
foto z činnosti: Mirek Martinek při střelbě
na holuby
Josef Vanický s úlovkem 4 liščat
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Životní prostředí
Čistá obec, čisté město, čistý kraj
Odpadků se můžete zbavit elegantně

Odpadů neustále přibývá. Existuje však možnost, jak se s nimi
vypořádat a jejich množství výrazně omezit.
Nejlepší je začít hned při nákupu…

zkuste vybírat výrobky, jejichž obaly se dají recyklovat,
vybírejte výrobky s takovým obalem, do kterého se dá
koupit náhradní náplň – například tekuté mýdlo,.
raději sáhněte po větším balení – ze tří malých půllitrových
lahví je určitě více odpadu než z jedné větší,
nepoužívejte igelitové nákupní tašky, mnohem lépe Vám
poslouží taška textilní. Pokud Vám právě nic jiného nezbývá, používejte
igelitovou tašku doslova do roztrhání.
Věci se dají používat více než jednou…

svačina či oběd vám bude chutnat lépe ze svačinového boxu.
V tašce se vám nepomačká a nebudete zbytečně plýtvat igelitovými či
papírovými pytlíky,
pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního
hrnečku. Stačí jedna káva denně a měsíčně ušetříte víc než 20 plastových
kelímků,
nezapomínejte, že papír má vždy dvě strany. Popsat se
mohou klidně obě a spotřeba papíru bude poloviční,
tiskněte jen to nejnutnější. Zamyslete se nad každou
vytištěnou stránkou, archivujte elektronicky.
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Kam s nimi, když doslouží?

vyhazujte papír do modrého, plasty do žlutého a sklo do
zeleného kontejneru,
pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte,
staré televizory, počítače, pračky – zkrátka elektroodpad patří na sběrný dvůr nebo zpět do obchodu,
přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete vyhodit, přeci jenom
ještě nemůžete Vy nebo někdo jiný využít.
„Obecně nejhorší varianta je odhazovat odpadky na ulici nebo
dokonce ve volné přírodě. Správné není ani házení všech odpadků do
jednoho pytle, nebo odpadkového koše. Jednoznačně správné je třídit
odpad a tím umožnit jeho recyklaci. Rok od roku je třídění odpadů
jednodušší. Stále stoupá počet lidí, pro které je třídění odpadů naprosto
přirozené. Tím se samozřejmě snižuje dopad činnosti člověka na životní
prostředí,“řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM,
a.s.
Jak si jednoduše poradit s odpady?

Raději volte vratný obal než obal na jedno použití. Raději volte
kontejnery na tříděný odpad než obyčejný odpadkový koš. Raději volte
obyčejný odpadkový koš než odhazování odpadků volně na ulici či v
přírodě.
Další informace o třídění odpadů najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Email.: pesek@ekokom.cz

Z odpadu vyhozeného do žlutých kontejnerů vznikají pěkné věci.
Zkusili jste si někdy spočítat, jak dlouho používáte kelímek od
jogurtu, než ho vyhodíte? Nebo kolikrát použijete igelitovou tašku, než
skončí v koši? Plasty se v našem životě objevují čím dál častěji a stejně
s nimi se objevuje i otázka, co s nimi po jejich použití.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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„Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje. Největší
podíl v plastech nejen v Evropě, ale i v České republice představují PET
lahve. Naštěstí se materiál, ze kterého jsou PET lahve vyrobeny, dá velmi
dobře recyklovat. Podpora a nárůst recyklace znamená, že vracíme do
surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných
přírodních zdrojů,“ upřesnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti
EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.
20 kusů dvoulitrových lahví váží přibližně 1 kg. A co se dá z 1 kg
vytříděných PET lahví vyrobit? Například čtyři pěkná trička nebo jeden
svetr z umělého vlákna. 1,5 kg PET lahví pak stačí na výrobu fleesové
bundy a necelé 2 kg dokonce na výrobu náplně spacího pytle. Domů si
můžete pořídit koberec z recyklovaných PET lahví. Na výrobu jednoho
metru čtverečního se spotřebuje zhruba 60 kusů PET lahví. To znamená, že
koberec v běžném obývacím pokoji, může být vyroben z více než 1500
kusů lahví.
Užívejte si léta a prázdnin, mlsejte sladkosti a dobroty, ale
nezapomeňte, že obaly od nich patří do barevných kontejnerů na tříděný
odpad.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji najdete
na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz
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Další
Volby do zastupitelstva obce

Letošní volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 15. a 16.
října 2010, v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 16.
října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci. V obci máme jeden
volební okrsek, volební místností je tělocvična Základní školy v Olešnici
čp. 63.
Voliči bude umožněno volit, prokáže-li svou totožnost platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem. Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději do 12. října 2010. Volič může ze závažných,
zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad příp. okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v obvodu volebního okrsku.
Informace o volbách je možné získat na webových stránkách
Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Jaroslava Dostálová
OREDO
Jednotlivé linky IREDO jsou zveřejňovány na internetových
adresách www.oredo.cz v sekci Jízdní řády i na www.idos.cz .

Posvícení v Olešnici
I letos připravila Kateřina posvícení, které začne v sobotu 16.10.
V sobotu večer bude i posvícenská zábava, posvícení skončí v pondělí
dozvukami.
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Borci na konci
12. ročník RCM se konal 29.8.2010. I letos v něm měla Olešnice
zastoupení, dokonce vícenásobné. Na 42,2 km dlouhou trať se vydali
Stanislav Martinek (st. číslo 46), Petr Sejkora (st. číslo 54), Miroslav
Vondráček (st. číslo 60). Na startu jsme potkali i rodáka z Olešnice
Miroslava Cetla (st. číslo 52, nyní Kostelec nad Orlicí). 71 startujících bylo
klasifikováno a naši běžci se mezi nimi neztratili. Standa Martinek, čas
3:26:16, celkově 16. místo, Petr Sejkora, čas 3:41:41, celkově 34. místo,
Míra Cetl, čas 3:53:12, celkově 46. místo a Míra Vondráček, čas 4:19:41,
celkově 59. místo (nutno dodat že Míra se pustil do souboje maratonskou
vzdáleností s minimem natrénovaných kilometrů). Podmínky nebyly
ideální, 12°C na startu (v Rokytnici už asi o trochu méně), větrné počasí a
přeháňky, ale v závěru závodu se vyčasilo a pocit po dokončeném závodu
zanechá jen ty lepší vzpomínky.
Závodu se účastní i běžci z nejužší české vytrvalecké špičky.
Důkazem byl letos Mulugeta Serbessa, který vytvořil nový traťový rekord
2:29:20. Tento čas je i přes náročnost tratě letos zatím 10. nejlepším
českým časem.
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