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Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

Foto: Vysvědčení máme, a hurá na prázdniny

V Olešnici, červenec 2011

Obecní zpravodaj č.2 / 2011

Vážení čtenáři obecního zpravodaje, léto už je v plném proudu a
my Vám přinášíme druhé letošní vydání obecního zpravodaje, ve kterém
Vás informujeme o dění v uplynulém čtvrtletí i o důležitých očekávaných
událostech.
Stanislav Martinek a tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde začátek července a opět Vás přicházíme informovat o chodu
naších obcí.
V období od vydání posledního zpravodaje jsme usilovně
spolupracovali s projektanty na přípravě projektů na inženýrské sítě ve
Vrbkách pro výstavbu 11 stavebních parcel. Nyní již některé projekty jsou
dokončeny a zbývající jsou těsně před dokončením. Předpokládáme, že do
10. července budou projekty předány ke stavebnímu povolení. Po vydání
stavebního povolení bude vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele
stavby a stavební dozor. Pověřená osoba na vyhlášení poptávkového řízení
je projektový manažer RNDr. Kytlík.
Doufáme, že se nám podaří dodržet termín stavby podzim 2011.
Finanční zajištění na celou akci budeme krýt z vlastních zdrojů a ze zdrojů
DSO Obecní voda.
Náklady na vypracování projektové dokumentace na vodu a
kanalizaci ve výši 50.000,- Kč a projekty na veřejné osvětlení ve výši
6.240,- Kč.
Dále se nám podařilo získat dotaci ve výši 600.000,- Kč z programu
POV. K této částce musíme dofinancovat nejméně 600.001,- Kč. Tyto
peníze budou použity na celkovou opravu komunikace ve Vrbkách. Je nám
známo, že i ostatní komunikace jsou ve špatném stavu, ale nejde vše udělat
najednou a hlavně nejsou na vše peníze. Další opravy komunikací jsou
v plánu ihned jak se nám podaří prodat stavební parcely ve Vrbkách,
popřípadě získat další dotaci. Doufám, že občané kteří nás za špatný stav
komunikací kritizují pochopí, že se snažíme neskákat z jedné akce do
druhé. Záměr zastupitelstva je dokončit jednu část obce a poté pokračovat
jinde. Dodavatelem celé opravy bude STRABAG a.s. Hradec Králové.
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Oprava proběhne v měsíci červenci a srpnu. Občany,kterých se to bude
týkat budeme předem informovat o postupu prací.
V červnu bylo provedeno vyčištění kanalizace a kamerový
monitoring kanalizace ve Vrbkách. Bylo zde vyhledáno 5 šachet, které
byly odkryty a poklopy vyzdviženy do stávající úrovně komunikace.
Rovněž zde došlo k přemístění podzemního hydrantu a přeložení dvou
přípojek vody. Tyto akce byly financovány z rozpočtu DSO Obecní voda
v celkové částce 55.989,- Kč.
V měsíci červenci nás ještě čeká přeložka dvou přípojek elektro a
plynu ve Vrbkách. Náklady budou ve výši cca 140.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení rozpočtu na provoz školy.
Více se dočtete ve zprávě z činnosti školy.
Stavidlo na rybníku v Hoděčíně je ve špatném stavu. Z tohoto
důvodu bylo jednáno s majitelem toku POVODÍ LABE o provedení
opravy. Za přítomnosti potápěčů bylo stavidlo prohlédnuto a bude
vypracován plán jak špatná prkna vyměnit. Hlavní problém je, že rybník
nejde slovit a proto ho nelze vypustit.
V minulém čísle jsem Vás informoval o situaci s pozemkem u
sportoviště. Bohužel dva ze tří vlastníků nadále dělají problém a ani po
odeslání peněz za nájemné je nepřevzali a peníze se vrátily zpět. Další
kroky budou opět záviset na posouzení a poradě s právníky.
Po několika letech marného pátrání se nám podařilo zjistit dědice
po p.Šimerdové, majitelce pozemku u staré školy v Olešnici. S její dcerou
jsem se setkal osobně a vysvětlil jsem jí celou záležitost. Ostatní je již na
ní jak se k celé věci postaví spolu s dvěma bratry. Obec vznesla
požadavek, aby pozemek byl udržován, popřípadě odprodán.
Územní plán obce, zde je opět změna oproti minulému vydání
zpravodaje. Původní odsunutí záměru na příští rok se změnilo po schválení
dotačního titulu na vypracování těchto plánů. S ohledem na skutečnost, že
celkové náklady budou ve výši cca 350.000,- Kč a dotaci lze čerpat do
výše 150.000,- Kč zastupitelstvo rozhodlo, že se tohoto dotačního titulu
zúčastní. Původně tento dotační titul pro letošní rok nebyl. K vyhlášení
došlo dodatečně a termín pro podání žádosti o dotaci byl pouze od
1.6.2011 do 30.6.2011. Podáním žádosti o dotaci byl pověřen rovněž
RNDr Kytlík.
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Proto Vás všechny žádám, pokud budete mít požadavky na změnu,
předejte je na OÚ v Olešnici do 31.7.2011. Pokud potřebujete informaci a
nebo poradit popřípadě nahlédnout do stávajícího plánu, je možné tak
učinit vždy v pondělí a ve středu od 17.00 do 19.00 hod. a nebo dle dohody
s p. Dostálem, který je pověřený za OÚ Olešnice k jednání s projektantem
a příslušnými úřady.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pěkné letní dny,
které využijete k rekreaci a nebo jen k odpočinku. Dětem přeji příjemné
prázdniny prožité ve zdraví a s potěšením z pěkného vysvědčení za
uplynulý školní rok.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Zemřeli:

Cvejn František
Morávek Vít

V měsících dubnu až červnu 2011 oslavili životní jubilea tito
občané:
Krsek Jiří
70 let
Hovorka Jaroslav
91 let
Machač Josef
84 let
Pinková Marie
84 let
Falta Josef
75 let
Valtera Antonín
88 let
Martínková Jarmila
84 let
Řičař Radomír
82 let
Šimerdová Božena
80 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte, Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potřebném formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o
ochraně osobních údajů. Formulář obdržíte na obecním úřadě u p.
Dostálové.
Jaroslava Dostálová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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ZŠ Olešnice
Dětský den
Dětský den na sportovišti byl 4.6. opět ve znamení soutěží.
Maminky ze SRPDŠ při ZŠ Olešnice se postavily na své stanoviště,
myslivci z MS Střezmá se věnovali dětem při střelbě ze vzduchovek. Mladí
hasiči pod vedení M. Pinkové předvedli své hasičské umění při předvádění
hasičského útoku. Novou atrakcí byl letos nafukovací skákací hrad, který
nám zajistil pan J. Kopecký. Velký dík patří obecnímu úřadu v Olešnici,
který finančně podpořil tuto akci i vedoucí sportoviště paní K. Samotánové
za příjemnou obsluhu. Škoda jen, že soutěže kazily vydatné dešťové
přeháňky. Špatné počasí také stálo za slabší účastí dětí.
Činnost školy v závěru školního roku
Den 15.6. jsme si udělali vycházku do lesa, k rybníku a na louku,
kde si žáci prohlédli stromy, květiny, živočichy a další přírodniny, o
kterých se ve škole učili. Došli jsme až na střelnici, kde si pod dohledem p.
Dobeše mohli zastřílet ze vzduchovky.
Dne 16.6. jsme jeli do Častolovic na dopravní hřiště při Základní
škole. Děti zkoušely jízdu zručnosti, učily se správně odbočovat a jezdily
podle dopravních značek. Pro některé děti dopadl hůř dopravní test. Máme
ještě co zlepšovat.
Dne 17.6. jsme jeli do ZŠ Čestice. Paní ředitelka H. Horská pro obě
školy připravila odpoledne plné sportovních soutěží. Soutěžila smíšená
družstva dětí z Olešnice a z Čestic. Nakonec jsme si společně opekli na
ohni buřty. Hraničku dříví pro nás připravil osobně sám pan starosta Čestic
pan P. Vondráček.
Dne 21.6. se konal sběr papíru. Děkujeme všem občanům, kteří
nám starý papír dovezli do školy. Letos máme většinu malých dětí, které
velké balíky s papírem nezvládnou, proto jsme byli rádi za každou pomoc.
Dne 23.6. jsme byli v Častolovicích na fotbalovém hřišti, kde jsme
shlédli ukázku výcviku dravců.
Dne 24.6. jsme uklízeli školu, rovnali učebnice a učební pomůcky.
Dne 27.6. jsme odevzdávali učebnice. V 10:00 jsme se přesunuli do
ZŠ Lično, kde nám děti zahrály pohádku „Princové jsou na draka“.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Dne 28.6. jsme dětem z prvního stupně ZŠ Častolovice připravili
naši oblíbenou hru „Běh lesem s otázkami“. Tentokrát nám nikdo žádnou
otázku neukradl a vše dobře dopadlo. Na sportovišti jsme si společně
pohráli a vyhlásili vítěze.
Dne 30.6. jsme si rozdali vysvědčení a hurá na prázdniny. Sejdeme
se prvního září ve škole.
Školní výlety
Ve čtvrtek 5.5. jsme jeli do ZOO Olomouc. V 7:30 nám jel vlak
z Chocně. Tam jsme se dopravili osmi auty i s rodiči. Přestupovali jsme
v České Třebové. Vlak byl skoro prázdný. Do Olomouce jsme dorazili
v 9:00. Potom jsme jeli autobusem na Svatý kopeček. Potom jsme šli půl
kilometru do ZOO. Na začátku ZOO byli ovce. Také tam bylo hodně opic
a koz. Bylo tam jedenáct žiraf a jeden osel. Viděli jsme dikobraze, zebry,
medvědy a bílé vlky. Líbili se nám lvi, gepardi, levharti a rysi. Šli jsme
kolem klece s kočkami. Fenci strašně smrděli. Také jsme byli
v jihoamerickém pavilónu. Nakoupili jsme si suvenýry a jídlo pro zvířata a
krmili jsme je. Ze ZOO jsem jeli autobusem do historické části města
Olomouce. Na náměstí jsem viděli: kašnu, orloj, morový sloup a ještě
jednu kašnu s želvami. Pak jsme šli pěšky na nádraží. Cestou zpátky jsme
se stavili na zmrzlinu. Do Chocně jsme přijeli v 18:30. Výlet se nám líbil. I
s rodiči nás jelo celkem 38.
Míša Dvořáková, Jan Šťovíček

Na druhý výlet jsme jeli 2. června se ZŠ Lično autobusem na
Šiklův mlýn. Byli jsme ve westernovém městečku, kde jsme sledovali
kovboje na koních, tancovali jsme country tance, jezdili na vláčku a Edu
přeskočila lama. Pak jsme se přesunuli do indiánské vesničky, kde jsme si
prohlídli indiánské stany a dozvěděli jsme se, jak indiáni žili. Pak jsme jeli
do Dolní Rožínky na strašidelný zámek Draxmoor. Tam jsme shlédli ve 3D
kině strašidelný film a při prohlídce zámku jsme se báli hýbacích
čarodějnic a různých strašidel. Domů jsme se vrátili v 19 hodin.
Žáci pátého ročníku
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Školní indiánský bivak
V pátek 10.6. se konal indiánský bivak na sportovišti. Ve škole
jsme si vyrobili indiánské čelenky s papírovými pery. Přišli jsme a
pomalovali nám obličej a vymysleli jsme si indiánské jméno. U paní V.
Horáčkové jsme si zajezdili na koni. Také jsme hráli hry, házeli jsme
tomahavkem do totemu a uvazovali se u kůlu. Tancovali jsme kolem ohně
a hráli indiánský tenis. Večer jsme zpívali u táboráku. Paní Šťovíčková
nám uvařila výborný kotlíkový guláš. Velká Medvědice (M.Vránová) si
přivezla postel, ostatní spali ve stanu nebo pod širákem. Ráno bylo všem
zima a tak jsme rozdělali oheň bez sirek. Po snídani jsme složili stany a šli
jsme domů.
Míša Dvořáková, Jan Šťovíček a Kateřina Hovorková
Modernizace školy
Protože osvětlení ve třídách bylo v havarijním stavu, bylo
nainstalováno nové moderní úsporné osvětlení, které zároveň odpovídá
současným podmínkám hygieny. Elektrikářské práce, provedl p. Milan
Bezdíček a vše financoval obecní úřad.
Poté byly 16.6. obě třídy vymalovány p. M. Horkým z Rašovic.
V pátek 24.6. nám pan Ing. Zeman nainstaloval i ve druhé třídě
interaktivní tabuli. Budou ji moci během výuky využívat i mladší žáci.
V pondělí 26.6. bylo uvedeno do chodu 5 nových počítačů. Od
příštího školního roku budou žáci pravidelně počítače používat v hodinách
informatiky jedenkrát týdně. Počítače nainstaloval pan Drahokoupil
z firmy DD Soft.
Interaktivní tabule i nové počítače byly pořízeny z dotace EU
„Peníze školám“.
Děti se mohou po prázdninách těšit do čistých tříd vybavených
moderní technikou. Učení jim zde půjde s radostí a nebude to pro nikoho
mučení.
Mgr. Milada Vránová
Na další stránce najdete foto nového vybavení školy:
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás seznámit s činností SDH Olešnice za uplynulé
druhé čtvrtletí letošního roku.
Hned na začátek dubna jsme naplánovali brigádu na úklid okolí
naší obce. Ze zkušenosti z loňského roku již víme, že někteří lidé jsou
schopni do naší přírody odložit věcí, které by tam nikdo nehledal. Letos
jsme poprvé do tohoto zapojili děti z hasičského kroužku, které v rámci
možností a s ohledem na jejich bezpečí posbíraly drobnější odpad a tím si
splnily i jeden z úkolů hry Plamen, do které jsou zapojeni.
Protože v měsíci dubnu vrcholí přípravy na tradiční kácení máje,
bylo toto i hlavním bodem na jednání členské valné hromady 16.4. V
měsíci dubnu navšíivili hasiči s dárečkem oslavence, kteří oslavili životní
jubileum.
O nadcházejícím víkendu se zúčastnily dvě naše členky školení pro
vedoucí mládeže, zde proběhlo i dost intenzívní školení záchranářů,
zaměřené na úrazy dětí a zakončené bylo vykonáním zkoušky, obě děvčata
Martina Pinková a Andrea Čepelková zkoušky zdárně zvládly.
Letošní scénku na tradiční kácení máj situovali naši herci do
prostředí indiánských kmenů, které spolu bojují o krásnou dceru náčelníka,
myslím, že i letos nás pobavili a kácení máje se zúčastnilo i hodně zájemců
z okolních vesnic . Přálo nám i počasí, které ještě dopoledne strašilo, ale
nakonec na nás celé odpoledne svítilo sluníčko.
V květnu připravili hasiči automobil Avia na STK.
V sobotu 15. května se konala na hřišti v Česticích okrsková soutěž,
naše ženy ve své kategorii vyhrály a muži skončili druzí.
V nadcházejícím období jsme se plně věnovali přípravám na
dětskou hru Plamen. Z prostředků obce byl zakoupen materiál na zhotovení
překážek, které byly přesně podle pravidel požárního sportu a daných
rozměrů zhotoveny našimi hasiči. 28. - 29. 5. vyrážíme na naší první
velkou dětskou soutěž Plamen do Přepych, která probíhala celý víkend. Již
v přípravném období jsme se rozhodli, že vzhledem k nabízeným cenám
zajistíme celodenní stravování na oba dva dny vlastními prostředky. Peníze
na nákup surovin věnovali hasiči z vlastních prostředků a dvě z našich
členek, Martina Pinková st. a Ivana Říhová obědy, večeře, svačiny, snídaně
i zákusek zrealizovaly. Dětem, myslíme, chutnalo. K vlastnímu průběhu
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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soutěže podá více informací ve svém článku vedoucí mládeže.
Po proběhlé soutěži jsme viděli, že je potřeba dětem zajistit lepší zázemí a
proto jsme z pokladny SDH zakoupili velký altán a dva skládací stoly s
lavicemi.
4. 6. jsme pomáhali s organizací dětského dne na sportovišti v
Olešnici. Soutěžící děti byly odměňovány sladkostmi. Děti z hasičského
kroužku zde ukázaly provedení požárního útoku a jednu z disciplín hry
Plamen - požární útok CTIF se džberovými stříkačkami.
Na 25. 6. jsme naplánovali grilování prasátka u hasičské zbrojnice.
Toto se již pravidelně koná pro všechny členy sboru. Tímto jsme zakončili
první pololetí roku a již se chystáme na 9. 7. na soutěž do Kostelecké
Lhoty, kam pojedou soutěžit dvě družstva dospělých a družstvo dětí.
Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a dovolených a zveme Vás na 13.
8. na soutěž O putovní pohár starosty obce Olešnice, která proběhne již po
11. na sportovišti v Olešnici.
Ivana Říhová
foto: okrsková soutěž
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Mladí hasiči
Dne 30. 4. děti z kroužku předvedly požární útok na čarodějnicích
na hřišti v Hoděčíně.
Koncem dubna jsme na hřišti v Hoděčíně začali připravovat na
jednotlivé disciplíny hry PLAMEN. Postupně nám byl dokoupen další
materiál na tuto hru a pan Říha nám zhotovil překážky. Takže už máme
skoro všechen materiál potřebný na hru PLAMEN.
Dne 28. 5. jsme konečně odjeli na hru PLAMEN do Přepych. Byla
to naše první velká soutěž, kde jsme nesoutěžili jen v požárním útoku, ale
měli jsme zde i další 4 disciplíny. Jen co jsme dorazili do Přepych,
rozbalili jsme si altán a připravili se na první disciplínu. Jako první jsme
měli první pokus požárního útoku, který jsme provedli bez chybičky. Další
disciplínou byl požární útok s překážkami CTIF, který jsme také nad naše
očekávání docela\ zvládli. Tyto dvě disciplíny nás zmohli, a proto jsme se
v půl 11 dožadovali oběda. Po nasycení našich krků jsme si trošku
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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odpočali a zkoukli jak jsou na tom naši soupeři. Další disciplínou byla
štafeta 4 x 60m a druhé kolo našich disciplín. Už jsme měli všechny
disciplíny z tohoto dne odběhnuté a jen jsme čekali na to, zda se poběží
ještě jedna disciplína z nedělního programu. Po úmorném čekání jsme se
dozvěděli, že v 18:00 půjdeme na disciplínu 400m běh s překážkami CTIF.
Ihned po odběhnutí jsme se vydali domů. Spaní jsme měli připravené
v tělocvičně v Olešnici. Zde jsme se navečeřeli a znaveni únavou z celého
dne jsme brzy usnuli. Ráno jsme zde ještě posnídali a znovu jsme se vydali
do Přepych. Čekalo nás zde nemilé překvapení, jelikož v sobotu jsme šli
jako první za starší, ale v neděli byla změna a tak jsme šli jako úplně první.
Jako poslední disciplína byla Štafeta požárních dvojic. Disciplíny jsme
měli brzo odběhané, jen jsme opět čekali na vyhlášení výsledků. Nakonec
jsme skončili na krásném 18. místě z 24. družstev. Tato soutěž nás
obohatila o nové zkušenosti a zážitky a do dalšího kola hry PLAMEN se
budeme snažit dosáhnout ještě lepších výsledků. V jarním kole hry
PLAMEN nás reprezentovali: Jakub Šmída, Martin Žid, Dominika
Dvořáková, Kateřina Hovorková, Šárka Dörnerová, Kristýna Junková, Eda
Dmytriv, Taisiya Dmytriv, Kateřina Šmídová, Jakub Hovorka, Tomáš
Čepelka a Anna Musílková. Chtěla jsem poděkovat mužům z SDH
Olešnice, kteří věnovali svůj příspěvek z brigády na občerstvení pro děti na
PLAMEN.
V sobotu 4. 6. jsme za deštivého počasí předvedli na dětském dnu
požární útok a požární útok s překážkami CTIF.
Dne 25. 6. byly děti pozvány na opékání hasičského prasete.
Kroužek z důvodu hasičských soutěží bude probíhat i o
prázdninách.
Plánované akce:
9. 7. – soutěž Lhotecký džbán
konec července – soutěžní odpoledne
13. 8. – soutěž O pohár starosty obce Olešnice
2. 9. – soutěž Horecký pohár
září – vědomostní stezka okolo Střezmé
Martina Pinková ml.
Foto:soutěž Plamen v Přepychách
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané, jarní dny a první sklizně sladkých jahod a
červených třešní jsou za námi, vše znovu uteklo jako voda a já Vám
přináším další výčet naší činnosti v roce 2011:
• 8.5.se uskutečnily v MS Opočno-Přepychy zkoušky vloh
loveckých psů malých plemen-zvítězil s fenkou jezevčíka člen MS
Střezmá Karel Janeček, 2.byl Pavel Žid, všechna 4 štěňata z jeho
chovu se umístila v I.ceně, Pavel Žid následně navíc úspěšně
absolvoval 29.5. s fenkou „norování nováčků“ na Studánce – jde o
výborný úspěch a dobrou reprezentaci úrovně naší kynologie a
také o velmi dobrý předpoklad zapojení psů při práci v naší
honitbě
• 14.5. se organizačně podílelo sdružení na 6.ročníku stále
populárnější Pohádkové cesty pro děti svým stanovištěm u
myslivecké chaty, později někteří členové pomohli při organizaci
Dětského dne v Olešnici na Sportovišti. Děti si zastřílely ze
vzduchovky, shlédly výstavku trofejí zvěře, míčky trefovaly vlka,
ze kterého byla překvapena v našem revíru většina kolegů
myslivců.
• V květnu oslavil, k naší velké radosti, své krásné životní jubileum,
90.narozeniny, bývalý dlouholetý člen MS Střezmá Olešnice, pan
Josef Hloušek z Častolovic. Zástupci sdružení nechyběli mezi
gratulanty
• v květnu sdružení zakoupilo na zkoušku zvukové a světelné plašiče,
které ochraňují hlavně srnčí zvěř v době kosení trav-poměrně
jednoduché zařízení sestávající ze 2kovových tyčí, novodur.trubky
a zdroje signálu, pracujícího na 9V baterii, se rozmístí vždy večer
před hlášenou senosečí do porostu a ráno se odstraní. Srny tak
zpravidla v klidu odvedou svá mláďata-plašiče se osvědčily,
znašně klesly ztráty na srnčatech, proto byly zakoupeny další
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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/celkem 12ks/.Vzorně se o ně staral především p.Adam Mitana,
který stále jde příkladem mnoha mladším kolegům, spolupráce s
většinou zemědělců byla velmi dobrá, ne u všech však nacházíme
pochopení pro ochranu zvěře. Bohužel. Prosíme veřejnost, aby
tyto plašiče nepoškozovala, jsou pro nás cennými pomocníky a
jejich rozvoz je časově i finančně nákladný.
• 11.6.uspořádalo sdružení pro své členy a přátele výlet na pevnost
Hanička a do muzea řemesel v Letohradu, se závěrem na
Sportovišti v Olešnici
• členové MS při svých jarních brigádách mj.stavěli nové posedy a
kazatelnu v honitbě, vysázeli topinambury pro zvěř u odchovny v
Olešnici, pracují na náročné revitalizaci jedné z voliér u odchovny,
aby mohl v budoucnu úspěšněji a ve zdravých podmínkách
probíhat odchov polodivokého bažanta, neboť chceme navrátit tuto
téměř vymizelou zvěř do naší přírody
• 25.6. proběhl na Třešňovce Střelecký den – Putovní pohár v
brokové střelbě na 2x20 terčů získal Míla Zaňka /18+17 zásahů/,
2.místo Josef Vanický ml., 3.místo Miroslav Martínek. Naši
členové tentokrát předčili svým uměním i všechny hosty. Střelnice
byla na jaře využívána i k několika dalším menším střeleckým
podnikům, o které se stará správce M.Martínek.
• k 27.6. je v honitbě odloveno v letošním roce 10srnců, z toho 3
zahraničními lovci, a 24 divokých prasat
• členové MS opět zasahovali při střetech aut se zvěří – u servisu
Artomy v Častolovicích a u Polné u Častolovic
• „mužem jara“ se v našem sdružení stal náš mladý kolega Karel
Janeček, který nejprve zvítězil na zkouškách se svojí fenkou, poté
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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postavil své první posedy, ulovil při pochůzce revírem svoji první
lišku a první 2 divočáky a ještě k tomu ulovil srnce - „Lovu zdar!“
• myslivecké sdružení Střezmá nabízí prodej čerstvé zvěřiny ze srnčí
zvěře – prodává se vždy celý, ošetřený kus o váze cca 10-15kg,
cena 80,-Kč/kg – odběr a podmínky nutno dohodnout předem s
mysl.hospodářem p.Pavlem Židem z Olešnice – tel.774 086 650
Před většinou lidí jsou letní dovolené a prázdiny jejich dětí. Přeji za nás
myslivce všem krásné letní dny, bezpečné a šťastné návraty a hodně
hezkých zážitků na procházkách naším revírem.
R.P.
Foto: střelecký dne n Třešňovce, vítězové
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Životní prostředí
Kontejnery na tříděný odpad
V naší obci máme 9 tzv. hnízd s kontejnery na tříděný odpad. Jedná
se zejména o plasty, sklo, papír, tetrapak obaly aj. Je léto a v tomto období
je větší množství odpadu z plastů. Prosíme občany, aby plastové obaly
sešlapávali a neodkládali je na zem okolo kontejnerů. Nebuďme lhostejní
k tomu, jestli další občan bude mít místo v kontejneru. Každý kontejner má
svou barvu: žlutý – plasty, modrý – papír, zelený- sklo, dodržujte toto
třídění. Důrazně Vás žádáme – do kontejnerů na tříděný odpad nepatří
komunální odpad, na něj máme popelnice!!! Tímto krokem šetříme i
nemalé finanční prostředky, které obec vynakládá za likvidaci tříděného
odpadu.

Další
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.
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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.
zastupitelstvo obce Olešnice

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k vypsání nového dotačního titulu o možnosti čerpání
dotací na digitalizaci územního plánu, dochází ke změně termínu zahájení
řízení. Proto prosíme ty, kteří mají v úmyslu provést výstavbu a popřípadě
jinak využívat své pozemky oproti původnímu plánu, aby se do 31.7.2011
se svými změnami přihlásili na obecním úřadě v Olešnici.
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.

zastupitelstvo obce Olešnice
Čistění komínů v obci
V dnech 8. a 9. září 2011 se v našich obcích uskuteční čištění
komínů. Vyčištění jedné spalinové cesty je za 380,- Kč, doprava je při
hromadném čištění zdarma. Službu provede kominictví Ladislav Doležal
z Hradce Králové, která čištění prováděla již v loňském roce.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě u p. Dostálové.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Návrh železničního jízdního řádu 2011/2012
Odesílatel:
OREDO s.r.o.
Organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje
Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové
e-mail:
bus@oredo.cz
webová adresa: www.oredo.cz
Příjemce:
Všechny obce Královéhradeckého kraje
Číslo jednací: 93/2011
Datum:
17.6.2011
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Ing. Tomáš Jurček, Ing. Pavel Matouš, Denis Sitora
495 538 802, 495 521 838
jurcek@oredo.cz, matous@oredo.cz, sitora@oredo.cz

Vážení zástupci obcí,
společnost OREDO zveřejnila na svých internetových stránkách
www.oredo.cz první návrh železničního jízdního řádu pro období
2011/2012. Ke stažení jsou na těchto stránkách návrhy jednotlivých tratí.
Nejedná se o definitivní verzi jízdního řádu. Začátek platnosti nového
jízdního řádu je od 11.12.2011.
Z hlediska koncepce železniční dopravy nedochází 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 emailem na adresu bus@oredo.cz. Připomínky zašlete nejpozději do
31. 7. 2011, 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
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Úryvky z nejstarší dochované Olešnické kroniky,
kde kronikář Alois Souček zaznamenal, jak žili naši obyvatelé
kolem roku 1927.
Vzdělanost
Snaha, aby děti nabyly dobrého vzdělání vědního, jest všeobecná. U
některých se nese k tomu, aby děti jednou v životě měly lehčí zaměstnání,
jiným stačí, aby jejich děti uměly čísti, psáti a počítati. Již v době
předškolní snaží se všichni rodičové, aby své děti naučili nejjednodušším
poznatkům vědění. Dávají jim do rukou tužky, aby malovaly, naučí je čítati
aspoň do pěti a podobně. V šesti letech jsou děti zapsány do obecné školy.
Školní docházka je povinná a trvá osm let do dokonaného 14. roku žákova
věku. Úlev v docházce školní není.
Jaký má být učitel
V poměru občanů k učiteli nastaly již před lety příznivé změny.
Učitel není poníženým přistěhovalcem, nýbrž občanem jako jiní usedlíci.
Proti učitelkám není zaujetí. Od učitele žádají, aby děti hodně naučil, mírně
s nimi zacházel, lidí se nestranil, v čas potřeby jim poradil, nebyl příliš
politicky aktivním, nežádal velkých nákladů na školu, pracoval ve
spolcích, nechal náboženské věci s pokojem a nelpěl příliš na dodržování
některých školních předpisů.
Školní předměty
Ve škole se vyučuje těmto povinným předmětům: náboženství,
občanské nauce, čtení, mluvnici a pravopisu, slohu, prvouce, vlastivědě,
zeměpisu, dějepisu, ručním pracím dívčím s naukou o domácím
hospodářství a tělesné výchově. Přihlíží se také úpravě písemných prací.

Mgr. Milada Vránová
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Borec na konec
I letos měla Olešnice zastoupení na mistrovství České republiky
v půlmaratonu, které se konalo 16.4.2011 v Pardubicích. A to dokonce i
mezi ženami. Závodu se zúčastnila Lucie Židová. Trať dle svých slov užila
a nakonec i s časem 2h a 7min byla spokojená.
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