Obecní zpravodaj č.3 / 2013
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, září 2013

1. září nastoupili do základní školy v Olešnici tito prvňáčci:
Anna Vondráčková, Jiřina Junková, Edita Bartošová a Martin Bezdíček

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
informace uplynulého čtvrtletí Vám přinášíme v tomto třetím
vydání obecního zpravodaje roku 2013.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda letní dny máme již asi za sebou a pomalu se nám
začíná ukazovat podzim. Právě v tomto období přicházíme opět s novými
informacemi o našich obcích.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemku p. č. 71/5 a 71/6 v
k.ú. Hoděčín. Kupující uhradili vypracování geometrického plánu a dále
hradí sepsání smlouvy a návrh na vklad.
V letních měsících bylo rozhodnuto o nákupu a montáži zařízení
ELTRICK. Toto zařízení by mělo snížit náklady na vytápění budovy školy
a úřadu. Návratnost této investice je propočítána na tři topné sezóny. V
srpnu byla zaplacena záloha ve výši 27.160,- Kč. Montáž zařízení
proběhne v týdnu od 22. září 2013. Celkové náklady včetně potřebné
revize budou 78.000,- Kč.
17.8.2013 proběhla soutěž SDH o pohár starosty obce Olešnice.
Dále v uplynulém období proběhlo několik soutěží v různých částech
okresu. Zde bych poděkoval všem, kteří se zasloužili nejen o organizaci,
ale i o samotné soutěžení a za úspěchy které jste dokázali vybojovat. Více
na jiném místě zpravodaje.
Z provedené kontroly nájemních smluv, bylo na veřejném zasedání
v září schváleno několik dodatků nájemních smluv. Jedná se zejména o
aktualizaci osobních údajů s nájemci obecních prostor. Na jednání
zastupitelstva v říjnu bude ještě potřeba schválit potřebné provozní řády a
provozní doby sportoviště a Bumbálky. K tomu bude nutná spolupráce
s nájemci, neboť je i v jejich zájmu, aby vše splňovalo potřebné náležitosti,
ikdyž si to zatím neuvědomují.
V červnu bylo zadáno zaměření a vypracování GP na pozemky u
areálu. Dnes již máme vše po hromadě a je připravena žádost o dělení
pozemků. Tento postup byl dohodnut a schválen. Židovi jako vlastníci
pozemků souhlasí s prodejem. Doufáme, že se opravdu podaří vše úspěšně
dokončit.
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V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o možnosti převodu
pozemků pod chodníky v obci. Dnes již máme vypracované zaměření,
podepsané žádosti o dělení parcel a podanou žádost o bezúplatný převod
od Krajského úřadu. Dále je vydán souhlas od SÚS k převodu. Doufáme,
že se nám vše podaří zdárně ukončit do konce letošního roku
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou na věcné břemeno pro
výstavbu optického kabelu v katastru obce Hoděčín a částečně v Olešnici.
Smlouva byla schválena dle přiložené dokumentace a zaměření.
Důležité upozornění pro všechny, kteří mají obavy o svůj majetek.
Stále se množí i v naší obci nájezdy zlodějů. Bohužel se jedná o krádeže
v rodinných domcích i v objektech určených k podnikání. Prosím Vás
všechny o obezřetnost. V případě pohybu podezřelých osob nebo aut,
kontaktujte neprodleně POLICII a zapište si SPZ vozidla. Rovněž pozor na
různé podomní prodejce a výkupce.
Na závěr Vám všem přeji hezké podzimní dny a děkuji všem za
spolupráci a reprezentaci obce při soutěžích hasičů, zejména těch
nejmenších.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Csontosová Vanesa
Hanák Sebastian

Zemřeli:

Valtera Antonín
Hostinský Adolf

V měsících červenci až září 2013 oslavili životní jubilea tito
občané:
Hammerlová Marie
Šmídová Anežka
Chaloupková Božena
Votroubek Jaroslav
Moravcová Drahomíra
Čepelka Rudolf
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Hanáková Hana
Hostinská Marie
Dörnerová Růžena
Řičařová Jindřiška

70 let
70 let
70 let
81 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

SPOZ
Zlatá svatba
6. 7. 2013 oslavili
manželé František a Marie
Vilímkovi z Olešnice 50 let
společného života. Starosta obce
p. Jiří Moravec manželům
popřál k jejich výročí svatby,
předal květiny a dárky.

Životopis manželů Vilímkových:
Pan František, rodák z Olešnice čp. 55, se narodil 10. 4. 1939. Po
ukončení základní školy v Kostelci nad Orlicí nastoupil do SOU
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v Ivančicích a po vyučení pracoval v Kovodružstvu v Častolovicích jako
strojní zámečník až do odchodu do důchodu.
Paní Marie Vilímková, narozená 9. 10. 1942 ve Žďáru nad Orlicí,
absolvovala SZŠ v Hořicích v Pokr. Po maturitě v roce 1960 pracovala
v ZZN v Kostelci nad Orlicí. V roce 1984 nastoupila do JZD Častolovice.
Zaměstnání ukončila odchodem do důchodu v roce 1997.
Seznámili jsme se na ,,Jarním vínku‘‘ v Lípě nad Orlicí. Po svatbě
začali s přestavbou manželova rodinného domku. V roce 1964 se jim
narodil syn Pavel, v roce 1965 syn František a v roce 1977 syn Petr.
Všichni synové bydlí v Olešnici a tak se mohou často těšit s dětmi a jejich
rodinami.
Jubilea:
Paní
Božena
Chaloupková
z Hoděčína se dne 29. 7. 2013 dožila
významného jubilea – 90 let. K tomuto
výročí popřál místostarosta obce p.
Jaromír Dostál, který paní Chaloupkové
popřál pevné zdraví, hodně štěstí a osobní
pohody, dále jí předal květiny a dárky.

Životopis paní Chaloupkové:
Paní Božena Chaloupková se narodila v Olešnici dne 29. 7.1923
panu Aloisi a Marii Hovorkovým jako nejmladší z pěti sourozenců.
Navštěvovala základní školu v Olešnici a měšťanskou školu v Kostelci nad
Orlicí. Poté vypomáhala v domácnosti. Vdávala se 20. ledna 1945, vzala si
Jana Chaloupku z Hoděčína. Po narození dvou synů v roce 1946 a 1949
byla ženou v domácnosti. Rodina měla menší hospodářství, které postupně
zvelebovali. Manžel dojížděl za prací do okolních měst, proto se paní
Božena o hospodářství starala spolu s rodiči manžela.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Po kolektivizaci zemědělství na vesnicích musela vstoupit do práce
na místní státní statek v Hoděčíně. Celý svůj život pracovala v zemědělství
a po zániku státního statku v roce 1986 přešla do JZD Častolovice se
sídlem v Česticích, kde do svých 72 let pracovala, i když od roku 1978
pobírala malý důchod. Od roku 1995 žila po úmrtí manžela v Hoděčíně
v hospodářském stavení sama až do roku 2013. Pro vysoké stáří a
nesoběstačnost musela být paní Božena Chaloupková umístěna do
seniorského domu v Přepychách.
Za SPOZ Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Dne 2. září jsme zahájili nový školní rok 2013 – 2014. Zúčastnili se
ho nejen rodiče prvňáčků, ale také starosta obce p. Jiří Moravec, který
věnoval čtyřem novým žáčkům knihu a popřál jim hodně úspěchů ve
školní práci.
foto prvňáčků na úvodní straně
Z pátého ročníku odešla do spádové školy v Častolovicích jedna
žákyně, druhá nastoupila na osmileté gymnázium do Rychnova nad
Kněžnou.
Základní škola Olešnice je v letošním roce dvoutřídní s pěti
postupnými ročníky. Navštěvuje ji 24 žáků. Ve složení pedagogického
sboru nedošlo ke změně.
Výuka probíhá podle školního vzdělávacího plánu s názvem „Co
slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuju. Co si vyzkouším, tomu
rozumím.“ Od třetího ročníku se žáci učí anglický jazyk, v pátém ročníku
probíhá výuka informatiky.
O prázdninách proběhla rekonstrukce školní družiny. V červnu
jsme místnost s pomocí rodičů a dětí vystěhovali, pan Horký nám krásně
vyspravil a vymaloval zdi. V červenci jsme svépomocí položili plovoucí
podlahu a v srpnu nám p. Sejkora a p. Falta vyrobili a smontovali nové
skříně. Nové vybavení, daleko víc vyhovuje potřebám školy a děti si chválí
větší prostor pro hry.
Pro předškoláčky připravíme dvě Pohádkové školy. Po
zkušenostech z minulých let, kdy byly velice kladně hodnoceny, budeme
v této aktivitě pokračovat. Chceme budoucím prvňáčkům ukázat hravou
formou školu, učitelky i spolužáky aby při zápisu už šli do známého
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prostředí a v klidu a bez stresu mohli plnit zadané úkoly. Zápis do prvního
ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhne v polovině ledna. Přesný
termín dostane každý předškolák na osobní pozvánce.
Vánoční besídka
SPRDŠ při ZŠ Olešnice ve spolupráci s SDH Olešnice a Obecním
úřadem v Olešnici zve všechny občany Olešnice, Hoděčína i širokého
okolí na Vánoční besídku, která se bude konat 14. prosince na prostranství
za budovou základní školy v Olešnici. Součástí besídky bude také jarmark
a občerstvení.
Mgr. Milada Vránová

SDH Olešnice
První akcí v měsíci červenci byla účast na soutěži Lhotecký džbán,
této soutěže se zúčastňujeme pravidelně již mnoho let. V letošním roce se
do Kostelecké Lhoty 13.července vypravila družstva mladších dětí, žen a
mužů. Mladší děti ve své kategorii zvítězily, družstvo žen také vyhrálo a
muži skončili na pěkném druhém místě.
Během července byla brigádnicky provedena rekonstrukce podlahy
v hasičské zbrojnici, byl položen nový betonový povrch, který byl natřen,
hasičárna byla vymalována a umístěny byly nové regály na materiál a
nářadí. Všem, kteří se této rekonstrukce zúčastnili, děkuji za provedenou
práci.
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Další akcí byla 17.8. soutěž ,,O putovní pohár starosty obce
Olešnice“, kterou pořádáme společně s obecním úřadem. Zde skončily
mladší i starší děti na druhých místech, ženy soutěž vyhrály a muži
skončili na šestém místě. Ženy si odnesly i cenu za absolutně nejrychlejší
útok soutěže.
Hned na následující víkend je pro děti připraveno stanování
s výletem – zprávu z této akce najdete v kapitole Hasičský kroužek.
Další sobotu jelo družstvo starších dětí na poslední závod
mládežnické ligy do Křovic. V letošním roce, kdy jsme se této soutěže
zúčastnili, poprvé skončilo družstvo na sedmém místě v okrese.
V sobotu 7.9. jedeme na soutěž do Kosteleckých Horek, letos
s družstvy mladších i starších dětí, žen a mužů. Ani odsud jsme nepřijeli
s prázdnou, mladší děti doběhly na třetím místě, starší děti, ženy i muži na
místech druhých. Je to poprvé, kdy všechny naše družstva přivezla poháry
za umístění na předních místech. Přitom starší děti, zde běhají stejnou trať
jako ženy s materiálem dospělých. Další sobotu 14.9. Jede družstvo mužů i
žen na soutěž do Albrechtic nad Orlicí, ženy soutěž vyhrály a muži
skončili na třetím místě.
V sobotu 5. 10. se na sportovním areálu v Olešnici a přilehlém
okolí uskuteční branný závod požárnické všestrannosti, který přádají SDH
Olešnice a Okresní Sdružení Hasičů. Jedná se o zahajovací závod soutěže
Plamen 2014, tuto soutěž pořádáme poprvé a vzhledem k tomu, že se zde
bude pohybovat přibližně okolo 400 dětí bych chtěla poprosit všechny
spoluobčany o pochopení, protože se zde tento den určitě zvýší provoz.
Ivana Říhová

SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás seznámili s činností našeho sboru
v Hoděčíně. Nový rok jsme začali bilancováním na valné hromadě.
Přivítali jsme dva nové členy, čehož si pro náš malý sbor velice
považujeme. Ještě za nepříznivého počasí se 5 našich členů zúčastnilo
výsadby stromků, což nám přispělo do naší pokladny. Tak jako každý rok
jsme po dohodě připravili dřevo, postavili hranici pro pálení čarodějnic a
oslavili jejich svátek za účasti mnoha návštěvníků a spoluobčanů. V zadní
části hřiště v Hoděčíně byly instalovány sloupy s ochrannou sítí, které jsme
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důkladně natřeli. Dále jsme také natřeli vše dřevěné na přístřešku posezení
u pivnice Bumbálka a provedli výměnu krycích lišt zábradlí.
V průběhu roku jsme se zúčastnili několika málo hasičských
soutěží. V květnu jsme startovali na okrskové soutěži na Ledské a koncem
srpna na soutěži o pohár starosty obce. Dá se říci, že už jsme přišli na to,
kde nás skutečně tlačí bota, a proč naše výsledky nejsou uspokojivé.
Soupeři se zkrátka mají na co těšit. Vše jsme zúročili 7. září na soutěži
v Třebešově, kde jsme získali velmi pěkné 6. místo. Ten večer ještě
následovalo pro naše členy opékání kýty, vše se k naší spokojenosti
vydařilo.
Rádi bychom Vás tak jako každý rok pozvali na tradiční
posvícenské fotbalové utkání mezi obcemi Olešnicí a Hoděčínem, které
se uskuteční 26.10. 2013 na hřišti v Hoděčíně.
Děkujeme za vaši přízeň
Josef Tomeš

Hasičský kroužek
Jak už bývá naším zvykem, hasičský kroužek, z důvodu konání
soutěží, probíhal i o letních prázdninách. Dne 3. 7. jsme uspořádali
ukázkovou hodinu pro předškoláky.
Dne 13. 7. jsme odjeli na soutěž Lhotecký džbán do Kostelecké
Lhoty. Jelikož se jedná o netradiční soutěž, kromě klasického požárního
útoku děti ještě házeli minimaxem do dálky. Bohužel se této soutěže
zúčastnilo pouze družstvo mladších a to tuto soutěž vyhrálo.
Další soutěž se uskutečnila 17. 8. u nás v Olešnici. Jak družstvo
mladších, tak i družstvo starších obsadili 2. místo.
Týden na to a to od 23. do 25. 8. byl pro děti z hasičského kroužku
uspořádán výlet. V pátek byla pro děti přichystaná stezka, na které plnily
záludné úkoly a přemýšlely nad složitými otázkami. Vítězové si svoji
odměnu museli podle azimutu a buzoly nalézt a po delším pátrání ji
skutečně objevili. Večer si děti na ohni opekly buřty a poté ulehly do stanů
ke spánku. Ráno jsme se nasnídali a pěšky šli do Čestic na zastávku. Odtud
jsme vlakem dojeli do Hradce Králové, kde jsme navštívili místní
hasičskou zbrojnici s exkurzí, poté jsme absolvovali prohlídku elektrárny
Hučák. Po obědě jsme ještě stihli výšlap na Bílou věž. K hasičské zbrojnici
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.3/2013

Strana 9

jsme se vrátili navečer a hned pro nás byla připravena večeře. Poté jsme si
v hasičárně udělali malou diskotéku a opět ulehli do stanů. Ráno na nás
čekala snídaně a potom opakování na PLAMEN. Děti si zopakovaly
všechny disciplíny na hru PLAMEN a po obědě jsme se rozutekli domů.

Dne 31. 8. se družstvo starších zúčastnilo poslední soutěže hasičské
ligy mládeže a to soutěží v Křovicích. Družstvo starších obsadilo 9. místo a
celkově v tomto ročníku skončilo na 7. místě.
Dne 7. 9. jsme se zúčastnili soutěže v Kosteleckých Horkách.
Mladší děti obsadily krásné 3. místo a starší děti skončily na 2. místě.
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Dne 21. 9. se mladší i starší děti zúčastnily první soutěže letošního
ročníku hasičské ligy mládeže a to Lukavickým braňáčkem. Mladší děti
obsadily 7. místo a starší místo 15.
V sobotu 5. 10. se na sportovním areálu uskuteční podzimní kolo
hry PLAMEN. Žádám spoluobčany, aby v tento den, zejména okolí
rybníka Střezmá, nenarušovali průběh soutěže, jelikož zde bude hodně
soutěžících a děti budou běhat lesem po fáborkách a plnit úkoly. Děkuji,
Bc. Martina Pinková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
po horkém létě přišly studené deštivé dny – snad proto, aby
připomněly, že se blíží podzim a tradiční výstava zahrádkářů
v Častolovicích, na kterou jsme byli opět pozváni, abychom zde
prezentovali výsledky naší činnosti. Stánek připraví a návštěvníkům podá
informace skupinka našich členů pod vedením MVDr.Václava Hodného.
Malou komplikací pro nás je souběh s naším plánovaným společným
výletem na Svatohubertské slavnosti do Chlumce nad Cidlinou, který je
naplánován na 5.října.
První výstřely ozývající se o sobotních večerech naznačily, že se
také přiblížily společné podzimní lovy. Zatím se loví jen divoké kachny.
Do volné přírody jsme vypustili menší počet bažantů obecných
z polodivokého odchovu, o které se především starají Milan Žid s Karlem
Janečkem, prozatím jejich adaptace ve volné přírodě probíhá úspěšně. Do
ní se však již nepodívají bažanti královští, kterých jsme dovezli 25. Stačila
naše malá nepozornost, jedna noc a jedno prorezivělé oko pletiva ve stropě
voliéry a kuna již věděla, jak s malými bažantíky naložit. Snad kunu
potkáme při honech my, a my už také budeme vědět, jak s ní srovnat účty!
Podzimní hony jsou plánovány pro naše členy tři - uskuteční se
v listopadu a v prosinci, v říjnu jim bude předcházet lov sokolníků. Určitě
bychom potřebovali před hony omladit naši základnu loveckých psů, ale
v dnešní uspěchané a náročné době se jen málo členů odhodlá cvičit a
kvalitně připravit psa na zkoušky. Kromě času to vyžaduje i hodně peněz a
ježdění se štěnětem za výcvikem a za zvěří. Jak nepostradatelní jsou však
naši čtyřnozí pomocníci, to ukázali některé lovy srnčí a černé zvěře
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v letních měsících, kdy je zvláště potřeba rychle střelený kus dohledat, aby
nedošlo k poškození zvěřiny vlivem horka.
Opět jsme se snažili snižovat stavy černé zvěře na únosnou míru,
což se nám letos podařilo i díky novému nájemci honitby u Křivic, který se
lovu černé zvěře zatím věnuje opravdu intenzívně. Pozadu nechtěl zůstat
ani Jirka Malý z našeho sdružení, který ve svých 41letech ulovil před
několika dny svého již stého divočáka! V osmnácti letech jsme spolu
skládali zkoušky z myslivosti a byli pasováni na myslivce. Od té doby
jsme se stihli oba oženit, odsvědčit si svatbu, rozvést se, ale společná láska
– myslivost, s námi zůstává i nadále, a snad ještě zůstane!…

V loňském roce se osvědčily tzv.pachové ohradníky, pěna, která se
nastříká na stromy podél cest a která díky aplikovaným přísadám odrazuje
zvěř. U Rašovic jsme se takto snažili ochránit i polní kultury dozrávající
pšenice. Pěna však také není všemocná a proto museli členové našeho
výboru s některými majiteli pozemků projednat kompenzaci škody.
Naštěstí byly škody výrazně menší než vloni. Stejně tak u silnic jsme
museli jen za poslední týden dvakrát zasahovat, abychom se postarali o
zvěř poraženou auty. Výbor MS následně rozhodl o tom, že si na zářijové
členské schůzi společně pochutnáme na srnčím guláši. Pro většinu členů to
bylo milé překvapení.
Nyní se blíží chladné období, proto již připravujeme zásoby granulí
a obilí pro zvěř, dovezena byla také sůl. Náš sklad v hospodářské budově
v Olešnici však příští rok bude muset projít větší stavební rekonstrukcí.
Nestabilní podloží a spodní vody vykonaly totiž své a pod zátěží se bortí
celá čelní stěna, která následně blokuje otvírání vchodových vrat. Také
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výhledově uvažujeme o výstavbě chladicího boxu na zvěřinu v Olešnici,
protože box u chaty v Častolovicích je při častém souběhu s dalšími
akcemi na chatě nevyhovující. Přece jen někdy nevěstě při jejím svatebním
veselí nedělá nejlépe pohled na její svatební dort a na vedle visícího
štětináče! Také nechceme znečistit novou dlažbu před chatou.
Plánů na novou sezónu je již nyní dost, ale teď se již společně těšíme na
podzimní loveckou sezónu, kterou snad ve zdraví přežijeme, abychom z ní
mohli přinést další informace Vám, věrným čtenářům obecního
zpravodaje! Jen připomínám, že je možné se stále hlásit u mysliveckého
hospodáře p. Pavla Žida /774 086 650/ a zakoupit u něj srnčí zvěřinu,
kterou
Vám
dodáme
staženou,
připravenou
ke
spotřebě!
Mějte příjemný podzim!
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz

Další
Přípravy na stavbu kanalizace
Dne 29.8 v Hoděčíně a dne 31.8. v Olešnici došlo ke zmapování
obce z důvodu umístění odpadních šachet a zmapování hlavního řádu
vedení budoucí kanalizace.
Z různých reakcí občanů je nám jasné, že ne každý souhlasí
s připravovanou stavbou. Bohužel, nesouhlas a reptání je jediné, co nám do
budoucna zbývá. Pokud nechceme připravit našim dětem dárek v podobě
tučných pokut za nedodržení zákonů o odpadních vodách, tak máme
nejvyšší čas s tím něco dělat. Každý z nás je producentem odpadní vody a
obec za tento odpad odpovídá kam je odváděn. Zkráceně problém nás
všech.
Hned na začátku upozorním na skutečnost, že se ještě nestaví a ani
není jisté, zda se bude stavět a popřípadě kdy.
Z informací o připravovaných dotacích je zatím jisté, že dotace na
výstavbu kanalizací končí rokem 2020. Pokud nám vše dobře půjde tak by
neměl být problém žádat o dotaci. Otázka je, zda dotaci dostaneme a v jaké
výši.
Předpoklad:
do 31.3.2014 zažádáno o územní souhlas
do 31.12.2014 zažádáno o stavební povolení
rok 2015 žádost o dotaci ( pokud bude vyhlášen dotační titul) a
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vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
rok 2016 zahájení stavby, pokud půjde vše bez problému
Toto je pouze přání, skutečnost může být úplně jiná, kterou nejsme
schopni ovlivnit.
Schválením zastupitelstva Čestic a Olešnice byla vybrána
podtlaková technologie. Dnes ještě není rozhodnuto od jakého výrobce to
bude (ISEKI a nebo ROEDIGER).Toto bude rozhodnuto po dokončení
projektové dokumentace k územnímu řízení až budou jasné trasy ,přípojky
a technické hodnoty trasy.
Dnes je na obci již vypracován návrh tras a přípojek. V dohledné
době budou připravovány smlouvy o smlouvách budoucích na věcná
břemena.
Celá kanalizace je předběžně zakreslena co nejméně po pozemcích
vlastníků tak, jak určuje zákon. Bohužel pro obec je negativní skutečnost ,
že se půjde po cestách, kde byla provedena v minulých letech oprava , ale
tomu se nelze ubránit.
Je jasné, že výstavbou kanalizace budeme platit stočné. Bohužel,
pokud budou uvedeny do praxe zákony jak jsou dnes již jsou v platnosti,
tak ten kdo nebude napojen na veřejnou kanalizaci nic nezíská. Jen pro
informaci vlastní ČOV znamená povolení k vypouštění (dnes vydáváno na
dobu určitou), po této době nebudou vydávány nové souhlasy, pokud bude
v obci veřejná kanalizace. Další povinností je dvakrát za rok odběr vzorků
a údržba celého zařízení.
Septik vývoz a doložení o likvidaci na ČOV. Toto není
zastrašování, ale bohužel realita.
Doufám, že i ti spoluobčané, kteří nás kritizují, pochopí, že to není
pouhý výmysl zastupitelstva, ale požadavek doby a zákonů. Nikomu se
nechce platit nic zbytečně. O to více je potřeba se zamyslet i nad tím zda
kritika , která je sice pouze od pár jedinců je oprávněná. Pokud je nám
známo tak zablokování přípravy územního řízení, následně stavebního
řízení a v neposlední řadě samotné stavby by v budoucnu mohlo pro nás
všechny (občany) a po té obec stát mnoho peněz na pokutách.
Další podrobné informace budou opět na veřejném zasedání v říjnu
v Olešnici. Je pouze škoda, že část občanů s ničím nesouhlasí a kritizuje
přípravu kanalizace a na veřejné zasedání nepřijdou a šíří zaručené
informace.
Za zastupitelstvo obce Moravec Jiří
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Poděkování
Obec Olešnice a Základní škola Olešnice děkují firmě ISOVER
SAINT-GOBAIN Častolovice, která poskytla slevu 78% na dodávku
isolační vaty potřebné k zateplení stropu budovy OÚ a ZŠ. Obec tímto
vstřícným krokem ušetřila cca 31 tis. Kč.

Dále děkujeme firmě MATRIX a.s. Třebešov a jejímu řediteli ing.
Liboru Burianovi za dodávku řeziva potřebného k vytvoření roštů pod
podlahami. Firma Matrix a.s. dodala materiál zdarma a ušetřila obci cca 10
tis. Kč.

Za slevy na poskytnutou práci děkujeme i:
panu Jaroslavu Votroubkovi - doprava
a panu Milanu Šulhovi - manipulátor.
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Skladovací prostory obce
Již dlouhou dobu trápil obec problém se skladováním materiálu.
Obec nevlastní žádné prostory, kde by bylo možné uskladnit materiál např.
betonové truby z kanalizace, písek na protipovodňové hráze a jiný stavební
materiál.
Vstříc nám vyšel pan ing. Pavel Páv, který umožnil obci využít
bezplatně cca 60 m2 skladovací plochy ve staré cihelně.
Tímto mu touto cestou děkujeme za vyřešení letitého problému.
Jednorázový svoz popelnic
Obec Olešnice nabízí občanům další možnost svozu popelnic od
roku 2014. Jedná se o jednorázovou známku na svoz za cenu 61,- Kč (cena
platná pro rok 2013). Výhodou tohoto typu svozu je, že popelnici vyvezete
v kterýkoliv den svozu v naší obci, až když je popelnice plná a nalepíte na
ni tuto známku. Zájemci hlaste se u p. Dostálové do 30.11.2013, abychom
zajistili dostatečný počet těchto známek.
Čipová karta IREDO
Postupně nahradí vícedenní jízdenky. Informace k ní včetně
formuláře žádosti najdete na www stránkách OREDO.CZ.
Soutěž O zlatý rýč obce
Jak víte, i letos jsme vyhlásili soutěž O zlatý rýč obce. Do soutěže se
přihlásíte tak, že vyfotíte nebo donesete nějaký ukázat zajímavý výpěstek ze
zahrady – zeleninu, ovoce, květinu a podobně. Některé Vaše příspěvky už
dorazily, díky za ně, ať máme z čeho vybírat. Máte čas do 24.11!
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Pozvánka na vojenskohistorickou akci
KVH 1. prapor Stráže obrany státu ve spolupráci se Střelnicí Čestice
si Vás u příležitosti 75. výročí mobilizace československé branné moci
dovolují pozvat na vojenskohistorickou akci připomínající události
roku 1938. Akce se uskuteční v areálu střelnice v Česticích v sobotu 28. září
2013 od 14 do 18 hodin. Hlavním bodem programu bude cca od 15.30 bojová
ukázka přibližující incidenty v čekoslovenském pohraničí. Součástí programu
bude prohlídka historické techniky, dále pak výstroje a výzbroje
prvorepublikových ozbrojených sborů. Občerstvení zajištěno v tamní
restauraci. Vstupné dobrovolné. Akce se bude konat za každého počasí."
S pozdravem za KVH 1. prapor SOS
Ladislav Havelka
Pozvánka na drakiádu
kterou pořádá ZŠ Olešnice 28. září. Sejdeme se odpoledne v 15:00 na
sportovišti. Draky s sebou! Snad nám bude přát vítr. Poté bude akce ukončena
na sportovišti.
Olešnické posvícení
se bude konat na sportovním areálu 19. a 20. října. Sobotní večer
19. října zpříjemní kapela Stará vesta. Na Vaši návštěvu se budou těšit
Kateřina s Jardou.

Trochu z naší historie
Sbor dobrovolných hasičů v Hoděčíně byl založen a teprve začaly
starosti, z čeho se budou financovat základní věci – dotace neexistovaly.
Základ byla stříkačka a příslušenství. První se ozvala firma Stratílek
z Vysokého Mýta, která nabídla výzbroj mužstva za solidní cenu, aby se co
nejvíce ušetřilo. Bratr Chaloupka Fr. navrhnul zažádat obecní úřad o místo
na zbrojnici. Současně bylo jednáno o povolení a záruky obecním
zastupitelstvem a sice do výše půjčky 20.000,- Kč. Dochází též k sloučení
divadelního spolku „Kolár“ s hasiči. Ti se přidávají k hasičskému okrsku
župy orlické. Po dalším zkoumání rozpočtu zjistili, že si musí vypůjčit
22000,- Kč. Žádost o půjčku si podali v kampeličce v Olešnici- což jim
bylo přislíbeno. Šetřit začali i kulturní činností a první co uspořádali byla
taneční zábava (věneček), z čehož byly první peníze do kasy. Prosili o dary
i sousední obce, které pomohly částkami:
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Obec Hoděčín
Olešnice
Hřibiny
Lično
Ostašovice
Velká Ledská
Rašovice
Dohromady bylo vybráno
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Na 7.000,- Kč se zaručují sami funkcionáři spolku a to Malý Fr.,
Junek Fr., Martinec Jos. a Votroubek Ant. V tu dobu to byla velká suma a
uvázat se na dluh byla velká zodpovědnost. Dne 19.5.1937 bylo už jednáno
o zakoupení motorové čtyřtaktní stříkačky od firmy „Mára“z Poděbrad za
23.000,- Kč. Smlouvu přijel do Hoděčína uzavřít sám pan továrník Mára,
což bylo bráno jako čest.
Zpracovala p. Růžena Dörnerová

Borec na konec – Kobylka z podhůří Orlických hor

Kamerik byla tříletá, když byla přivezená z hřebčince z Písku, jako
malá pro plemeno ČT,(154 cm) byť s velmi dobrým původem. Sedmým
rokem chovají manželé Ešpandrovi koně u nás v Olešnici. V jejich péči
povyrostla Kamerik nejen fyzicky, ale i sportovně a po 9 letech začala
jejich lásku postupně vracet, nejen svoji ušlechtilou povahou, ale výsledky
ze závodů v naší republice i v zahraničí. Po dva roky se jí stala dominantou
všestrannost- zkouška ze tří disciplín, jedna z nejnáročnějších.(drezura,
terénní zkouška a parkur- každý den jedna úloha)Po vítězném skoku
mohutnosti 170cm s p.Ešpandrem před 3 lety a jiných velmi dobrých
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výsledcích bylo téměř rozhodnuto. Náročnost těchto závodů se neobejde i
bez tzv. vyježděnosti jezdce, věkové kategorie a časové náročnosti. Loni
absolvovala několik domácích i mezinárodních závodů již s jezdcem
Petrem Myškou. Umístění na předních příčkách v zahraničí i na domácí
půdě bylo vždy zaslouženou odměnou.
V červenci přišlo pozvání z Francie k testaci nové dráhy pro
světové jezdecké hry 2014 v Normandii. MS ve všestrannosti stupeň
obtížnosti CCI** i pro naši republiku. Komise vybrala tři koně. Zvažování
a debaty okolo účasti nemohly chybět. Takto náročné závody jezdec ani
Kamerik ještě nikdy nejeli. Po zvážení všech pro i proti bylo rozhodnuto.
Mimo jiné byla to čest nejen pro majitele a takovéto pozvání se neopakuje.
Účastnilo se na 50 zemí světa s těmi nejlepšími jezdci a poprvé i Česká
republika.
Kamerik si vedla fantasticky, velmi zodpovědně. Všechny úlohy
zvládala bez problémů. Terénní zkouška měřila téměř 5 km, na které
neudělala jedinou chybu. Pouze body navíc za překročení časového limitu
posunuly celkový výsledek. Ale není se co divit, zodpovědnost jezdce
převládla nad touhou za každou cenu kobylku hnát.
Při psaní tohoto příspěvku potvrdila Kamerik svoji výkonnost na
parkurových závodech v Hořovicích obtížnosti ,,S“ s hvězdou. Ze 75 koní
v rychlostní soutěži obsadila krásné 4. místo s Míšou Příhodou bez jediné
chyby. Budeme držet palce koncem září, kdy půjde cenu Grad Prix memoriál pana Mentlíka. (právě od Mentlíkových Kamča pochází)
Ešpandrovi mají doma koníků několik. Kdo ví, možná u nich pod
strání, v přírodních podmínkách u lesů a kopečků našeho kraje vyrůstá
další šampionka.
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