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Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
zima nás už definitivně opustila a tak na jaře vydáváme první
obecní zpravodaj v roce 2011. Přejeme Vám zajímavé čtení a veselé
Velikonoce.
Stanislav Martinek a tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
V krátkosti se poohlédneme za prvním čtvrtletím roku 2011 co se
podařilo a co nás čeká v příštím období.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o záměru obce
odkoupit pozemky u sportoviště v Olešnici. Tento záměr se povedl pouze
v části pod parkovací plochou, kde došlo k podpisu s majiteli a k získání
pozemků pro obec. Bohužel pozemky pod hřištěm se nám nepodařilo
odkoupit, neboť spoluvlastníci pozemků den před podpisem kupní smlouvy
od záměru odstoupili. Dva ze tří majitelů pozemků požadují po obci
nepřijatelně vysokou cenu, kterou obec není ochotna zaplatit . V případě,
že nedojde k dohodě o odkoupení, vyhrožují dalšími právními kroky za
nedovolené používání uvedené plochy.Z tohoto důvodu byla celá věc
předána advokátní kanceláři,která celou věc řeší po právní
stránce.Vlastníkům byl odeslán dopis a nyní čekáme na další kroky z jejich
strany.V případě,že nebude pozemek vykoupen hrozí ,že dojde ke
zmenšení asfaltové plochy hřiště a posunutí plotu na skutečnou hranici
pozemku tak, aby hřiště nezasahovalo na cizí pozemky.
Dne 31.ledna 2011 proběhl audit účetnictví.Celá kontrola proběhla
bez výhrad.Děkuji p. Dostálové, účetní obce za vzorné vedení účetnictví a
za bezproblémový přechod na nové účetnictví.
Obec Olešnice bude nucena nejdéle v roce 2013 zažádat o
zpracování nového Územního plánu v digitální podobě. Z tohoto důvodu
budete vyzváni v průběhu roku 2012, kdo budete mít zájem o změnu
územního plánu, abyste si pomalu tyto změny připravili,popřípadě se o
nich včas informovali (jedná se hlavně o stavby rodinných domků,
podnikatelských a nebo rekreačních objektů).
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Situace s výstavbou sítí na sídlišti Vrbka je nyní ve fázi před
dokončením projektových dokumentací. Projekty budou předány k vydání
stavebního povolení na MěÚ v Kostelci nad Orlicí. Původní termín
30.3.2011 nebyl dodržen, neboť v průběhu zpracování dokumentace bylo
nutné ještě nové zaměření v terénu. Z tohoto důvodu se žádost o vydání
stavebního povolení posune.Nicméně doufáme,že termín výstavby podzim
2011 by měl být splněn.Byla by škoda, aby se nám to dále prodlužovalo,
neboť jsou již zájemci o stavební parcely a neradi bychom o ně přišli.Na
celou akci máme zajištěné finanční krytí z vlastních zdrojů a ze zdrojů
DSO Obecní voda.Na závěr celé akce bude nutné ještě udělat rekonstrukci
stávající ČOV v nákladu cca 750.000,- Kč.Podmínka pro připojení od
AQUA Rychnov nad Kněžnou.
Vážení spoluobčané, s přicházejícími teplými dny se začnou opět
napouštět bazény. Zde bych Vás chtěl požádat o spolupráci. V loňském
roce se vyskytl kal ve vodě. Po jednáních s provozovatelem vodovodního
řádu nám bylo doporučeno, aby docházelo k pomalému napouštění vody. Z
tohoto důvodu Vás žádám o napouštění vody hadicemi o velikosti ½“. Dle
vyjádření Ing. Jansy ze společnosti AQUA Rychnov nad Kněžnou by tímto
měla být zajištěna čistota vody.(větší hadice, větší průtok vody – možnost
kolísání tlaku a uvolnění kalu ze řádu). V případě, že by se opět opakovala
situace z loňského roku, kontaktujte prosím okamžitě AQUSERVIS
Rychnov nad Kněžnou. Znečištěnou vodu si nafoťte a přestaňte okamžitě
s dalším napouštěním.
Nenechavé ruce opět řádily a to u památného buku na rašovické
cestě. Pan Dostál vyrobil z kmene stromu odpadkový koš, ale bohužel asi
nějaký chovatel okrasného ptactva ho přemístil k sobě do voliéry. Bohužel
nezbude něž nahradit tento koš kusem železa a nebo betonu, aby nám
papírky a odpadky nehyzdily vstup do naší obce.
Na závěr Vám přeji příjemné jarní dny strávené na zahrádkách a
nebo ve volné přírodě a těším se na další spolupráci a Vaše podněty .
Děkuji Vám za spolupráci.
Jiří Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Macháček Martin
Kadeřávková Aneta

Narodili se:

Horáčková Denisa

Zemřeli:

Leichter František

V měsících lednu až březnu 2011 oslavili životní jubilea tito
občané:
Plašilová Milada
82 let
Šimerdová Božena
80 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Jaroslava Dostálová

SPOZ
V letošním roce bude SPOZ pracovat v tomto složení :
Pinková Martin
Předseda:
Členové:
Vilímková Pavla
Kaplanová Eva
Kohoutková Marie
Hostinská Marie
Občanům obcí, kteří v letošním roce oslaví svá jubilea 60, 65, 70,
75, 80 a více let přijde SPOZ poblahopřát,předá květiny a dárky
12.února 2011 se na sportovišti uskutečnil již tradiční ‚,Obecní
ples‘‘. K tanci i poslechu hrála skupina Petra Šimáčka. Byla připravená i
bohatá tombola, kterou si přítomní odnesli domů. Hudba hrála do ranních
hodin a přítomným se nechtělo ani domů.
16. dubna se připravuje setkání důchodců, které se uskuteční rovněž
na Sportovním areálu. Program nebudu prozrazovat, protože by to už
nebylo překvapení, ale věřím, že se všem bude líbit, jako v loňském roce.
zapsala Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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ZŠ Olešnice
I když je již jaro v plném proudu, nemohu nevzpomenout na 18.
prosince a na vánoční besídku s názvem „Vánoční zvyky a tradice“, která
se setkala s velkým ohlasem u diváků. Stejně nezapomenutelný byl i
dřevěný vyřezávaný betlém, který po dobu vánočních svátků zdobil
prostranství pod rozsvíceným vánočním smrkem před školou. Besídka se
poprvé konala venku pod širým nebem a její součástí byl i vánoční
jarmark. Krásnou vánoční atmosféru pomohli vytvořit i olešničtí hasiči,
kteří vařili v hasičské zbrojnici a rozdávali lidem na zahřátí pravý vánoční
punč. A že ho bylo opravdu hodně dokládá i fakt, že se k jeho výrobě
spotřebovalo 38 litrů červeného vína, 8 litrů rumu, vody a koření
nepočítaje.
Další zprávy ze života školy:
Dne 20. ledna se konal zápis do žáků na školní rok 2011/2012. Bylo
zapsáno 5 žáků.
V době od 23. listopadu do 1. února absolvovali žáci plavecký
výcvik v novém plaveckém bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Pouhých 5 žáků z naší školy si převzalo 31. ledna pololetní
vysvědčení. Původní plánovaný slavnostní program nám překazila chřipka.
Velká nemocnost dětí nás provázela až do jarních prázdnin.
Dne 26. února se konal na sportovišti Dětský maškarní karneval a
jako každoročně byl hojně navštíven malými i velkými dětmi i s jejich
rodiči.
Dne 16. března jsme měli ve škole zvláštní vzácnou návštěvu. Se
svou manželkou až z Austrálie přijel bývalý žák školy Petr Chvátal. Žil
také delší dobu v Izraeli, takže školou zněla pro nás dost nezvyklá
hebrejština.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta úkolů a taky školní
výlet do ZOO v Olomouci. Také se moc těšíme na Dětský den, který se
bude konat 4. června odpoledne na sportovišti v Olešnici. Srdečně zveme
všechny děti z Olešnice a Hoděčína.
Mgr. Milada Vránová
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Školská rada
Školská rada se sešla, aby projednala schválení nového školního
učebního plánu, který vypracovala ředitelka školy Mgr. Vránová. V ŠUP
byla aktualizovaná úvodní data v oddílu charakteristika pedagogického
stavu a žáků. Do ŠUP byla zapracována průřezová témata.
Tento plán je po schválení Školskou radou a bude platit od 1.9.2011
zapsala Martina Pinková

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
není tomu dlouho, kdy začínal rok 2011 a již nám končí první
čtvrtletí, naši hasiči nezaháleli ani v tomto zimním čase, proto bych Vás
chtěla seznámit s činností sboru v tomto období.
Již tradičně pořádáme v lednu hasičský ples, letos nám k tanci i
poslechu zahrála skupina Betty, ples byl hojně navštíven, Katka s Jardou se
opět dobře postarali dostatkem dobrého jídla a pití o to, aby k dobré zábavě
nechybělo ani občerstvení.
V tomto období navštívily hasičky s malým dárečkem narozená
miminka našich hasičů.
Na valných výročních hromadách sborů našeho okrsku jsme
navštívili okolní sbory.
V zimním období se věnovali hasiči údržbě a opravám techniky,
tomuto věnovali hodně času a věříme, že se jejich práce zúročí v letošním
roce na soutěžích, kterých se chceme zúčastnit.
V únoru začíná příprava scénáře na tradiční kácení máje, jelikož
se jedná v naší obci o dlouholetou tradici, snaží se hasiči, aby se v naší
obci udržela a věřte, že v době, kdy většina aktivních hasičů pracuje ve
směnném provozu, kdy se pracuje i o víkendech, není snadné aby se
všichni pravidelně mohli sejít, ale díky jejich nadšení se nám to daří a
scénka se nacvičuje a určitě nás všechny i v letošním roce pod májí pobaví,
patří jim za to dík.
Během tří po sobě jdoucích sobot v březnu pracovali hasiči na
brigádách v lese, na první brigádě se postarali o nařezání a odvoz dřeva pro
potřebu sboru, na druhé na stavbě oplocení lesní školky a na třetí tuto
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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oplocenou paseku vysázeli stromky. Škoda jen, že na těchto brigádách
vídáme stále stejné tváře a někteří z našich členů k tomuto pasivně přihlíží.
V zimním období pracovali i mladí hasiči, kteří se připravují na
pravidelných schůzkách na soutěž Plamen a na ostatní soutěže, kterých se
chtějí zúčastnit i na ukázkové akce, kde chtějí předvést naším
spoluobčanům, co již umí.
Na začátek dubna připravujeme brigádu na úklid okolí obecních
komunikací, tato se nám v loňském roce ukázala jako velice prospěšná a
letos chceme na toto navázat a zapojit v rámci jejich možností i mladé
hasiče. Děti tak splní jeden z úkolů hry Plamen.
Všem spoluobčanům přeji jménem sboru příjemné prožití
velikonočních svátků.
Ivana Říhová
foto: brigáda sázení stromků a příprava topiva
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SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás seznámili s našim jarním
programem v Hoděčíně. Na valné hromadě bylo stanoveno několik málo
úkolů, které bychom rádi v těchto jarních měsících uskutečnili. Po delší (asi
tříleté) bouřlivé diskuzi zda vysázet před pivnici Bumbálka živý plot
z jehličnanů nebo listnáčů se nám nyní podařilo úkol splnit. U cesty do
zatáčky bylo v sobotu 2. dubna vysázeno asi 100 ks buků, které zde poté, co
vyrostou a plně se zapojí budou plnit účel nejen okrasný, ale i bezpečný pro
malé děti, jako ochrana před vběhnutím na silnici. V pátek 8.4. 2011 od 16.00
hod bychom rádi provedli sběr starého železa v Hoděčíně, proto všem, kteří se
chtějí starého a (těžkého) šrotu zbavit předem moc děkujeme. Dále je nutné
provést základní úklid kolem hřiště, pivnice a také opravit některé
z přenosných laviček. Tak jako každý rok Vás 30. dubna všechny zveme na
tradiční pálení čarodějnic v Hoděčín u pivnice Bumbálka. Vezměte s sebou
malé i velké čarodějnice a uvidíme, která z nich bude nejhezčí. Občerstvení a
dobré pití bude samozřejmě zajištěno. Také v letošním roce počítáme s naší
účastí na některé z hasičské soutěži.
Josef Tomeš

Mladí hasiči
Letošní rok jsme zahájili dne 6.1., kde si děti zopakovaly mapové
značky a na závěr hodiny dostaly drobné balíčky, které jin zůstaly v hasičárně
od Vánoc. Jarní kolo hry PLAMEN se nám blíží, a proto zbytek ledna a celý
únor jsme věnovali nácviku uzlů. Dne 10. 3. byla pro děti uspořádána hasičská
olympiáda, kde děti mohly využít to, co se za celý rok naučili. Dne 17. 3. jsme
probírali zdravovědu. Na konci března se děti učily spojovat hadice
v tělocvičně a nácvik podávání hlášení na jednu disciplínu hry PLAMEN.
Nyní nás čeká nákup dalšího materiálu pro děti na hru PLAMEN a
nácvik na další disciplíny této hry.
Od 7. 4. kroužek opět od 16:00 do 17:00.
Co nás v příštích měsících čeká:
14. 4. Úklid obce v rámci hry PLAMEN
30. 4. od 18:00 Předvedení požárního útoku na čarodějnicích
v Hoděčíně
27. – 29. 5.
Hra PLAMEN v Přepychách
6. 4. Předvedení požárního útoku na dětském dnu v Olešnici
9. 7. Netradiční soutěž Lhotecký džbán
Martina Pinková ml.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
v našem dalším příspěvku dostávají tentokrát prostor především informace
z naší výroční členské schůze, ostatní zprávy uvádím proto jen v krátkosti.
• Dne 15.1.2011 uspořádalo sdružení 11.Myslivecký ples v restauraci
v Česticích s výbornou účastí cca 150hostů, bohatou tombolou a
příjemným hudebním doprovodem skupiny J.K.Band Ohnišov
• Dne 19.2.2011 se uskutečnila výroční členská schůze MS Střezmá
Olešnice na chatě v Častolovicích
• V měsíci únoru zemřel pan Josef Janeček, bývalý člen našeho MS
• V měsíci únoru proběhlo v revíru sčítání zvěře, které poslouží pro
vypracování Plánů chovu a lovu zvěře – myslivecký hospodář
Pavel Žid kvalitně spolupracuje s nadřízeným orgánem myslivosti
v Kostelci nad Orlicí a s jeho zástupcem Ing.Martinkem
• V březnu se narodila první vnučka našemu kolegovi Bohuslavu
Martínkovi. Jemu i šťastným rodičům gratulujeme.
• Dne 16.-22.4.2011 se uskuteční v KD Tutleky Chovatelská
přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Rychnov nad Kněžnou
v r.2010
• Dne 22.4.2011 se uskuteční v Hotelu Studánka u RK jarní zasedání
Okresního sněmu OMS ČMMJ RK
Střípky z výročních zpráv a diskuse z Výroční členské schůze MS Střezmá
Olešnice :
• Členskou schůzi zahájil a přivítal přítomné předseda MS pan
Miloslav Zaňka
• Po schválení programu přednesli své zprávy Zaňka, za úsek
mysliveckého hospodaření Pavel Žid, za oblast kultury a brigád
Adam Mitana, za oblast střelectví a financí Josef Vanický ml. a
Ing.Josef Vanický za úsek jednatele, za kontrolní a revizní komisi
Miloslav Zeman
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 10/16

Obecní zpravodaj č.1 / 2011

• Členská základna vstupuje do r.2011 v počtu 29 členů, průměrný
věk 50,2 roku, nejmladšímu členovi je 22 let, nejstaršímu členovi
86 let a je jím p.Václav Zaňka z Malé Ledské, který je zároveň
čestným členem, praxi při kursu o 1.lovecký lístek zde vykonává
p.Michal Brabec z Týniště
• Výbor sdružení se sešel na 13 schůzích s účastí téměř 100%, účast
na členských schůzích se zvýšila na velmi solidních 76%
• Sdružení se aktivně podílí na spolupráci s OMS Rychnov, své 2
členy má v odborných komisích
• Pro zvěř sdružení zakoupilo a členové předložili v zimě do srnčích
krmelců 30q granulí a 40q ovsa, dále pak byly vynaloženy další
nemalé výdaje za léčivo, sůl, ječmen pro kachny, dřevo na výstavbu
mysliveckých zařízení, ….
• Pro r.2010 by plánován finanční rozpočet se schodkem cca 22tis
Kč, v mírném schodku nakonec hospodaření i skončilo, ale přitom
již došlo k úhradě další splátky za pozemky pod chatou (vysvětleno
v předešlých Zdrojích), původně plánované až na r.2011, takže
hospodářský výsledek lze hodnotit jako uspokojivý. Pro r.2011 je
rozpočet navržený jako vyrovnaný.
• V naší honitbě bylo v r.2010 uloveno: 92 ks divokých prasat (téměř
o 40ks překročen dosavadní rekord!!!), 74 ks srnčí zvěře (+14ks
úhyn – způsobeno především při střetu s vozidly – na likvidaci
následků nehod se podílí naše sdružení, většinou myslivecký
hospodář P. Žid), 23 ks zajíců, 30 ks bažantů (převážně
z polodivokého chovu), 82 ks kachen, 27 ks lišek, 11ks kun, 19ks
strak, 1 vrána
• V evidenci máme 9 lovecky upotřebitelných psů, loňská sezóna
byla poslední sezónou pro výbornou fenku welššpringršpaněla
Betynku a věrnou kamarádku Míly Zemana z Ledské. Na loňských
honech přitom, ač stárnoucí, odváděla fena snad svoji nejlepší práci
a ukázkové dohledávky a přinášení zajíců.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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• V naší honitbě jsme získali povolení na lov kormorána velkého.
Tento dravý ptačí druh působí velké škody rybářům při chovu ryb
na řekách i rybnících-zástupce rybářů vznesl naléhavou prosbu o
spolupráci a pomoc při ochraně ryb na členy MS i v diskusi při
výroční schůzi
• Stavy drobné divoké zvěře, především bažantí, jsou kritické,
sdružení se snaží najít způsob, jak je zvedat (nákup pozemku a
založení políčka, výsadba různorodých krytin a ovocných stromů,
budování umělých nor a tlumení škodlivé zvěře, posílení populace
umělým odchovem atp.)
• V r.2010 bylo odpracováno mnoho brigád, nejvíc na obnově
oplocení pozemku u hospodářské budovy v Olešnici, pokračujeme
v obměně krmelců, posedů a kazatelen
• Naši činnost nadále dokumentujeme v naší kronice, kterou spravuje
p.Jaromír Dostál
• Myslivecké sdružení si váží podpory se strany honebního
společenství, zdejších obecních úřadů i zájmu nových zastupitelů
obcí a má nadále zájem aktivně tuto spolupráci rozvíjet. Velmi
dobře dlouhodobě spolupráce funguje s Městysem Častolovice, OÚ
Olešnice, pracuje se na intenzívnější spolupráci s OÚ HřibinyLedská (naše účast na akcích pro děti, péče o obecní les, brigáda na
sběr odpadků kolem Bažantnice a Olšiny, osvěta ve zpravodajích
atd.). Stejně tak si vážíme jakékoliv podpory, které se nám dostává
od soukromých osob i malých právních subjektů. Pozvání na schůzi
přijali a svými diskusními příspěvky značně obohatili starostka
Městyse Častolovice paní Mgr.Jarmila Novohradská, starosta obce
Olešnice pan Jiří Moravec i místostarosta obce Hřibiny-Ledská pan
Josef Zítko.
• Myslivecké sdružení si váží zájmu, podpory a účasti našich
bývalých členů na našich akcích (především pan Jindřich Slanina a
pan Josef Hloušek i náš nejstarší a čestný člen pan Václav Zaňka
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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zaslouží naše velké uznání) i dlouholeté pomoci našich honců, kteří
pomáhají na našich akcích, i se zimním přikrmováním zvěře,
zapůjčením techniky, ...
• Pro naše sdružení zůstávají přes intenzívní odlov největším
problémem a nebezpečím pro vyrovnané ekonomické hospodaření
škody působené černou zvěří – i proto jsme v r.2010 přistoupili
k neobvyklému a náročnému hlídání rizikových a zvěří
nejnavštěvovanějších porostů při 60nocí trvajících službách bez
ohledu na počasí(náročné na čas, finance, zdraví členů) i k ochraně
pozemků přípravkem Hukinol (velké finanční výdaje, náročné
brigády).Největší potíže jsou při hranicích honitby, kde zákon
neumožňuje umístit lovecké posedy. Další výdaje jsou spojeny
s údržbou našich políček zvěř, kam se černou zvěř snažíme odlákat
z ostatních polí. Snažíme se spolupracovat a jednat se všemi
významnými zemědělsky hospodařícími subjekty v naší honitbě,
udržovat velmi dobré vztahy a spolupracovat i s okolními
sdruženími, jejichž zástupce zveme na naše akce i výroční schůzi
• Při naší činnosti se setkáváme stále častěji s ničením námi
vybudovaného zařízení pro zvěř, narušováním společných
loveckých akcí, neodbornou kritikou a verbálními útoky i
pohrůžkami fyzických útoků některých jedinců a „pseudoochránců“
přírody snažících se zviditelnit za každou cenu. Přivolaná policie
zatím vždy konstatovala, že naše jednání a akce jsou legální a
nedochází z naší strany k porušování zákona. Přesto chceme dále
s veřejnosti spolupracovat, vysvětlovat naši činnost ve
zpravodajích, aby byla naše činnost lépe chápána, ale také
respektována. Nebráníme se slušně vedené kritice, diskusi a
jednání. Rovněž je součástí usnesení výroční schůze požadavek na
členy na důsledné dodržování lovecké etiky při provozování
myslivosti a odpovědné vystupování na veřejnosti. Prosíme
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veřejnost, aby případné námitky řešila s představiteli sdružení,
vedoucím honu apod.
• Plán práce pro r.2011 počítá s výměnou dveří u chaty
v Častolovicích, obnovou výzdoby chaty a vyčištěním stropu,
pokračováním výsadby stromků u odchovny v Olešnici a
přivedením vodovodu k budově, přípravou voliéry pro chov
bažantů, prací v honitbě na políčkách i mysliveckých zařízeních,
s Mysliveckým plesem (proběhl), červnovým Střeleckým dnem Na
Pasece, společným výletem i propagací naší činnosti na veřejnosti a
se spoluprácí s obcemi, zemědělci.
• Po zakončení slavnostní schůze bylo podáno chutné občerstvení a
Jaromír Dostál uspořádal přednášku o své lovecké výpravě do
Ruska
Do jarních dnů přejeme do Olešnice i Hoděčína hodně pohody a
sluníčka ve Vašich domovech a krásné velikonoční svátky. Zároveň
prosíme o citlivý přístup ke zvěři v honitbě, neboť v lesích, na loukách
i polích nastává období vyvádění mláďat a zvěř potřebuje klid a naši
ochranu.
R.P.

Další
ÚO HZS Rychnov n. Kn
od 14. 3. 2011 je pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového a
havarijního plánování, ÚO HZS Rychnov n. Kn., přemístěno z budovy Jiráskova
1476, Rychnov n. Kn., do areálu nové požární stanice (Na Spravedlnosti 2010,
Rychnov nad Kněžnou).
Nová adresa:
Na Spravedlnosti 2010,
Rychnov n. Kn., 51601
Telefonní spojení:
vedoucí pracoviště - mjr. Ing. Jiří Ehl - 950 520 625,
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oblast ochrany obyvatelstva - nprap. Michal Fryč - 950 520 655,
hlášení pálení klestu - 950 520601
Telefonní čísla 494 532 894 a 494 535 081 jsou k výše uvedenému datu zrušena.
S pozdravem
mjr. Ing. Jiří Ehl
HZS Královéhradeckého kraje
ÚO Rychnov n. Kn.
vedoucí pracoviště OO a KHP
tel.: 950520625
e-mail: jiri.ehl@hkk.izscr.cz

Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 5. května 2011 proběhne
mimořádný svoz nebezpečného a objemného odpadu pro občany s trvalým
pobytem v Olešnici a Hoděčíně. Svoz proběhne v době od 16.00 do 17.00
hodin. Kontejner bude přistaven za Obecním úřadem v Olešnici.
Zrušení zapisování dětí do pasů
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je
závazné pro všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu
rodiče zapisovat údaje o dětech do 10-ti let věku. Z tohoto důvodu je zákonem č.
329/1999 Sb. /§ 10/, o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů dnem 1. července 2011.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že po
26. červnu 2012 bude moci dítě (občan mladší 10 let) cestovat do zahraničí pouze
s vlastním cestovním dokladem.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Rodič prokazuje údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu pouze na území
České republiky.

Nebezpečí vzniku požárů
Ještě bychom chtěli upozornit na nebezpečí vypouštění „lampionků
štěstí“, které mohou, zejména v sušším období, způsobit značné škody.
Stopy požárů, pravděpodobně vzniklých „díky“ těmto lampionkům, byly
nalezeny i v našem katastru.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Co povídala naše babička
aneb před sto lety se žilo úúúplně jinak
Babi, a co jste dělali o Velikonocích? Ale, nic zvláštního. Vajíčky
se šetřilo – byla o ně spíš nouze. Raději se prodávalo nebo snědlo, než aby
bylo na rozdávání. Kluci si spletli sami pomlázky a jako dnes chodily
skupiny od chalupy k chalupě koledovat. Dospělým koledníkům se občas
někde nalila kořalka a nebylo vzácností, že se občas váleli opilí
v příkopech. Nic se za tu dobu nezměnilo, babi?
Vzala jsem si do ruky nejstarší olešnickou kroniku, kde kronikář
Alois Souček zaznamenal, jak žili naši obyvatelé na přelomu 18. a 19.
století. Budeme postupně ve zpravodaji zveřejňovat některé události a
zajímavosti ze života tehdejších obyvatel našich obcí.
Protože posledního dubna mají svátek čarodějnice, je zajímavé
vědět, jak se někteří pověrčiví lidé v té době bránili proti jejich zlé moci:
„Pověrčivých je u nás ještě dosti, jakož i těch, kteří věří ve
škodlivou moc čarodějnic. Čarodějnice v myslích našeho lidu je osoba,
která se zmocňuje užitku jejich domácích zvířat a převádí jej do svého
chléva. Je zaznamenáno několik případů jak se zabrání čarodějnici zmocnit
se užitku.
Dne 30. dubna zapichují skoro všichni zdejší zemědělci do hnoje
březovou máj a větev z trnitého keře, na níž pověsí fábory z papíru nebo
hadříků. Víškem ze slámy smočeným ve svěcené vodě pokropí dvůr a
chlévy a potom položí jej na trní.
Jindy zas podojili brzy ráno krávu a vařili v kruhu na plotně mléko,
do něhož nasypali špendlíků a jehel. Tyto špičaté věci bodaly čarodějnici.
V jednou statku pomáhali si od čarodějnic takto: do záchodu
spustili starý hrnec s mlékem a otvorem v sedadle do něj střelili.“
TAK PŘEJEME HEZKÉ VELIKONOCE I ČARODĚJNICE
Mgr. Milada Vránová
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