Obecní zpravodaj č.3 / 2011
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

V Olešnici, říjen 2011

Obecní zpravodaj č.3 / 2011

Vážení čtenáři olešnického čtvrtletníku, po babím létu Vám
přinášíme třetí letošní vydání obecního zpravodaje, ve kterém Vás jsme
shrnuli události v uplynulém čtvrtletí. Najdete zde i pozvání na některé
blížící se události. Přejeme příjemné čtení a dobrou chuť o posvíceních.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a přicházíme s vydáním třetího čísla zpravodaje
v letošním roce.
V měsíci červenci byla provedena přeložka vody, plynu a el.
přípojek ve Vrbkách. Dále zde bylo v září dokončeno přeložení veřejného
osvětlení. Zde bych chtěl poděkovat vlastníkům pozemků, kterých se to
týkalo za ochotu při spolupráci.
Ve Vrbkách se nám podařilo dokončit kompletní opravu místní
komunikace. Oprava byla v celkové výši 1.208.706,84 Kč. Na provedenou
opravu bylo použito 600.000,- Kč z dotace, kterou jsme obdrželi od
Královéhradeckého kraje. Děkuji všem, kteří měli ztížený přístup ke svým
domovům, že to pochopili a nebyly žádné problémy. Celou akci provedla
společnost STRABAG Hradec Králové a.s. Tímto byla zakončena
kompletní oprava místní části a doufám, že ke spokojenosti všech. I když
vím, že se najdou i tací, kteří říkají, že je to zbytečné v takovém rozsahu,
ale zastupitelstvo se shodlo na variantě udělat to důkladně a příště zas
začneme v jiné části obce a také důkladně. Při dnešních cenách se opravdu
nevyplatí dělat opravy jen tak na půl, aby to dnes pěkně vypadalo a po
první zimě zde máme výtluky a problém co s tím. Doufám, že chápete naší
snahu, aby nebylo nutné opět řešit jednou řešené.
Nyní se na celou akci zpracovává závěrečná zpráva, kterou
vypracuje RNDr. Kytlík.
Dále byla provedena částečná oprava komunikace na Rašovice, dle
finančních možností obce. Zde byl proveden emulzní nátěr s podrcením a
hutněním.
Ještě Vás seznámím se situací v zasíťování pozemků ve Vrbkách.
Dnes již máme vydané stavební povolení na výstavbu komunikací,
veřejného osvětlení, vody a kanalizace.Těsně před vydáním je stavební
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povolení na výstavbu plynu. Zde došlo ke zpoždění z důvodu neuzavřené
smlouvy o věcném břemeni. Nyní je již vše v pořádku a čekáme jen na
návrat již schválené a podepsané smlouvy od RWE.
Stavební povolení na výstavbu elektrovedení je rovněž před
vydáním, toto povolení si zajišťuje ČEZ sám. Ihned po nabytí právní moci
u stavebních povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Osobou pověřenou pro vyhlášení výběrového řízení na základě
schválení zastupitelstva obce je RNDr. Kytlík. Výběrová komise bude
složena ze členů obecního zastupitelsva.
Zastupitelstvo obce schválilo cenu na prodej pozemků určených ke
stavbě ve Vrbkách ve výši 490,- Kč za m2.
Zastupitelstvo obce zadalo vypracování nabídky na rekonstrukci
ČOV ve Vrbkách.Společnost VODA CZ Hradec Králové předložila dvě
varianty a to : varianta I.
387.659,- Kč
varianta II.
440.598,- Kč
Obě varianty posoudila i spol. AQUA SERVIS, která bude celou
ČOV provozovat, a vydala souhlas s variantou II. Nabídka je platná do
30.4.2012. Doufáme, že finanční prostředky dovolí provést plánovanou
rekonstrukci na jaře příštího roku. Původní technologie již nevyhovuje
dnešním požadavkům a normám.
S přicházejícím sychravým počasím Vám přeji mnoho pohody
v podzimních měsících.Těším se na další spolupráci s Vámi a na Vaše
podněty.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Brichová Marie
Kudláčková Petra

Zemřeli:

Šimerdová Božena
Dohnálek Jan

V měsících červenci až září 2011 oslavili životní jubilea tito
občané:
Šimerdová Božena
Hammerlová Marie
Šmídová Anežka
Chaloupková Božena
Čepelka Rudolf

82 let
87 let
85 let
88 let
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
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Školská rada
V uplynulém období se školská rada sešla, aby projednala a
schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2010/2011.
K tomuto dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky a bude
předložen ke schválení Obecnímu zastupitelstvu.
MartinaPinková st.

ZŠ Olešnice
Školní rok 2011-2012 byl slavnostně zahájen 1.9.2011 za
přítomnosti starosty obce p . Jiřího Moravce a předsedkyně Školské rady p
. Martiny Pinkové. Přivítali jsme 4 nové prvňáčky. Do spádové školy do
Častolovic odešli 3 žáci, do ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou odešla
1 žákyně. Celkový počet žáků v tomto školním roce je opět 19.
Hned od prvního dne jsme se s chutí pustili do učení. Zároveň
připravujeme dvě pásma básniček a písniček na vítání občánků a oslavu
stříbrných svateb.
V říjnu a listopadu připravíme pro naše budoucí prvňáčky dvě
pohádkové školy. Naší snahou je ,aby se děti seznámily se školou,
budoucími spolužáky a učitelkami. Zápis do prvního ročníku bude
17.ledna.
Potom se pustíme do přípravy vánoční besídky a vánočního
jarmarku. Posíláme pozvánku a budeme se snažit, aby se besídka líbila
občanům Olešnice a Hoděčína tak, jako v loňském roce.
Mgr. Milada Vránová

Na další straně najdete pozvánku na vánoční besídku:
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Vánoční besídka

Dne 17.12.2011 v 15:30 za ZŠ Olešnice
Program:vystoupení žáků
vánoční jarmark
občerstvení
Srdečně zvou:žáci ZŠ Olešnice,SDH Olešnice,obecní
úřad Olešnice
Vstupné dobrovolné
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SPOZ
22.října 2011 přivítáme na sportovním areálu nově narozené děti
do života.
Ve stejný den poblahopřeje starosta obce p. Jiří Moravec 3
manželským párům k jejich jubileu Stříbrné svatby.
Životopis manželé Vilímkovi:
Paní Pavlína i pan František pocházejí z naší obce. Svatbu měli
v roce 1986 a od této doby žijí v rodinném domku po Pavlíniných rodičích
v Olešnici, který si pěkně zvelebují.
V roce 1987 se jim narodila dcera Pavla a poté v roce 1991 dcera
Renata.
Pavlína pracuje už 20 let jako pečovatelka v domě s Pečovatelskou
službou v Kostelci nad Orlicí. Od loňského podzimu byla zvolena
zastupitelkou obce a dlouhá léta pracuje také ve SPOZu v Olešnici.
František pracuje ve Ferodu v Kostelci nad Orlici už 17let.
Životopis manželé Pinkovi:
Paní Martina pochází z Nového Města nad Metují a Josef prožil
mládí v Olešnici. Po svatbě v roce 1986 si postavili rodinný domek
v Olešnici. V roce 1987 se jim narodila dcera Martina a v roce 1992 syn
Tomáš.
Martina pracuje jako prodavačka, od r. 1994 v prodejně Marta
v Olešnici.
Od r.2002 je zastupitelkou obce a také pracuje ve SPOZu
v Olešnici.
Josef pracoval v Elitexu v Týništi nad Orlicí a od r. 2005 rozváží
pivo pro Staropramen
.
Životopis manželé Chaloupkovi:
Dne 7.6.1986 uzavřeli manželé Helena a Vladislav Chaloupkovi
sňatek v Kostelci nad Orlicí. Postupně se jim narodili děti Petra,Lukáš a
Terezka.
Celá léta žijí v Olešnici, pečují o děti a rodinný dům.
Foto v následujícím zpravodaji
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
ve své zprávě Vás seznámím s tím, co naši hasiči dělali ve třetím
čtvrtletí letošního roku.
První prázdninovou sobotu se konala soutěž o ,, Lhotecký džbán“
na tuto soutěž jezdíme pravidelně, letos jela soutěžit z našeho sboru tři
družstva, po jednom družstvu z dětí, žen a mužů, tato letošní netradiční
hasičská soutěž byla zaměřena na letectví. Mezi prováděním hasičských
útoků měli soutěžící úkoly ztížené o dovednosti z oboru letectví. Nakonec
si naše družstva vedla velice slušně, děti a ženy skončily na druhých
místech, muži dokončili jako čtvrtí. Během soutěže nad našimi hlavami
předvedli své umění piloti vojenské letky z Čáslavi s letadly JAS Grippen,
to byl silný zážitek, který se jen tak nevidí. Všichni jsme měli možnost se
s piloty setkat a zeptat se na jejich práci. Po skončení vlastní soutěže jsme
se zúčastnili vytvoření českého rekordu ve vypuštění co nejvíce červených
balonků, i my jsme si zakoupili balonky a tím přispěli jak vytvoření
rekordu, tak přispět na pomoc postiženým dětem.
V červenci jsme z prostředků sboru zakoupili velký altán a dvě
sady skládacích stolů s lavicemi, které budou používány pro potřeby naší
organizace, hlavně se tím vytvoří potřebné zázemí při nepříznivém počasí
během soutěží.
Během července začínáme s přípravami na naší již tradiční soutěž.
Společně s obecním úřadem jsme letos připravili již jedenáctý ročník
soutěže, „O putovní pohár starosty obce“. Po špatných zkušenostech
z loňského roku, kdy nám noční příval vody zanesl bahnem připravenou
hráz vytvořenou pro tento účel na potoce, jsme se rozhodli využít nový
zdroj na příkopu u sportovního areálu, hasiči na tomto strávili hodně času,
ale výsledek byl nad očekávání. Vlastní soutěž se vydařila i naším
hasičům. Do soutěže jsme nasadili dvě družstva dětí, jedno družstvo žen a
dvě družstva mužů. Výsledek byl nad naše očekávání. Děti obsadily první
a třetí místo, ženy ve své kategorii vyhrály a muži obsadili v dost silné
konkurenci první a druhé místo.
V srpnu jsme uspořádali brigádu na natření překážek, které jsme
pořídili na jaře pro potřeby hasičského kroužku a oprava a nátěr stojanu na
sušení hadic a zvelebení hasičské zbrojnice.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V srpnu a září již naplno běží příprava na podzimní kolo dětské
soutěže Plamen, děkuji všem hasičům, kteří věnovali a věnují čas této
práci. Na sobotu 24.9. jsme připravili pro děti z hasičského kroužku
naučnou stezku hasičských dovedností v okolí rybníka Střezmá.
S organizováním nám pomohli jak členové sboru, tak i někteří rodiče dětí,
všem děkuji. Po skončení děti pozvaly rodiče na posezení, kde se
s maminkami a tatínky rozdělily o svoji trofej ze soutěže, kterou byla
vepřová kýta, zde se rodiče podívali jak se dětí připravují na soutěž
Plamen.
V sobotu 8.10. odjíždíme na Branný závod hasičských dovedností
do Houdkovic,družstvo mladších dětí skončilo na 12. místě z 25 a družstvo
starších dětí skončilo na 15. místě, blíže seznámí vedoucí mládeže ve svojí
zprávě.
Na sobotu 22. října připravujeme sběr železného šrotu v naší obci,
prosím tímto naše spoluobčany, aby železo, které nám do sběru věnuj,
připravili v sobotu ráno před své domy, děkuji předem.
Ivana Říhová
foto: soutěž O putovní pohár starosty obce
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Mladí hasiči
Prázdninové soutěžení jsme začali 9. 7. soutěží Lhotecký džbán.
Letos jsme ale byli zklamaní, protože se na této netradiční soutěži soutěžilo
pouze v jedné disciplíně a to byl požární útok. Jednalo se o klasické
provedení požárního útoku a po dokončení útoku se měly děti trefovat
letadélkama do určeného místa. Naše děti zde obsadily 3. místo z 9
družstev. Na závěr soutěžení jsme mohli shlédnout přelet gripenů z letiště
z Čáslavi a vytvoření rekordu v počtu vypuštěných červených balónků.
Dne 13. 8. jsme se zúčastnili naší domácí soutěže O pohár starosty
obce Olešnice. Zde jsme postavili 2 družstva – mladší a starší. Družstvo
mladších obsadilo 2. místo a družstvo starší vyhrálo.
Dne 18. 8. jsme za hasičárnou měli soutěžní odpoledne. Ve
dvojicích děti plnily různé úkoly a odpovídaly na záludné otázky.
Z důvodu jiných kroužků a odpoledního vyučování našich dětí ve
škole v Častolovicích jsme byli nuceni přesunout kroužek na středu. Od
listopadu bude kroužek probíhat pro všechny ve středu od 15:00 do 16:00 a
to 1x za 14 dní.
Dne 24. 9. jsme pro děti uspořádali stezku okolo Střezmé. Děti
běžely po lese a plnily úkoly a otázky, které jsou potřebné na podzimní
kolo hry PLAMEN.
Dne 8. 10. jsme se zúčastnili podzimního kola hry PLAMEN
v Houdkovicích. Počasí nám letos vůbec nepřálo. Jednak byla zima a také,
když běžela naše hlídka, strnul se ukrutný liják. Tento závod probíhal tak,
že děti běžely po barevných fáborkách a na určených stanovištích plnily
tyto disciplíny: střelba ze vzduchovky, mapové značky, práce s buzolou,
uzlování, první pomoc, požární ochrana, překonání lana. Za družstvo
mladších nás reprezentovali Tája, Tomášek, Kubík Hovorka, Andulka a
Karolínka.
Za starší Kuba Šmída, Kačka Hovorková, Dominika
Dvořáková, Kristýna Vašatová a Martin Žid. Kuba, Kačka a Eda nás ještě
měli reprezentovat v disciplíně jednotlivců, ale tato soutěž byla z důvodu
špatného počasí zrušena. Našim hlavním cílem bylo porazit družstvo
z Čestic a to se nám také podařilo v obou kategoriích. My se v této soutěži
můžeme považovat za nováčky a podařilo se nám jak v kategorii mladších,
tak i v kategorii starších porazit sbory, které se již několik let této soutěže
účastní. Mladší družstvo skončilo na skvělém 12. místě z 25 družstev.
Dokázali jsme porazit nejen zmíněné družstvo z Čestic, ale i například
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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družstvo z Třebešova, nebo z Bystrého. V kategorii starších soutěží děti do
15 let. Naše družstvo skončilo na 15. místě z 22 družstev. I zde jsme
porazily známé soupeře z Čestic, z Lična, z Borohrádku, nebo
z Častolovic. Doufám, že nám naše soutěžní úspěchy vydrží i do jarního
kola této hry.
Bc. Martina Pinková
Foto: ze soutěže Plamen v Houdkovicích
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Družstvo mladších hasičů ve složení Tomáš Čepelka, Jakub Hovorka, Anna
Musílková, Tája Dmytriv a Karolína Vítková:
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Životní prostředí
Kdo ví, jak třídit odpad, má šanci vyhrát soutěž o zajímavé ceny

Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, houpací sítě,
meteostanice s venkovním senzorem - to jsou některé z cen, které čekají na
výherce soutěže o třídění odpadu. K získání cen si stačí zapnout Český
rozhlas Hradec Králové a odpovědět správně na otázku, která se bude týkat
právě správného nakládání s odpadem. Soutěž probíhá v rámci krajského
projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který podporuje společnost
EKO-KOM, a.s., která v České republice zajišťuje systém zpětného odběru
a využití obalů.
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad alespoň
příležitostně třídí, a něco málo tak o této problematice ví. Soutěž se bude
na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové konat pokaždé mezi osmou a
devátou hodinou ráno v týdnech od 24. října do 30. října, od 21. Listopadu
do 27. listopadu a od 12. prosince do 18. prosince. Soutěžící bude mít vždy
na výběr ze tří možných odpovědí. Když neuhodne, bude mít šanci na
výhru další volající.
O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web www.jaktridit.cz.
Více informací o projektu společnosti EKO-KOM, a.s., který je realizován
ve spolupráci s Královehradeckým krajem, je možné najít na internetových
stránkách www.cistykraj.cz.
Zdroj: EKO-KOM, a.s.
Chcete zdravější ovzduší ve svém okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!

Pokud vám není jedno, co dýcháte vy či vaše děti, nepalte domácí
odpad. K tomu, aby bylo ve vašem okolí ovzduší zdravější, stačí odpad
vytřídit do k tomu určených kontejnerů. Díky třídění odpadu se nejen
zlepšuje životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají důležité
suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí, přesto se i
nyní objevují případy, kdy domácnosti odpad pálí. „Naše sousedka každý
týden pálí v kamnech odpad, patrně včetně plastů a PET lahví. Z komína se
jí pokaždé valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom padesát
metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Milan Rousek z Hradecka.
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Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké množství
zdraví škodlivých látek. Například při spalování PET lahví uniká do
ovzduší toxický oxid uhelnatý a karcinogenní látky přispívající ke vzniku
rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a odnést ho do
příslušných kontejnerů. V Královéhradeckém kraji je už do systému na
sběr a třídění odpadů zapojeno na 400 obcí a po celém regionu je
rozmístěno více než 12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která v České republice
zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se měly
sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly méně místa. Modrý kontejner je určený
na sběr papíru, nápojové kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů,
které jsou ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do oranžových
pytlů. Sklo, které je možné recyklovat prakticky donekonečna, se vhazuje
do zeleného nebo bílého kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého.
Například pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a ostatní
odpad jsou určené sběrné dvory.
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Další
Posvícení v Olešnici
Sportovní areál v Olešnici Vás srdečně zve na posvícenskou husu,
kačenu a jiné posvícenské dobroty. Posvícení se koná od 15.10. do
17.10.2011. V sobotu 15.10.2011 se pořádá posvícenská zábava, na které
zahraje skupina SONG. Srdečně svou Jarda a Kačka.
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Úryvky z nejstarší dochované Olešnické kroniky
Výživa obyvatelstva
Následkem hospodářské a průmyslové konjunktury za posledních
let, zvýšila se životní úroveň našeho obyvatelstva. Dobře se u nás jí. Naši
lidé brzy ráno snídají, před desátou hodinou dopolední přesnídávají, ve
dvanáct obědvají, kolem čtvrté odpoledne svačí a večer večeří. Ke snídani
bývá káva s chlebem k přesnídávce chléb s máslem nebo tvarohem, někdy
uzenice, oběd bývá různý, svačina podobná přesnídávce a k večeři káva,
uzenina, zbytky od oběda a pokrmy z bramborů. Muži častěji zaskočí do
hostince nebo k řezníkovi na masité sousto, ženy k cukráři.
Jídelní lístky chudších domácností
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
brambory
Pátek:
Sobota:
Neděle:

kroupová polévka, chlupaté knedlíky se zelím
hrachová polévka s ráží, burátka
rýžová polévka, kynuté knedlíky s povidly
kapaná polévka,hovězí maso s rajskou

omáčkou,

bramborová polévka, buchty, černá káva
oukrop klofané brambory
hovězí polévka, slepice na paprice, brambory, buchty

Ještě chudší jídelníček
Pondělí:
krupková polévka, bramborové placičky
Úterý:
hlávková polévka, bramborové škubánky
Středa:
čočková polévka, strouhance
Čtvrtek:
rýžová polévka, knedlíky se zelím
Pátek:
bramborová polévka, vdolky s mákem a solí
Sobota:
s buchtičkou polévka, klofané brambory
Neděle: hovězí polévka, maso

- Co by tomu řekl dnes dietolog…

Jó to bylo posvícení povídala babička
To musela být mladá husička a zelí, peklo se maso a koláče voněly
po celé vesnici. Byl to čas, kdy se lidé navštěvovali. A večer byla zábava.
V sobotu chodili tancovat mladí a v pondělí byla „sousedská“ pro starší.
Tak ano, babi, o víkendu je posvícení, tak půjdeme na husičku se
zelím a zatancovat si. Tradice posvícení nesmí zaniknout.
Mgr. Milada Vránová
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