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Obecní zpravodaj č.4 / 2011

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku,
Před Vánocemi vydáváme poslední obecní letošní zpravodaj, ve
kterém Vám přinášíme zprávy z našich obcí za poslední čtvrtletí tohoto
roku. Přejeme Vám všem zajímavé čtení a příjemně strávené vánoční
svátky, hodně dárků pod stromečkem a veselé oslavy konce roku.
Stanislav Martinek a tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
letošní rok utekl jako voda a rychle se blížíme k jeho závěru. Proto
Vám přinášíme ještě několik informací o chodu našich obcí.
V minulém vydání jsem Vás informoval o zahájení stavebního
řízení na výstavbu sítí ve Vrbkách. Nyní můžu již konečně napsat:
potřebná stavební povolení máme již všechna. Nyní bude následovat
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládáme
zahájení prací v jarních měsících. Náklady na výstavbu budou plně hrazeny
z rozpočtu obce.
Dále se nám podařilo dohledat vlastníka pozemků u staré školy v
Olešnici. S vlastníkem je dohodnut postup pro prodej obci. Další informace
budou v příštím čísle zpravodaje.
Bohužel zatím se nám nepodařilo realizovat převod, popřípadě
odkoupení části pozemků pod hřištěm v Hoděčíně od ZVHS Hradec
Králové. S ohledem na skutečnost, že ZVHS bude k 31.12.2011 zrušena,
tak bohužel nevíme kdo přebere celou agendu. Nadále budeme usilovat o
získání uvedeného pozemku.
Nyní Vás ještě v krátkosti seznámím se situací s pozemky u
sportoviště. Vlastníci pozemků byli přizváni na jednání na OÚ Olešnice.
Na základě plných mocí se dostavil k jednání pověřený p. Žid z Bílého
Újezda se svým právním zástupcem. Spoluvlastník pozemku p. Žid z Ústí
nad Labem se omluvil, neboť z jeho strany nebylo potřebné se dostavit,
protože jeho souhlas k prodeji nadále trvá.
Na jednání došlo k dohodě a návrhy obou stran byly přijaty a
dohodnuty podmínky. Bohužel podmínka Židových ze Semechnice se
postupem ukázala jako problematická. Požadují změnit pozemky za
sportovním areálem na plochy pro bytovou zástavbu v připravovaném ÚP.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Ze strany obce ani MěÚ v Kostelci nad Orlicí nejsou připomínky. Bohužel
k ÚP se vyjadřují další orgány, u kterých nelze zajistit schválení. Rovněž
se ukázalo, že k požadovaným pozemkům je pouze přístup po cestě kde je
cca 65 vlastníků, od kterých by bylo potřeba získat potřebné souhlasy. Od
chvíle, kdy byly tyto informace Židovým předány, tak mám pochybnosti o
dokončení celého jednání, neboť již nebyly splněny některé dohodnuté
kroky, ke kterým se sami zavázali. Uvidíme, zda se nám podaří celou věc
vyřešit.
V krátkosti k nadcházejícímu roku 2012.
Priorita pro tento rok je výstavba sítí a ČOV ve Vrbkách. Dále
budeme pokračovat v běžné údržbě obecního majetku.
Dofinancování rozpočtu školy a SDH Hoděčín a Olešnice včetně
kroužku dětí a JPO. Rovněž bude poskytnut finanční příspěvek MS
Střezmá.
Další akce budou realizovány dle finančních možností.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám a vašim
nejbližším příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku hlavně
hodně zdraví a osobní pohody.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Holoubková Aneta

Odstěhovali se:

Šimerdová Božena
Vilímek Josef
Vilímková Anna

Zemřeli:

Krsek Jiří

V měsících říjnu až prosinci 2011 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Fišer Jiří
Kadlec Josef
Kaplanová Eva
Pinková Věra
Junek Bohuslav
Tomková Milada

60 let
92 let
70 let
60 let
90 let
92 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
Zápis z volby do Školské rady
Dne 14. 11. byl rodičům žáků 1. – 5. ročníku ZŠ Olešnice
předložen dotazník VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY. Rodiče měli
rozhodnout, zda v dalším volebním období bude zastupovat rodičovskou
veřejnost p. Dana Židová nebo navrhnout jiného kandidáta a proběhla
volba.
Z 18 volebních lístků se do školy vrátilo 100% a kromě jediného
(byla navržena p. Andrea Čepelková), rodiče vyjádřili souhlas s dalším
pokračováním působení p. Dany Židové ve školské radě.
Na pedagogické radě dne 16. 1. byla zvolena p. Mgr. Edita
Janečková jako členka Školské rady na další volební období od 1. 1. 2012
– 1. 1. 2015.
Školská rada dne 6. 12. Na své schůzi schválila členky Školské
rady na období 1. 1. 2012 – 1. 1. 2015:
p. Martina Pinková – zástupce zřizovatele
p. Mgr. Edita Janečková – zástupce pedagogické veřejnosti
p. Dana Židová – zástupce rodičovské veřejnosti
Martina Pinková st.

ZŠ Olešnice
Máme za sebou už čtyři měsíce učení. V tomto předvánočním čase
naplněném přípravami na vánoční besídku jsme si přesto udělali čas na
naše předškoláčky a připravili jim dvě pohádkové školy.
Dne 10. Listopadu jsme se sešli poprvé s pohádkou „O ČERVENÉ
KARKULCE“ a podruhé 7. prosince „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“.
Přišlo celkem 6 předškoláčků : 1 chlapec a 5 holčiček. V úvodu si děti
poslechly muzikálovou verzi pohádky v podání žáků ZŠ Olešnice.
Následně děti plnily připravené úkoly např. pomáhaly Karkulce vybírat do
košíčku správné dárky pro babičku, zpívaly písničku, vyplňovaly pracovní
list s perníkovou chaloupkou, v tělocvičně sbíraly barevné míčky (kytičky)
pro babičku, přeskakovaly „potůček“ a musely vylézt na vysoký „strom“
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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(žebřiny) a rozhlédnout se, zda v dálce neuvidí světýlko. Všichni přítomní
– učitelky i děti i jejich rodiče si užili spoustu legrace.
Děti se tak hravou formou seznámily s prostředím školy, učitelkami
i budoucími spolužáky. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012 – 2013 se
bude konat 17. ledna 2012 mezi 15:00 až 16:00 hod.
Mgr. Milada Vránová
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Žáci z Olešnice na silnicích bezpečněji
V pondělí 17. října v dopoledních hodinách navštívili policisté
Obvodního oddělení Kostelec nad Orlicí spolu s preventistkou Olešnici u
Rychnova nad Kněžnou.
Na policisty čekali žáci a žákyně z místní základní školy. Do
malotřídního školského zařízení s pěti postupovými ročníky děti nejčastěji
docházejí pěšky po komunikaci, která je bez chodníků. I to byl jeden z
důvodů, proč policisté přijeli v rámci kampaně "Jsme vidět" předat malý
dárek - reflexní vestičku právě sem. Samotnému vyzkoušení nového
bezpečnostního prvku ale předcházelo povídání o tom, jak by se děti coby
účastníci silničního provozu měly chovat. Malí školáči a školačky měli
dobré znalosti a většinu otázek zodpověděli rychle a bez zaváhání. Po
všetečných otázkách se tak dočkali předávání vestiček s logem Besip.
Radost měla i paní učitelka, která bude ve své vestě chodit spolu s dětmi
a řidiče upozorňovat na přecházející skupinku zastavovacím terčíkem.
Poslední zastavení, které policisty v rámci kampaně "Jsme vidět" letošní
podzim čeká, je tento čtvrtek v Mateřské škole v Bartošovicích v Orlických
horách.
por.Mgr.AlenaKacálková

SPOZ
Vítání občánků
22. října přivítal starosta obce p. Jiří Moravec nově narozené
občánky naší obce: Denisu Horáčkovou a Jakuba Horáka. Dětem byly
předány dárky a maminkám krásné květiny.
Základní škola Olešnice si připravila pěkné pásmo a na závěr se
rodiče a děti společně vyfotili.
Stříbrné svatby:
Ve stejný den starosta obce popřál 2 manželským párům k jejich
letošnímu výročí stříbrné svatby: manželům Pinkovým a manželům
Vilímkovým.
Děti ze základní školy si připravily několik básniček a písniček při
kterých je doprovázela p. učitelka Edita Janečková.
Blíží se konec roku a nastává adventní období. V tomto vánočním
čase Vám milí spoluobčané přeji krásné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Foto na následující straně
MartinaPinková st.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
ve své zprávě Vás seznámím s činností našeho sboru v letošním
roce.
První letošní akcí je již tradičně hasičský bál, letos nám k tanci i
poslechu zahrála po roční pauze skupina Betty, ples byl hojně navštíven a
Katka s Jardou se opět dobře postarali o dobré občerstvení .
V lednu navštívili hasičky s dárečkem narozená miminka našich
hasičů.
Rovněž jsme navštívili jednání valných hromad v okrsku, na které
jsme již tradičně zváni.
V zimním období věnovali hasiči hodně času údržbě a opravám
techniky a ukázalo se, že se tato práce během roku zúročila.
V únoru začíná příprava scénáře a nacvičování scénky na tradiční
kácení máje. Jsem velice ráda, že se daří tuto tradici v naší obci i v této
hektické době udržet.
Během tří po sobě jdoucích sobot v březnu pracovali hasiči na
brigádách v lese, na první se postarali o nařezání a odvoz dřeva pro potřeby
sboru, na druhé na stavbě oplocení lesní školky a na třetí tuto oplocenou
paseku vysázeli stromky. Škoda jen, že na těchto brigádách vídáme stále
stejné tváře. Finanční výtěžek z brigád byl věnován na občerstvení pro
hasičský kroužek. Hasiči se tak dohodli, protože financování jídla pro děti
na soutěžích je poměrně nákladná záležitost.
V zimním období pracovali i mladí hasiči, kteří se připravovali na
soutěž Plamen a na ostatní soutěže, kterých se v průběhu roku zúčastnili i
na ukázkové akce, kde našim spoluobčanům ukázali, co již umí.
Na začátek dubna jsme naplánovali brigádu na úklid okolí obce,
tato se nám v loňském roce ukázala jako velice prospěšná, letos jsme
zapojili i děti, které v rámci svých možností pomohli a splnily tak jeden
z úkolů hry Plamen.
V dubnu vrcholí přípravy na kácení máje a to bylo i hlavním
bodem na jednání členské valné hromady v dubnu.
V tomto měsíci se zúčastnily Martina Pinková a Andrea
Čepelková školení pro vedoucí mládeže.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Letošní scénku na kácení máje situovali naši herci do prostředí
indiánských kmenů, které bojují o krásnou dceru náčelníka, myslím, že se
tato akce vydařila.
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 vyhráli a muži skončili druzí.
V nadcházejícím období jsme se plně věnovali přípravám na
dětskou soutěž Plamen. Z prostředků obce byl zakoupen materiál na
zhotovení překážek, které byly zhotoveny přesně podle pravidel požárního
sportu našimi hasiči.
O víkendu 28.-29. května vyrážíme na naší první velkou dětskou
soutěž do Přepych. Již v přípravném období jsme se rozhodli, že vzhledem
k nabízeným cenám zajistíme celodenní stravování na celý víkend
vlastními silami. Peníze na nákup surovin jsme měli z jarních brigád
připravené, Martina Pinková propůjčila kuchyň a spolu jsme se daly do
vaření a svačiny obědy, večeři i snídaně jsme dětem připravily. Došlo i na
zákusek, dětem myslíme chutnalo a to bylo to hlavní. Po proběhlé soutěži
jsme viděli, že je potřeba dětem zajistit lepší zázemí a proto jsme
z pokladny sboru zakoupili velký altán a dva skládací stoly s lavicemi.
Na začátku června jsme pomohli s organizováním dětského dne a
soutěžícím dětem zakoupili sladkosti jako odměnu. Děti z hasičského
kroužku zde ukázaly provedení požárního útoku a jednu z disciplín hry
Plamen, požární útok CTIF se džberovými stříkačkami.
25. června jsme opekli pro hasiče prasátko.
První prázdninovou sobotu se konala soutěž v Kostelecké Lhotě,
na tuto soutěž jezdíme pravidelně a letos jela soutěžit tři družstva, po
jednom děti, ženy a muži. Děti a ženy skončily na druhých místech a muži
skončili čtvrtí.
Během července jsme společně s obecním úřadem začali
s přípravami na naší pohárovou soutěž, po špatných zkušenostech
z loňského roku připravili hasiči na tuto soutěž nový přírodní zdroj vody a
ten se nám při vlastní soutěži osvědčil. Na soutěž se přijel podívat i starosta
OV hasičů Antonín Ulrich a řekl nám, že se mu naše soutěž líbila, škoda,
že nevyšlo počasí, to bylo snad jediné, co pokazilo naši radost, když se
podařilo našim hasičům ve všech vypsaných kategoriích vyhrát.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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V srpnu jsme připravili brigádu na natření překážek vrchní barvou,
natřen a opraven byl i sušák na hadice a zvelebení zbrojnice.
Na sobotu 24.září jsme připravili pro děti naučnou stezku, která
byla malou generálkou před branným závodem, který se koná jako úvodní
závod hry Plamen. S organizováním nám mimo hasičů pomohli i rodiče
mladých hasičů, po skončení pozvaly děti rodiče na posezení, kde byla
opečena kýta, kterou děti vyhrály na soutěži a podělili se s rodiči o trofej.
V sobotu 8.10. odjíždíme na branný závod do Houdkovic
s výsledky Vás seznámí vedoucí mládeže.
V sobotu 22. října jsme v naší obci sebrali železný šrot, výtěžek
nám vylepší účet.
V tomto období jsme se naposledy rozloučili s dlouholetým
členem našeho sboru bratrem Jiřím Krskem. Do sboru vstoupil v roce 1970
a do doby, kdy mu to zdraví dovolilo, byl platným členem našeho sboru.
V listopadu byla poklizena hasičská zbrojnice a umístěna nová
lednice, kterou jsme zakoupili z prostředků obce, byla zazimovaná
technika, se zazimováním zbrojnice počkáme až po uskutečnění Vánoční
besídky, kterou budeme pomáhat organizovat 17. Prosince, program již
připravují společně škola, obecní úřad a my hasiči se opět postaráme o
občerstvení.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem hasičům za jejich práci,
zvláštní dík patří hasičům, kteří se věnují práci s mládeží. Velký dík patří
obecnímu úřadu, který nám vychází vstříc a poskytl prostředky na
zakoupení materiálu pro náš sbor.
Všem Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
do nového roku, ve kterém náš sbor oslaví 135 let.
Ivana Říhová
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Mladí hasiči
Dne 9. 11. jsme malovali andělíčky na vánoční besídku
Dne 16. 11. jsme pro naše děti uspořádali soutěž v uzlování a vyráběli jsme
kalendáře.
Dne 30. 11. jsme zdobili perníčky.
Dne 7. 12. jsme malovali hrníčky na vánoční besídku.
Naše výrobky budeme prodávat na vánoční besídce. Výtěžek
z tohoto prodeje půjde mladým hasičům.
Plánované akce na příští rok:
leden, únor – spojování hadic, podávání hlášení
začátkem února proběhne informativní schůzka pro rodiče staršího
družstva – změna kroužku pro starší děti (alespoň od března do května
kvůli PLAMENU)
březen, duben, květen – podle počasí nácvik disciplín na PLAMEN (účast
všech dětí na kroužku nutná)
25. – 27. 5. – jarní kolo hry PLAMEN Jílovice
Bc. Martina Pinková

SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s činností našeho sboru v Hoděčíně.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika málo hasičských soutěží. Za
povšimnutí stojí alespoň účast v okrskové soutěži v Česticích a také v
hasičské soutěži o pohár starosty obce v Olešnici. Tak jako vloni,
k příležitosti posvícení v obci Hoděčín náš sbor uspořádal v sobotu 29.
října 2011 fotbalové utkání mezi obcemi Olešnice a Hoděčín. I přes to, že
již byl podzim v plném proudu, tak se nám počasí opět vydařilo. Fotbalový
zápas sledovalo velké množství fanoušků z Hoděčína i Olešnice. Průběh
utkání byl velice zajímavý a skončil vítězstvím fotbalistů Hoděčína 3:1.
Někteří naší spoluobčané slavili toto utkání tak urputně, že se protáhlo
krásné posvícenské odpoledne do brzkých ranních hodin druhého dne.
Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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V závěru mi dovolte popřát všem krásné prožití Vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku 2012.

Josef Tomeš

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
letní měsíce nebyly z pohledu činnosti mysliveckého sdružení
Střezmá Olešnice příliš bohaté, proto po dohodě s výborem MS shrnu
v krátkosti dění v našem spolku ve druhém pololetí roku 2011 do tohoto
příspěvku.
Na úseku údržby budov je třeba zmínit především zavedení obecní
pitné vody k hospodářské budově v Olešnici, při kterém bylo třeba provést
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průraz vodovodního potrubí pod silnicí. Vodovod usnadní péči o
odchovávanou zvěř ve voliérách, a také výrazně vylepší hygienické
podmínky pro ošetření úlovků spárkaté zvěře, v neposlední řadě se tím
zhodnotí zmíněná nemovitost.
Velkou snahu v létě věnovali členové MS revitalizaci jedné z voliér
pro bažantí zvěř v Olešnici, odkud bylo ručně vyvezeno velké množství
nevhodné hlíny a kam byly následně položeny drenážní hadice a navezen
štěrk, aby zvěř mohla zůstat v deštivých dnech v přijatelných podmínkách
a nešířily se zde nákazy.
K chatě v Častolovicích a k sociálnímu zařízení zakoupilo
myslivecké sdružení čtvery nové, palubkové dveře, jejich nátěr byl
proveden vlastními silami. U sociálního zařízení se počítá v příštím roce
s další investicí, aby se toalety dostaly na potřebný standard.
Střelecký referent J.Vanický ml. se ujal jednání s balistickým
expertem a na základě upozornění a závěrů kontroly brokové střelnice
Třešňovka, provedené policií ČR, byly správcem střelnice Mirkem
Martínkem a dalšími členy provedeny úpravy střelišť i dokumentace
střelnice, aby bylo vše v souladu s platnými předpisy. Škoda jen, že již
nedošlo na původně plánované podzimní střelecké klání v loveckém
parkúru. Snad příští rok využijeme střelnici více!
Členové MS Střezmá Milan Žid a Karel Janeček se zúčastnili a
obstáli se svými drsnosrstými jezevčíky na lesních zkouškách malých
plemen u Kalouskovy hájenky ve Vamberku. Více můžete číst na webu na
adrese http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Lovecky-pes/2011/62011/Mala-plemena-nejen-na-barve.aspx#.
Zatímco
jezevčíků
se
zkouškami z norování i práce na pobarvené stopě máme v poslední době
dostatek, začínáme mít potíže s absencí větších psů pro přinášení drobné
zvěře a dosledy zvěře spárkaté, kde v některých případech menší pes svou
rychlostí nestačí. Zatím však zvládají tuto práci naši vlastní pomocníci.
Dne 8.10.2011 zavítali do naší honitby lovci, účastnící se tradičního
setkání sokolníků v Opočně, se 3 orly. V prostoru luk mezi Častolovicemi
a Česticemi, kam loveckou skupinu zavedl Jiří Malý, pověřený vedením
lovu, byly dravci uloveny 2kusy srnčí zvěře. Zatímco srnčí zvěř prověřila
kvality dravců v dostatečné míře, zajíců bylo vidět poskrovnu.
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Všichni myslivci již začali s přikrmováním zvěře. Vzhledem
k úbytku členů i s ohledem na snižující se stavy drobné zvěře provedl
výbor MS na návrh mysliveckého hospodáře přerozdělení krmelců mezi
jednotlivými členy, a tak se může veřejnost potkat na cestách ke krmelcům
s jinými tvářemi. Myslivecké sdružení zakoupilo pro nadcházející zimní
období pro zvěř
30q ovsa + 35q granulí+sůl, opět také máme
vypěstovanou kukuřici na políčkách pro zvěř. Určitě je vítána i pomoc
s přikrmováním zvěře od školní mládeže i další široké veřejnosti,
doporučuji však vždy se domluvit předem s myslivcem, který se o krmelec
stará, aby donesené krmivo bylo skutečně pro zvěř vhodné. Do krmelců
jistě nepatří shnilé ovoce, slupky od brambor, apod. Základ krmiva
zpravidla tvoří kvalitní seno, oves, granule s minerálními doplňky a sůl.
Dále se zvěři předkládá kukuřice, sušené kopřivy, jeřabiny, občas žaludy
nebo kaštany – vždy však bez plísně! Pro bažantí zvěř je vhodná pšenice.
Pokud se někde vyskytne hejno koroptví, je žádoucí mu pomoci přečkat
zimu výstavbou boudy ze smrkových větví, pod kterou se nasypou odrcené
lístky ze sena, nebo drobné obilí apod. Pokud nemrzne, jsou vhodným
doplňkem pro zvěř též řepa, kapusta, mrkev resp. jablka.
Vzhledem k neradostnému pokračujícímu úbytku drobné zvěře
(celorepublikový jev, s nímž si marně lámou hlavu mnohá sdružení a
odborníci) jsme letošní společné hony pojali spíše jako přátelská setkání,
též počet honů byl snížen na tři. Na divoké kachny nebyly společné hony
svolávány.
1.hon na bažanty a zajíce jsme uspořádali začátkem listopadu
v Častolovicích na chatě a netradičně se jej mohly od rána zúčastnit též
ženy našich myslivců. K jídlu byly podávány vepřové speciality, odpolední
společné posezení bylo zpestřeno návštěvou harmonikáře. Na výřadu se
kromě několika bažantů a zajíců objevila též liška a proto bylo v chatě
veselo. Nejinak tomu bylo na druhém honu dne 3.12. na chatě Na Pasece,
kam jsme se vraceli nejen s dvěma ušáky, ale také s divočákem a
nádherným lišákem. Šťastnými lovci byli MVDr.Hodný-„Král honu“ a
J.Vanický ml. Jelikož ani na tomto honu nechyběla žena, která zřejmě
přinesla lovecké štěstí, nezbývá, než si přát účast žen též na posledním
našem letošním honu! Lišák, jehož hodnota je zřejmě medailová a ulovený
Pepíkem Vanickým, je možná právě ten, který pravidelně navštěvoval
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stráň u odchovny skotu v Hoděčíně, a který často „dohlížel“ na tamní
traktoristy s kupy slámy.
Všichni se už těšíme na Poslední leč do Olešnice dne 17.12.,
výsledky lovu před uzávěrkou nejsou samozřejmě známy, ale někteří
hříšníci už teď dobře vědí, že je nemine při Poslední leči Myslivecký soud,
který vynese spravedlivé rozsudky za jejich přestupky proti mysliveckým
řádům.
Nastupuje zima a tím období strádání pro zvěř v přírodě. Prosíme
proto všechny, aby závěr roku oslavili s rozumným množstvím
pyrotechniky, a aby na svých vycházkách do přírody nenechávali volně
pobíhat psy do krytin, kde se zvěř zdržuje!
Nový rok již klepe na dveře. Naše myslivecké sdružení ho zahájí
Mysliveckým plesem v sobotu 28.1.2012 od 20h v Česticích – srdečně
zveme širokou veřejnost!
5 let uteklo jako voda a tak jsou před námi také volby nového
výboru mysliveckého sdružení – stane se tak na výroční členské schůzi
24.2.2012 na chatě v Častolovicích. Volební komise již s předstihem
pracuje na přípravě voleb a jedná s kandidáty, aby mohlo být plynule
navázáno na dobrou práci předešlého výboru, jehož členům patří velký dík
za to, že ve svém volném čase věnovali mnoho úsilí pro řádný chod
sdružení a pro nás ostatní. Určitě tento výbor v nelehké a „rychlé“ době
pod vedením p.Miloslava Zaňky obstál se ctí.
Závěrem si dovolím poděkovat znovu zástupcům místních obecních
samospráv za jejich podporu naší činnosti. Poděkovat se však sluší i mnoha
dalším lidem, kteří spolupracovali v letošním roce s naším spolkem, ať už
to byla pomoc finanční, materiální, nebo jiná. Byli to rodinní příslušníci,
zemědělci, naši honci, školy, majitelé obchodů a restaurací, kamarádi
myslivci z okolních spolků atd.! Děkujeme, že si všímáte dění kolem sebe,
i když je jím třeba úsměvné půlnoční probuzení myslivce a jeho zavolání
na lov „asi poraněného divočáka“ , ze kterého se později vyklube
vietnamské prase, které se podhrabalo majiteli ze zahrady…
Všem těmto lidem, stejně jako Všem ostatním spoluobčanům, za
Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice a jeho členy přeji krásné a bohaté
Vánoce a hodně pohody a zdraví do nového roku!
R.P.
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S harmonikářem:

J.Vanický ml. S lišákem:

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

Strana 17/25

Obecní zpravodaj č.4 / 2011

Výřad honu 3.12.2011:

Pevel Žid s Fandou Kudláčkem:
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Další
Poplatek ze psů
Až se Vám dostane do rukou tento zpravodaj, bude již zbývat jen
několik málo dní do konce roku 2011. S novým rokem 2012 mají všichni
majitelé psů opět povinnost uhradit poplatek ze psa na rok 2012. Dle
vyhlášky platné pro naši obec činí poplatek 100,- Kč za prvního psa a 150,Kč za každého dalšího psa. Poplatek je nutné uhradit do 31.3.2012.
Poplatek ze psů hradí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Olešnice.
Poplatek se hradí za psa staršího 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit
obci Olešnici vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí držení psa staršího, a to do 15 dnů ode dne jejího
vzniku, vyplněním formuláře „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, který
je k dispozici na obecním úřadě. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
Jaroslava Dostálová
Volně pobíhající psi
Zároveň bychom chtěli upozornit majitele psů, aby nenechali své
psi volně pobíhat po veřejných prostranstvích obce. Tímto dochází
k porušování vyhlášky obce. Už nastaly i případy znečištění okolí
obecního úřadu a školy. Tím, že zde nenecháme volně pobíhat psy,
zamezíme ohrožení dětí.
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Železniční modeláři DDM Kostelec nad Orlicí na výstavě ve
Francii

Dva žáci z naší obce Jakub Hloupý a Jakub Šmída navštěvují
kroužek železničních modelářů DDM v Kostelci nad Orlicí. O víkendu 30.
– 31. října navštívily děti z tohoto kroužku národní železniční muzeum ve
francouzských Mulhouse, které slavilo čtyřicáté výročí svého založení.
Děti představily své modely, ukázaly svůj um v řízení modelové železnice
a poté si prohlédly exponáty vystavené v rozsáhlém areálu tohoto muzea.
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Další taneční talenty v naší obci
15.12. 2011 Základní umělecká škola F.I.Tůmy v Kostelci nad
Orlicí uvedla v klubu Rabštejn baletní představení Stvoření světa, pod
vedením paní Lenky Neubauerové.
V záplavě účinkujících dívek vyčnívali jediní muži, a to Tomáš
Pinka v roli Boha a Míla Vrána v roli Adama, oba z Olešnice.
Představení sklidilo obrovský aplaus diváků.
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Nově otevřená vzorková prodejna svítidel v Olešnici
České elektro-prodejna svítidel
Olešnice 113
517 36 Olešnice

provozní doba:

po-pá 10 – 17
so
9 – 11

e-shop: www.ceské-elektro.cz
e-mail: info@ceske-elektro.cz provozovatel: Milan Bezdíček

Zavedení elektrické energie v naší obci
Dnes je to pro nás samozřejmost, ale „Družstvo pro rozvod
elektrické energie v Olešnici“ vzniklo až 28.3.1929. Zápis ustanovující
schůze a výtah z kroniky obce najdete na dalších stránkách:
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