Obecní zpravodaj č.4 / 2010
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

V Olešnici, prosinec 2010

Obecní zpravodaj č.4 / 2010

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
právě se k Vám dostalo poslední vydání obecního zpravodaje
v letošním roce. Přejeme Vám příjemné i zajímavé počtení a příjemné
prožití snad bílých Vánoc, bohatou nadílku, a ať Vás 1. ledna hlava moc
nebolí.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří svými články přispívají
do našeho čtvrtletníku, a doufám, že tak budou činit i v budoucnu. Na
setkání tiskové rady jsme přemýšleli o oživení zpravodaje, napadlo nás
vydávat výňatky z kroniky obce. Paní Milada Vránová se tohoto námětu
chopila trošku jinak, zeptala se na historii své maminky, Milady Tomkové
rozené Součkové, povídání najdete na poslední straně. Pokud Vy, čtenáři,
budete mít námět na změnu nebo novou rubriku ve zpravodaji, dejte vědět.
Stanislav Martinek a tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
již pouze pár dnů nám zbývá do konce roku 2010, a proto jsme zde
s posledními informacemi v letošním roce.
Na samém začátku mě dovolte, abych Vám poděkoval za hojnou
účast při letošních komunálních volbách a za hlasy, které rozhodly o
sestavení nového zastupitelstva obce. Doufám, že Vaši důvěru
nezklameme a naše působení v budoucích čtyřech letech bude přínosem
pro obec a naše občany.
V měsíci říjnu bylo předání hranic pozemků, které byly schváleny
k prodeji a nebo naopak k nákupu. Jedná se o pozemky p.č. 1032/143,
144/13 a 144/15. Tyto pozemky jsou prodány za 20,- Kč m2, kupující
uhradí vypracování GP, sepsání kupní smlouvy a návrh na vklad.
Obec nakoupí pozemky p.č. 693/9, 1032/145, 693/10, 907/92,
907/187 a 907/190. Jedná se o pozemky u sportoviště v Olešnici. Část
pozemků je parkoviště a část je hřiště. S vlastníky došlo k dohodě, že obec
uhradí veškeré náklady a cenu 20,- Kč za m2. Tímto nákupem bude
vyřešen kompletně celý areál co se pozemků týká a nic nebude bránit
případnému podání žádosti o dotaci, kde je podmínka vlastnictví žadatele.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 2/20

Obecní zpravodaj č.4 / 2010

Veškerá další činnost zastupitelstva byla soustředěna na Vrbka.
Dne 16.listopadu proběhlo místní šetření. Na základě šetření bylo vydáno
„Rozhodnutí o umístění stavby“. Tímto okamžikem bylo zahájeno jednání
s projektanty, kteří budou vypracovávat nové projekty pro danou oblast.
Původní projekty se bohužel nedají použít, neboť došlo ke změnám
v rozmístění stavebních parcel a ke změnám platných norem. Doufáme, že
do konce března 2011 budou projekty předány k projednání na povolení
stavby.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Kostelec nad Orlicí na projednání
přestupků. Z toho vyplývá, že případné spory budou opět řešit orgány
města Kostelec nad Orlicí.
Toto je poslední poohlédnutí v letošním roce a nyní Vám ještě
nastíním priority zastupitelstva do nového roku 2011.
Hlavním úkolem je dokončit projektovou dokumentaci a dosáhnout
vydání povolení ke stavbě na výstavbu inženýrských sítí ve Vrbkách.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci na opravu
cest ve Vrbkách a na Rašovice. Zde bude záležet na tom, zda dosáhneme
na dotaci a nebo ne. Pokud nebude dotace, tak se oprava cest odloží.
Prioritou zastupitelstva je udržet školu v obci. Z tohoto důvodu
bude škola i nadále preferována a doufáme, že se podaří udržet i do
budoucna vzrůstající kvalitu naší školy. Ze strany obce bude uděláno vše
pro zvyšování její úrovně.
Zastupitelstvo dále podpoří činnost mladých hasičů, jako i sboru
SDH Olešnice, SDH Hoděčín a MS STŘEZMÁ Olešnice.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a klidné
prožití vánoc. Do nového roku 2011 hodně zdraví, osobních i pracovních
úspěchů a ať Vás pokoj a klid provází celý příští rok.
Děkuji Vám za spolupráci.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Šmíd Martin
Očenášková Renata
Očenášková Andrea
Očenášek Jaroslav st.
Očenášek Jaroslav ml.
Očenášek Lukáš
Očenášek Matěj
Očenášek Jakub

Narodili se:

Horák Jakub

Zemřeli:

Vítková Jiřina

V měsících říjnu až prosinci 2010 oslavili životní jubilea tito
občané:
Kadlec Josef
Junek Bohuslav
Tomková Milada

91 let
89 let
91 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
Vážení spoluobčané,
Nastává vánoční čas a s ním bilancování roku 2010. V tomto roce
29 spoluobčanů oslavilo významná životní jubilea a k nim jim popřály
členky SPOZu zároveň s obecním úřadem.
Obecní ples
20.února jsme připravily s OÚ obecní ples. K tanci hrála příjemná
hudba a byla uspořádána bohatá tombola.
Setkání důchodců
24.Dubna jsme se sešli na tradičním setkání důchodců, které se
konalo na sportovním arealu. Byl připraven program v podobě 2
harmonikářů, kteří hráli k poslechu i k tanci. Věřím, že se program velice
líbil a že v budoucnu nás harmonikáři ještě někdy navštíví.
Vítání občánků
2.10. jsme přivítali do života nově narozené občánky. Přejeme
dětem i jejich rodičům pevné zdraví a štěstí do dalších let.
Stříbrné svatby
V letošním roce 2 manželské páry oslavily 25 výročí svatby
(stříbrné svatby). Starosta obce popřál vše nejlepší do dalších společně
prožitých let.
Zlaté svatby
Pro 2 páry se letos stal rok 2010 také slavnostní. Před 50 lety
spojily své životy a k tomuto výročí jsme jim také slavnostně popřáli.
Zlatá svatba – manželé Leichtrovi
10.října 2010 oslavili manželé Marie a František Leichtrovi zlatou
svatbu. K této významné události jsme jim slavnostně popřáli hodně
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších prožitých let.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životopis
Paní Marie se narodila v Olešnici, kde po 6 letech začala chodit do
obecné školy, poté do Základní školy v Kostelci nad Orlicí. Po ukončení
studovala gymnázium v Kostelci nad Orlicí. Potom nastoupila do mlékárny
v Kostelci jako laborantka a zde pracovala 25 let až do zrušení mlékárny.
V roce 1984 začala pracovat v OUNZ v Rychnově nad Kněžnou jako
mzdová účetní, odtud odešla do důchodu.
Pan František se narodil na Malé Ledské a do základní školy začal
chodit do Častolovic a potom do Kostelce nad Orlicí. Po ukončení školní
docházky se vyučil strojním zámečníkem v Dobrušce. První zaměstnání
našel v zámkárně v Rychnově (dnešní FAB), potom pracoval 7 let
v Elitexu v Týništi nad Orlicí. Nejdelší dobu pracoval v ČSAD Rychnov
jako řidič cisterny na mléko a potom jako řidič nákladního auta. Odtud pak
odešel do důchodu.
Manželé Leichtrovi bydlí v Olešnici ve svém domku, který si
opravili a rádi pracují na své zahrádce.
Společně vychovali dceru Vlastu. Radost mají i z jediného vnuka
Martina.

zapsala Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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ZŠ Olešnice
Od 1. 11. 2010 přibyl do naší školy nový žák z Častolovic, takže
v současné době máme 19 žáků.
Dne 12. 11. 2010 připravily paní družinářka a dvě maminky paní L.
Šťovíčková a paní D. Židová pro děti bivak. Děti se sešly ve škole a
přinesly si věci na přespání. Zahrály si drobné soutěživé hry, prošly si
ztemnělou cestu po škole při svíčkách a v tělocvičně je čekalo překvapení
– trampolína. Když si všichni vyzkoušeli, jak se dá na trampolíně skákat už
je čekala večeře. Děti si samy vyrobily toasty a moc si pochutnaly. Malé
děti se už ukládaly ke spánku a při čtení pohádky pomalu usínaly. Větší
děti si ještě hodnou chvíli povídaly, ale na konec usnuly všechny. Když
děti ráno vstávaly přišel školu zkontrolovat policista, zda se tu nekrade,
když v noci někdo volal, že se ve škole svítí.
Dne 18.11. a 2.12. jsme pozvali naše předškoláčky na dvě
pohádkové školy, kde se děti hravou formou seznámily s prostředím školy,
učitelkami a budoucími spolužáky. Zároveň plnily některé úkoly, které je
čekají u zápisu v druhé polovině ledna.
Pozvánka na Vánoční besídku

Program:

vystoupení
žáků
vánoční
jarmark
občerstvení

Dne 18.12.2010 v 15:30 hodin před ZŠ Olešnice
Srdečně zvou: žáci ZŠ Olešnice, SDH Olešnice,
Obecní úřad Olešnice
Mgr. Milada Vránová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
ve své zprávě bych Vás chtěla seznámit s prací SDH Olešnice za
uplynulé období.
Na konci září po skončení soutěží dospělých bylo hlavním úkolem
připravit družstvo mladých hasičů na zahajovací soutěž hry Plamen, tímto
závodem je závod požární všestrannosti, který se konal za účasti družstev z
celého okresu na střelnici v Česticích. Družstvo dětí ve složení Jakub
Šmída, Šárka Dornerová, Martin Žid a Kateřina a Jakub Hovorkovi se
umístilo v kategorii starších dětí na krásném šestnáctém místě z dvaceti
čtyřech startujících. Bylo to pro nás opravdu milé překvapení, vždyť to
byla jejich opravdová premiéra na takovémto závodě, kde musejí prokázat
znalosti například ze zdravovědy, orientaci za pomoci kompasu, střelbě,
překonání překážky po vodorovném laně, uzlovánní a požární ochrany.
Během této soutěže probíhala i dobrovolná soutěž jednotlivců na šedesát
metrů s překážkami, tři z dětí se na tuto soutěž přihlásily a ani zde se
neztratily.
Myslím, že toto byla opravdu pěkná tečka za letošní soutěžní
sezonou, která se vydařila dětem i dospělým. Zvlášť výsledků dětí, pro
které to byla sezona první si ceníme, ale i ženy dokázaly, že jsou i přes
povinnosti v rodinách bojovnice na poli soutěžním, vždyť jen jednu soutěž
z šesti, kterých se letos zúčastnily, nevyhrály.
V měsíci říjnu uspořádali hasiči sběr starého železa, tímto děkuji
všem, kteří nám toto připravili před své domy.
Během podzimních měsíců byla technika zazimována a připravena
na provoz v zimě, stejně tak i hasičská zbrojnice.
V průběhu roku jsme s dárečkem navštívili jubilanty a děti
narozené v rodinách hasičů.
Letošní činnost jsme zhodnotili na výroční valné hromadě, která se
uskutečnila 4.12.
Děkuji všem hasičům i všem, kdo nám v naší činnosti jakkoli
pomáhají za práci vykonanou v letošním roce, vždyť v dnešní době se musí
opravdu ocenit, kolik ze svého času dokáží někteří věnovat hasičům.
Všem hasičům i všem spoluobčanům bych chtěla popřát příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a pohodu do roku
2011.
Ivana Říhová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
tak jak už bylo uvedeno v předešlém zpravodaji, k příležitosti
posvícení v obci Hoděčín náš sbor uspořádal v sobotu 30. října 2010
fotbalové utkání mezi obcí Olešnicí a Hoděčínem. I přes to, že již byl
podzim v plném proudu, tak se nám počasí velice vydařilo. Průběh
napínavého utkání sledovalo velké množství fanoušků z Hoděčína i
Olešnice. Z počátku byla jasná převaha hostů družstva z Olešnice (3:1),
ovšem domácí Hoděčín se skutečně rval o vítězství jako tygr (3:3) a
nakonec dokázal na penalty zvítězit. Spoluobčané z Hoděčína a Olešnice
tak mohli shlédnout velice napínavé utkání, které skutečně zpestřilo
podzimní posvícenské odpoledne. Poděkování patří všem, kteří se na
uspořádání této akce podíleli, provozovatelům pivnice Bumbálka a také p.
Valterovi za výborná grilovaná kuřata.
V závěru mi dovolte popřát všem krásné prožití Vánočních
svátků a vše nejlepší do nového roku 2011.
Josef Tomeš
Následují fotografie z 30.10:

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Mladí hasiči
Výroční zpráva mladých hasičů za rok 2010
Na konci loňského roku byly dětem, starostkou našeho sboru,
slavnostně předány hasičské průkazy a vánoční balíčky, ve kterých děti
nalezly trička a drobné dárky.
Letošní rok jsme začali 7. 1. opakováním hasičských technických
prostředků. Jako další značky se děti začaly učit mapové značky, které jim
nedělali žádné problémy. Dne 11. 2. jsme si trošku odpočinuli od učení a
uspořádali jsme karneval s různými soutěžemi.
V měsíci březnu bylo dětem zakoupeno toto vybavení: přetlakový
ventil, 2 hadice B 10m, 4 hadice C 10m, sací koš a přilby. Toto vybavení
bylo financováno obcí Olešnice.
Díky nákupu nového materiálu a příznivému počasí jsme se pomalu
začaly učit požární útok.
Na čarodějnice dne 30. 4. děti z kroužku poprvé předvedly požární
útok na hřišti v Hoděčíně, kde jim SDH Hoděčín zapůjčilo svoji stříkačku
.Další útok děti předvedly dne 12. 6. na dětském dnu v Olešnici.
V červnu bylo dětem zakoupeno další vybavení, a to savice a
opasky. Byla také zrenovována hasičská stříkačka pro děti. Nyní už máme
kompletní vybavení na požární útok pro starší děti.
Hasičský kroužek probíhal i o prázdninách, kde jsme opakovali a
zároveň jsme se připravovaly na soutěže.
Abychom dětem trošku zpříjemnily kroužek, byly dne 4. 7.
pozvány na opékání hasičského prasete.
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).
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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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.
V letošním roce jsme také zapojeni do hry PLAMEN. Podzimní
kolo této soutěže se konalo dne 2. 10. v Česticích. Soutěžilo se zde v 6
disciplínách: střelba ze vzduchovky, mapové značky, uzly, první pomoc,
požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. Naše družstvo
skončilo s 14 trestnými minutami (např. za nesestřelení 1 špalku byl 1
trestný bod) na nečekaném 16. místě z 24 družstev. Pro nás to byl veliký
úspěch našich dětí, protože jsme na takové soutěží byly poprvé a vůbec
jsme nevěděli do čeho jdeme.
V září přibyly do kroužku 2 dívky, takže do kroužku nyní chodí
celkem 17 dětí z Olešnice a Hoděčína.
Nyní se děti učí takové ty technické věci jako jsou uzle, hasičské
prostředky a mapové značky.
V příštím roce se chystáme dovybavit děti materiálem potřebným
na hru PLAMEN a budeme čekat na jarní příznivé počasí abychom mohly
trénovat venku na jarní kolo hry Plamen.
Martina Pinková ml.
Fota na následující straně z ZPV Čestice, 2.10.2010
(část fotografií již byla zveřejněna v minulém zpravodaji)

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

Strana 12/20

Obecní zpravodaj č.4 / 2010

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

Strana 13/20

Obecní zpravodaj č.4 / 2010

A ještě 2 fota ze Lhoteckého Džbánu:
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení občané Olešnice a Hoděčína,
v úvodu mého příspěvku bych rád z pověření výboru mysliveckého
sdružení Střezmá Olešnice pogratuloval všem nově zvoleným členům
obecního zastupitelstva k jejich zvolení do řídícího orgánu obce a popřál
jim hodně úspěchů v jejich práci.
Náš koníček je podobně jako činnost jiných příspěvkových
organizací často značně odvislý od rozhodování a finančních zdrojů
schválených orgány místní samosprávy. Věříme, že i u nově zvolených
zastupitelů najdeme dostatek pochopení a podpory pro naše aktivity, které
možná nejsou vždy tak vidět v obci, avšak za kterými nezřídka stojí hodně
práce a které jsou pro obec a jejich obyvatele často neméně prospěšné.
Podzimní měsíce se tak jako každý rok v Mysliveckém sdružení
Střezmá odehrávaly ve znamení lovů a společných honů.
V říjnu navštívili honitbu sokolníci. Jejich dravcům se však
tentokrát lov nedařil, přestože díky práci honců měli opeřenci šancí k lovu
více než dost, ať už na lukách za Orsilem nebo pod Strýcem.
Naše hony na drobnou zvěř se do dnešního dne konaly tři, resp.dva.
Nutno podotknout, že první z plánovaných honů byl po dohodě členů
výboru pozměněn vzhledem k nízkým stavům zvěře na naháňku na lišky a
černou zvěř. S touto zvěří jsme se bohužel téměř o prvním honu nepotkali
a proto nás čekal historický a smutný rekord - prázdný výřad. Na výřadu
druhého honu se objevily kachny, škoda jen, že byl hon poznamenán v
závěru konfliktem s občany nepřejícími našemu koníčku a toužícími po
zviditelnění se na nepravém místě. Policie přizvaná k řešení stížnosti
samozřejmě konstatovala, že nedošlo k žádnému porušení předpisů ze
strany pořadatelů honu, hon byl řádně ohlášen, na náladě to však nikomu z
účastníků honu nepřidalo.
Dne 11.prosince se konal třetí a zatím poslední hon, tentokrát jako
tradiční Poslední leč. Lovu již nechyběla pravá zimní kulisa a na výřadu se
objevilo 14 zajíců a 30 bažantů. Během odpolední a večerní zábavy v
areálu olešnického Sportoviště byl korunován "králem honu" Bohuslav
Martínek, jenž prokázal svou střeleckou pohotovost především při lovu
bažantů, při Mysliveckém soudu byly pak po zásluze humornou formou
potrestány přestupky proti mysliveckým pravidlům na podzimních honech.
Veselí se za doprovodu harmoniky protáhlo do nočních hodin.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Musíme však přiznat, že nad stavy drobné zvěře vůbec nevládne
optimismus. Počty divokých kachen značně poklesly především po
loňském výskytu botulismu - nemoci vodního ptactva v důsledku
přemnožení sinic na stojatých vodách, bažanti i přes velké úsilí a různé
postupy vyzkoušené při odchovu v minulých letech mizí z volné přírody
zcela. Tato situace je bohužel typická pro většinu honiteb v České
republice a ani odborníkům se nedaří objasnit příčiny tohoto stavu. Je
určitým paradoxem, že se zde v poslední době daří v malých hejnech přežít
koroptvi polní, ale divokým bažantům ne. Letošní situaci zhoršilo studené
mokré jarní počasí, kdy došlo k prochladnutí snůšek vajec. Naše
myslivecké sdružení bude případně muset pro příští sezónu zredukovat
počet honů nebo jinak reagovat na tuto situaci.
Samozřejmostí a součástí posledních dnů je pro nás také péče o
zvěř, především srnčí, u krmelců. Opět bylo zakoupeno granulované
krmivo, oves, v plánu je nákup medikovaného krmiva. Nic však zvěři v
době strádání a vysoké sněhové pokrývky nenahradí klid a pobyt v krytu
lesa. Proto prosíme občany, aby zvěř na svých vycházkách co nejméně v
tomto období rušili v jejich přirozených místech výskytu a volili s ohledem
na potřeby zvěře trasu svých cest. V žádném případě též zvěři neprospívá
intenzívní používání zábavní pyrotechniky.
Je celkem obvyklé, že se s kamarády myslivci navštěvujeme na
loveckých akcích po celé České republice, skupinka našich mladých členů
jezdí celkem tradičně "na otočku" na natláčky na jelení zvěř sika a
divočáky napříč republikou do Českého lesa, někdo občas volí poplatkový
lov jelena v oblastech s jelení zvěří po České republice. Jeden z našich
členů, Jaromír Dostál, se však letos v září vydal na velmi netradiční lov
losů, za nimiž se skupinou lovců z Čech putoval tisíce kilometrů do
Magadanu daleko na východě Ruské federace, přesněji 1200 km
severovýchodně od města Magadan, na hranici Kamčatské a Čukotské
oblasti. O jeho dobrodružstvích na lovu, ze kterého dovezl kromě mnoha
nevšedních zážitků dvě trofeje losích býků, si můžou majitelé internetu
přečíst v internetovém prosincovém vydání časopisu Myslivost - článek
Dobrodružství z Magadanu. Jaromírovi nezbývá než popřát po myslivecku
Lovu zdar! Jsme hlavně rádi, že se ve zdraví vrátil domů, stejně jako další
náš člen Zdeněk Dostál z několikaměsíční vojenské mise v Afghánistánu.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V členské základně ke změnám nedošlo, přesto se ani podzim
neobešel bez smutku v našich řadách, když jsme počátkem října
doprovodili na poslední cestě dalšího našeho kamaráda, Františka
Minaříka, který ze zdravotních důvodů ukončil své členství ve sdružení jen
pár měsíců předtím. Pan Minařík rovněž vždy patřil k pracovitým a
poctivým myslivcům a je nám moc líto, že mu nebylo přáno užít si mezi
námi další roky a zábavu v "mysliveckém důchodu".
Naší poslední společnou akcí bude po vánočních svátcích hon,
který je svolán do malebného prostředí chaty Na Pasece, snad bude počasí i
lovecké štěstí na naší straně. Poté se již budeme plně věnovat přípravám
Mysliveckého plesu, na který zveme širokou veřejnost v sobotu 15.ledna
2011 od 20h do restaurace v Česticích - hraje J.K.Band Ohnišov. Bude
připravena též bohatá zvěřinová tombola.
Do knihy o myslivosti za rok 2010 provozované v malebné okolní
přírodě obcí Olešnice a Hoděčín můžeme pomalu vepsat poslední řádky a
uzavřít ji. Děkuji Všem čtenářům za pozornost i podporu a přeji za všechny
členy Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice hodně pohody, zdraví a
štěstí o Vánocích i v novém roce ve Vašich domovech.
R.P.
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Další
Výsledky voleb do zastupitelstva obce konaných 15. a 16.10.

V Olešnici volilo 72,65 % voličů.
Počet voličů v okrsku
Počet občanů, kteří přišli k volbám
Počet platných odevzdaných hlasů

351
255
255

Do zastupitelstva obce bylo zvoleno těchto 9 kandidátů:
Jiří Moravec
Jaromír Dostál
Miroslav Vondráček
ing. Stanislav Martinek
Pavlína Vilímková
Vladimír Jarkovský
Jiří Holoubek
Vít Podolský
Martina Pinková

228 hlasů
208 hlasů
188 hlasů
178 hlasů
140 hlasů
139 hlasů
120 hlasů
119 hlasů
95 hlasů

Pálení klestu
Vážení
Dovolujeme si Vás upozornit, že na webových stránkách
Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje www.hzshk.cz
funguje aplikace, která na internetu umožňuje všem občanům vyplnit
formulář o plánovaném pálení většího množství odpadu rostlinného
původu. Formulář má sloužit v případech, kdy soukromá osoba, případně
firma, má v plánu spalovat větší množství klestu po lesní těžbě nebo
shrabanou stařinu, listí a větve při úklidu zahrad. Operační důstojníci HZS
Královehradeckého kraje tak získají snadný přehled o počtu a místech, kde
pálení probíhají, zanesený i do mapových podkladů. V případě ohlášení
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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požáru může operační důstojník zjistit dotazem na uvedený mobilní telefon
odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo kontrole. V případě problémů
vyšle na místo jednotku požární ochrany, nebo ohlášení požáru vyhodnotí
jako planý poplach.
Ikonku s názvem „pálení klestí" sloužící pro vstup k formuláři
evidence pálení, najdete v pravém horním rohu úvodní stránky webu.
V tomto formuláři je nutné vyplnit datum a hodinu začátku i konce
plánovaného pálení, jméno osoby, která je za pálení odpovědná, její číslo
na mobilní telefon a e-mailovou adresu. Dále místo pálení, například
město, obec, část obce, ulici, případně vhodný blízký orientační bod. Ve
spodní části stránky se nachází mapa, na které si každý může najít místo,
kde chce pálit. Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě objeví bod a
automaticky se zobrazí souřadnice GPS zvoleného místa. Na konci stránky
je tlačítko odeslat, kterým se potvrdí všechny zadané údaje.
Ve vašem případě, kdy provádíte pálení klestí po těžbě celkem
často, bude výhodné se zaregistrovat. Po zadání hesla které obdržíte, bude
formulář již předvyplněn údaji o Vaší firmě.
Myslíme si, že používání této aplikace v praxi bude oboustranně
výhodné. Pro nás bude znamenat maximální zpřesnění místa pálení tím, že
vaši místně znalí pracovníci místo v mapě přesně určí, a oni naopak
nebudou muset s našimi pracovníky vést telefonické hovory, při kterých
často zdlouhavě místa pálení popisují.
Toto není nařízení ale nabídka alternativy k telefonickému
oznamování pálení.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 950 520 601.
Na spolupráci se těší příslušníci HZS z Operačního a informačního
střediska v Rychnově n.Kn.

Poplatek ze psů 2011
Uplynul rok a zase musíme zaplatit poplatek za naše čtyřnohé
miláčky. Poplatek ze psů je splatný do 31.3.2011, činí 100,- Kč za prvního
psa a 150,- Kč za každého dalšího psa. Platbu lze provést od ledna 2011
v úřední dny pondělí a středa 7.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 hodin. u p.
Dostálové.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Co povídala naše babička
„Babi, jak se máš?“ Zeptala jsem se svojí jednadevadesátileté
maminky, která už delší dobu kvůli špatným nohám nechodí a leží
v posteli.
„Vzpomínám na dětství a mládí“ odpověděla mi. Představila jsem
si, že se ji před očima odvíjí obrázky z mládí jako v kině.
„Tak povídej, jak to bylo, když jsi byla malá?“
„Nebyla elektřina, svítili jsme petrolejkou, kterou jsem pořád
museli čistit.“ „Co jste dělali bez televize, rádia a internetu?“ „Ruční práce
při petrolejce.“ „Suchý záchod za domem…“„Jak jste takhle mohli žít?“
„Už si jen vem mé narození. Maminka mě rodila doma jako třetí
dítě. Porod byl těžký ani porodní bába si nevěděla rady, tak se tatínek
sebral a pěšky se vydal závějemi do Kostelce pro doktora.“ „Žádný
telefon? Žádná sanitky? To si neumím představit.“
„Co dopravní prostředky?“ „Ale, jednou za rok zde projelo auto a
to už kluci běželi, křičeli auto, auto ještě než bylo vidět.“
„Co škola?“ „ Tatínek byl řídícím učitelem. Vzhledem k tomu, že
v každé chalupě bylo aspoň 6 dětí, žáků bylo tolik, že se nevešli do lavic,
takže seděli na stupínku. Bosí nebo v dřevácích. Dřevěná podlaha se
zametala dvakrát týdně a myla se dvakrát do roka. Když jsem tam šla
v pondělí utřít prach, naskákaly na mě po víkendu hladové blechy.“
„Děti neměly sešity ani knihy. Psaly na tabulky. Další škola byla
měšťanka v Kostelci, kam se chodilo pěšky. I tak se děti naučily a některé
vystudovaly i vysokou školu.“
Nevycházím z údivu.
„Co Vánoce babi?“
„Stromeček jsme neměli ani dárky. Maminka upekla velkou
vánočku a máslové cukroví, které vonělo po celém domě.“
„A nějaká zábava?“
„Ale to víš, že ano. Pan Šmída zapřáhl do saní koně a projel s námi
dětmi zasněženou krajinou.“
Ani se neptám, jestli byly cesty prohrnuté.
Tajím dech. „Takhle jste žili? Vždyť je to jen devadesát let. Jeden
lidský věk… Příště mi povíš, co jste dělali na jaře a o Velikonocích, ano
babi?“
Mgr. Milada Vránová
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