Obecní zpravodaj č.4 / 2013
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, prosinec 2013

Zimní fotografie (autorVáclav Říha)
… jaká bude tato zima?

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
informace uplynulého čtvrtletí, a shrnutí dění v roce 2013 Vám
přinášíme v posledním vydání obecního zpravodaje tohoto roku. Přejeme
Vám zajímavé čtení a pohodové svátky.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám přenesl do několika posledních dní a je zde čas přinést
zprávy z činnosti obce za poslední část roku.
Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou optického kabelu, který
bude položen podél místní komunikace v Hoděčíně . Realizace stavby dle
podané žádosti je plánována na jaro 2014.
V říjnu bylo kompletně dokončeno zateplení půdních prostor nad
třídami školy. Zde ještě jednou děkuji za spolupráci všem, kteří se na této
akci podíleli jak fyzicky tak i materiálně . Poděkování patří zároveň ještě
jednou společnosti MATRX a.s. Třebešov za dodané dřevo se slevou a
rovněž společnosti ISOVER SAINT - GOBAIN Častolovice za
poskytnutou slevu na izolační materiál.
Další ukončenou akcí je výsadba živého plotu a ostatní zeleně u
budovy OÚ a dokončení celkových terénních úprav:
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Jak jste si jistě všimli tak
v Hoděčíně dochází k pozvolnému
napouštění rybníka. Je velká škoda,
že POVODÍ LABE a.s. neprovedlo
odbahnění, tak jak bylo původně
slíbeno.

Bohužel, ještě stále nejsou podepsány smlouvy na převod pozemků
pod chodníky. Rovněž i smlouvy na nákup části pozemků pod hřištěm u
sportoviště v Olešnici nejsou podepsány ze strany prodávajících. Tyto
smlouvy budou realizovány s největší pravděpodobností až v roce 2014.
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Zastupitelstvo obce schválilo prodej další stavební parcely ve
Vrbkách. K podpisu smlouvy dojde s největší pravděpodobností až
v lednu příštího roku.
Podrobné informace a zhodnocení letošního roku Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje, zároveň bude upřesněno i programové
prohlášení zastupitelstva pro rok 2014.
Upozornění pro všechny, kteří by si chtěli zapůjčit lešení. S
ohledem na stav podlážek a lešení s platností od 1. ledna 2014 nebude
lešení již půjčováno z důvodu bezpečnosti.
Kanalizace
Většina z Vás dostala do svých schránek smlouvy ke stavbě. Tyto
smlouvy je nutné zkontrolovat, dopsat datum narození a podepsat .
Podepsané smlouvy prosím odešlete v přiložené obálce, anebo předejte na
OÚ. Pokud máte někdo problém s podepsáním této smlouvy, prosím
přijďte na OÚ, ať se vše potřebné co v nejkratší době vyřeší. Žádám
všechny, kteří tak ještě neučinili, aby nezdržovali celou akci. Bez
podepsaných smluv nelze žádat stavební úřad o územní souhlas, který je
nutný pro podání žádosti o dotaci.
Na závěr děkuji zastupitelstvu obce za činnost a zodpovědný
přístup k připravované stavbě kanalizace. Jedná se o historicky největší
investici v obci a doufáme, že v případě realizace bude vše ke spokojenosti
občanů.
Závěrem Vám všem děkuji za spolupráci s obcí v letošním roce.
Vážíme si Vašich názorů a podnětů a těšíme se na spolupráci v roce
příštím. Jak jistě víte rok 2014 je rokem volebním, kdy bude voleno nové
zastupitelstvo a starosta obce.
Příjemné a pohodové vánoce klidný konec roku a mnoho zdraví a
úspěchů do nového roku Vám všem přeje
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Bergmanová Tereza
Šmídová Leona

Přistěhovali se:

Esop Jakub

Zemřeli:

Židová Jiřina
Votroubek Jaroslav

V měsících říjnu až prosinci 2013 oslavili či oslaví životní jubilea tito
občané:
Kadlec Josef
Votroubková Marie
Dörner Jan
Krsková Hana
Tomková Milada

94 let
80 let
70 let
70 let
94 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
8. ledna na 1. schůzi SPOZu jsme projednali seznam aktivit pro
letošní rok:
1) jubilanti
2) ples obecního úřadu
3) setkání důchodců
4) zlaté svatby
5) vítání občánků.
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jubilanti
Občanům, kteří oslaví 60, 65, 70, 75, 80 a více let, obecní úřad již
tradičně zahraje několik pěkných písniček a členky SPOZu jim předají
květiny, gratulaci a finanční dar.
ples obecního úřadu
Letos již tradičně se obecní ples konal dne 22. 3. 2013 na
sportovním areálu. K tanci a poslechu hrála skupina SONG a byla
připravena bohatá tombola.
setkání důchodců
Již tradičně se v dubnu scházejí naši důchodci na sportovním
areálu. Děti ze základní školy si připravily nové pásmo básniček a
písniček, které se moc líbilo. Bylo připraveno chutné občerstvení.
zlaté svatby
Obecní úřad letos popřál 2 manželským párům: manželům
Vilímkovým a manželům Farským k jejich významnému výročí.
vítání občánků
12. října jsme přivítali 4 nově narozené děti:
zleva Vanesa Csontosová, Sebastian Hanák, Sofie Lorencová,
Barbora Kutnarová:
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Základní škola si připravila pro naše miminka a jejich rodiče pásmo
básniček, říkadel a písniček. Místostarosta p. Jaromír Dostál popřál dětem i
rodičům vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchu v životě.
Maminky dostaly krásné květiny a miminka hračky a finanční dar.
Přichází čas vánoční, a proto mi dovolte, popřát všem spoluobčanů
jménem svým i SPOZu prožití krásných a klidných svátků vánočních a do
nového roku hodně zdraví a pohody.
Za SPOZ Martina Pinková
Školská rada – výroční zpráva 2013
V letošním roce se sešla školská rada na své první schůzi dne 10.
ledna, kde projednávala návrh rozpočtu školy na další rok, rozbory
hospodaření školy. Tyto dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Milada
Vránová a byly schváleny.
Dne 30. srpna ředitelka školy předložila školské radě ke schválení
Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2012/2013. K tomuto dokumentu
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl předán obecnímu zastupitelstvu
ke schválení.
V letošním roce nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany
rodičů.
Za SPOZ a Školskou radu Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Letošní začátek školního roku provázelo pěkné počasí, proto jsme
toho využili a hned 6. 9. jsme si udělali sportovní den. Děti se proběhly
lesem a na sportovním areálu si zahrály míčové hry. Další vydařenou
zářijovou akcí byla Drakiáda. Dne 28. září jsme přivítali podzim pouštěním
draků. Společně s olešnickými hasiči jsme pro děti připravili soutěže o
pěkné ceny. V 15 hodin jsme se sešli na sportovišti. Bylo krásné slunné
počasí, ale vítr se s nadcházejícím podzimem nedostavil. Děti se však
nedaly odradit. Běhaly s draky po hřišti a podařilo se jim dostat je až do
výšky deseti metrů. Soutěžilo se o to, kdo draka nejdéle udrží ve vzduchu.
Vítězem se stal Adam Junek. Ani ostatní soutěžící neodešli s prázdnou a
byli odměněni drobnými cenami. Děti si ještě opekly buřty a pohrály si.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Dospělí si mohli také zasoutěžit a to ve štípání dříví. Účast sice nebyla
valná, ale i tato soutěž měla svého vítěze. Celé odpoledne vládla výborná
nálada a i přesto, že vítr stávkoval, se Drakiáda vydařila.
Dne 12. října jsme vystoupili s pásmem básní na vítání občánků.
V říjnu a listopadu jsme opět připravili pro budoucí prvňáčky
pohádkovou školu. Naši školáci jim zahráli dvě muzikálové pohádky a
malé děti plnily různé zábavné úkoly. V říjnu se této akce zúčastnilo sedm
předškoláků, v listopadu dokonce osm. Zápis dětí do prvního ročníku se
bude konat 16. ledna 2014 mezi 15. a 17. hodinou.
Během podzimu jsme dvakrát navštívili divadlo v Kostelci nad
Orlicí. Děti zhlédly pohádku "Povídačky naší Kačky" a velice vydařené
představení pohádky "Křemílek a Vochomůrka".
Jako každým rokem, i letos jsme se vypravili do Častolovic na
výstavu Zahrada východních Čech. Prohlédli jsme si krásná jablka,
nádherné květinové vazby a děti si nakoupily nějaké drobnosti a pamlsky.
V úterý 3. 12. jsme zahájili plavecký výcvik. Děti se vždy na tento
kurs velice těší. Pod vedením učitelů plavecké školy se zdokonalují v
plavání a neplavci se nenásilnou formou učí plavat. Na plavecký výcvik
dětem přispíváme z fondu SRPDŠ částkou 200,- Kč.
V současné době všichni žijeme přípravami vánoční besídky.
Doufáme, že se nám program vydaří, že nás nezradí počasí a přijde se na
nás podívat hodně lidí.
Mgr. Edita Janečková
Drakiáda 28.9:
foto z opravené školní družiny:
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SDH Olešnice – zpráva za rok 2013
První letošní akcí byl tradiční hasičský ples, k tanci i poslechu hrála
skupina Betty, ples byl hojně navštívený a Katka s Jardou přispěli dobrou
stravou ke spokojenosti přítomných.
V únoru začali muži s přípravou scénky na kácení máje. Ti, kteří
pracují s dětmi je začali připravovat na první soutěž, kterou byla uzlovačka
v Provozu a děti plnily odznaky odbornosti.
Během března byla provedena údržba a opravy hasičské techniky.
Brigáda na sázení stromků musela být vzhledem k počasí odložena na 7.4.
a i tak se sázelo za mírného sněžení. Sešlo se dvacet dospělých plus dvacet
dětí a s hasiči z Hoděčína bylo vysázeno 9000 stromků.
Na sobotu 13.4. byla svolána valná hromada, jako hlavní bod byla
příprava kácení máje. Dětem jsme pomohli s odvozem starého papíru,
kterého se jim podařilo sebrat 230 kg.
Poslední dubnový den vyráží hasiči do lesa pro máj a tím vrcholí
přípravy kácení máje, které se v naší obci pořádá vždy 1.května, hasiči si
letos nacvičili scénku s tématem olympijské hry v Olešnici. Počasí nám
přálo, herci nezklamali a všichni přítomní se pobavili.
Hned následující týden 8.5. odjíždíme s dětmi na soutěž jednotlivců
60 metrů překážek do Jaroměře, blíže ve zprávě vedoucích mládeže. První
soutěží dospělých byla okrsková soutěž na Velké Ledské, kterou muži
vyhráli.
Další víkend se koná okresní kolo celostátní soutěže Plamen
v Pohoří. I letos nám pomohla celá řádka rodičů s odvozem dětí, tímto jim
děkuji. Manželé Martina a Pepa Pinkovi nám opět po celý víkend navařili a
dovezli dobré jídlo, tímto se nám daří velmi snížit výdaje na jídlo pro děti
na tuto soutěž a tímto bych jim chtěla poděkovat.
Prvního června jsme pomohli s organizováním dětského dne.
V sobotu 8.6. se koná okresní kolo soutěže jednotlivců Kvasinská
šedesátka, více vedoucí mládeže. 15. Června vezeme starší děti, které
postoupili na krajské kolo na soutěž do Trutnova, zde skončil Jakub Šmída
6. a Kateřina Hovorková na 15. místě v Královéhradeckém kraji. Tu samou
sobotu jeli muži na pohárovou soutěž do Záměle, kde letos skončili na
čtvrtém místě. Na sobotu 22.6. je pro členy sboru a jejich rodiny
připraveno sportovní odpoledne s opékáním, soutěžilo se jak ve smíšených
družstvech, tak v jednotlivcích a plnili se úkoly, které jsou součástí dětské
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hry Plamen .Dospělí si vyzkoušeli,co vše musí děti zvládnout. Odpoledne
se vydařilo a užili jsme spoustu legrace. Druhý den jedeme se staršími
dětmi na soutěž dětské ligy do Opočna.
Měsíc červenec začínáme soutěží Lhotecký džbán, které se
účastníme již mnoho let.Do Kostelecké Lhoty jede družstvo mladších dětí,
družstvo žen a mužů. Děti zvítězily, ženy zvítězily také a muži skončili na
druhém místě.
Během července byla brigádnicky provedena oprava podlahy
v hasičské zbrojnici, byl položen nový betonový povrch, který byl natřen,
hasičárna byla vymalována a byly umístěny nové regály na materiál a
nářadí. Všem, kteří se zúčastnili děkuji.
Další akcí je naše pohárová soutěž, kterou pořádáme s obecním
úřadem, letos 17.8. na sportovišti v Olešnici. Zde skončili mladší i starší
děti na druhých místech, ženy vyhrály a muži skončili na šestém místě.
Ženy si odnesly i cenu za absolutně nejrychlejší útok soutěže.
Hned následující víkend je pro děti připraveno stanování s výletem.
31.8. jedou starší děti do Křovic na soutěž okresní ligy mládeže, kde
skončily na 6. místě
V sobotu 7.9. jedeme na soutěž do Kosteleckých Horek. Ani odsud
jsme nepřijeli s prázdnou, mladší děti doběhly třetí, starší děti, ženy a muži
skončili na druhých místech.
Další sobotu jedou ženy i muži na soutěž do Albrechtic n.O. Ženy
soutěž vyhrály a muži skončili na třetím místě.
Na 5. října jsme pozvali na sportoviště v Olešnici hasičskou mládež
z celého okresu na branný závod požárnické všestrannosti, kterou jsme
s Okresním sdružením hasičů pořádali poprvé, jedná se o zahajovací závod
soutěže Plamen na rok 2014. Všem, kteří pomáhali při organizování
soutěže i při přípravě pohoštění děkuji. Byla to, co se týká počtu
soutěžících největší akce, kterou jsme pořádali a myslím si, že jsme se ji
zhostili dobře.
Další sobotu už jedeme na soutěž jednotlivců, kterou v Javornici
pořádal SDH Dlouhá Ves i odsud jsme dovezli cenné kovy, více ve zprávě
o mládeži.
Na sobotu 14. Prosince připravujeme společně se základní školou a
obecním úřadem vánoční besídku s dětským jarmarkem, výtěžek jarmarku
bude použit pro děti z hasičského kroužku.
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Jelikož se blíží konec roku chtěla bych Vám popřát klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku, členům sboru pak ještě
hodně elánu do hasičské práce.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
V sobotu 5. října se u nás na sportovním areálu uskutečnilo
podzimní kolo hry PLAMEN. Této soutěže se zúčastnilo 26 družstev
mladších (38 hlídek) a 24 družstev starších (28 hlídek) a dále pak 4
družstva dorostenců, 1 družstvo dorostenek, 2 smíšená družstva a 6
dorostenců jednotlivců. Mladší skončily na 5. místě a starší družstvo
dokonce na místě 4. Na sportovním areálu se tento den sešlo okolo 350 dětí
+ jejich vedoucí a rodiče a rozhodčí disciplín. I přes tento vysoký počet
závodníků se soutěž obešla bez větších problémů a chtěla bych poděkovat
za vstřícnost místních občanů, protože nikdo nenarušoval průběh soutěže.
Podzimní hodiny jsme věnovali tvorbě výrobků na vánoční
jarmark. Do výroby se zapojily jak mladší děti, tak i starší.
Jelikož máme pro letošní rok už odsoutěžíno, ráda bych zde uvedla
naše výsledky za uplynulý rok:
9. 3. uzlovačka Provoz – 9. místo,
25. – 26. 5. jarní kolo hry PLAMEN Pohoří– mladší 9. místo (z 27
družstev), starší 10. místo (z 22 družstev),
13. 7. Lhotecký džbán – mladší 1. místo,
17. 8. soutěž Olešnice – mladší 2. místo, starší 2. místo
31. 8. soutěž Křovice – starší 6. místo,
7. 9. Kostelecké Horky – mladší 3. místo, starší 2. místo,
21. 9. Lukavický bradáček – mladší 7. místo, starší 15. místo,
5. 10. podzimní kolo hry PLAMEN Olešnice – mladší 5. místo (z
26 drustev), starší 4. místo (z 24 družstev).
Na závěr roku bych ráda poděkovala obci Olešnice za finanční
podporu, dále Kateřině, za bezproblémový průběh soutěže PLAMEN,
rodičům dětí, kteří nás na soutěžích doprovázeli a pomáhali nám a hlavně
samotným dětem, kteří se opravdu snaží na kroužek docházet např. i když
zrovna mají prázdniny. Do nového roku přeji dětem hodně úspěchu při
soutěžích, a aby se další rok obešel bez zranění jako roky předcházející.
Bc. Martina Pinková
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Okresní kolo Plamen, Olešnice, 5.10.:

… družstva mladších žáků:

… starší žáci:
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
naše myslivecké sdružení vstoupilo do posledního čtvrtletí
letošního roku jen s 27 členy, neboť se jediná žena mezi muži, paní Šárka
Kopecká - Strachová, Dis, rozhodla k 30.9.2013 ukončit své členství. Jak
uvedla ve svém dopise, důvodem k tomuto kroku jí bylo především její
pracovní zaneprázdnění a péče o malé dítě. Sdružení vzalo Šárčino
rozhodnutí na vědomí.
Po splnění nejrůznějších pracovních povinností, které nás během
roku provázejí /brigády, péče o spolkové budovy, o zařízení v honitbě,
předcházení škodám zvěří, nezbytná administrativa, …/ jsme se dostali
k podzimním lovům a společné zábavě. Ty odstartovaly tradiční
sokolnické lovy dne 12.10.2013. Počasí na tento lov bylo krásné, slunečné,
nicméně poměrně silný vítr na lukách ztěžoval dravcům jejich let a lov. A
tak přes dostatek příležitostí k vypuštění dravců u všech členů lovecké
skupiny, která nás letos navštívila, se sokolníky z Rakouska, Německa, i
Belgie, se objevili na výřadu jen dva ušáci!
Jak už bylo v předchozím zpravodaji zmíněno, zúčastnili jsme se s
výstavní expozicí při zahrádkářské výstavě v Častolovicích, setkání s dětmi
na Malé Ledské, povedl se snad i společný výlet některých členů malým
autobusem na Svatohubertské slavnosti do Chlumce nad Cidlinou,
zakončený společným posezením.
Dne 16.listopadu se sešlo všech 27 členů MS Střezmá Olešnice na
svém prvním společném honu na drobnou zvěř na chatě v Častolovicích. O
slavnostní úvod se postaral předseda MS Miloslav Zaňka, když předal
panu Bohuslavu Kuncovi doklad o Čestném členství, uděleném
Českomoravskou mysliveckou jednotou. K pohodě účastníků přispěla též
krásná nová výzdoba chaty , na jejichž stěnách se kromě nové malby
objevily preparáty zvěře na stylových nových dřevěných štítcích, které
vyřezal a instaloval náš kamarád a myslivec František Kudláček z Hradce
Králové. Největší ozdobou této akce ale byly tentokrát ženy, manželky a
přítelkyně myslivců, které se v hojném počtu připojily ke svým mužům –
některé již na hon, jiné na společné podvečerní posezení při dobrém jídle –
zabíjačkových specialitách a dobré zábavě. K ní byl tentokrát velký důvod,
neboť se na výřadu po honu objevilo nejen 6 zajíců, ale také 3 lišky! Jejich
šťastnými lovci byli postupně Jirka Malý, Karel Janeček a Jaromír Dostál.
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Ani nejstarší pamětníci mezi námi nemohli vylovit ze své paměti podobně
úspěšný lov se třemi zrzkami na výřadu. Lišák ulovený Karlem Janečkem
v rákosí pod Malou Ledskou byl navíc tak velký a těžký (10kg), že už snad
nemohl ani žít v liščích norách – neprotáhl by se tam! Na tomto honu
odvedli vynikající práci naši honci a psovodi, resp. především jejich psi.
Při společném večerním veselí nechyběla tombola ani hudba /p.Peremský a
Kolář/, o hladové krky se po celý den skvěle starali Jirka Šimerda
s dcerou a paní Maruška Zaňková . Troufám si říci, že na naší chatě již
dlouho nebylo mezi myslivci takhle veselo!
Zatím poslední akcí byl již 5.ročník třídenního setkání obchodních
partnerů společnosti Saint-Gobain, divize Isover Častolovice, při kterém
naše sdružení zajišťuje pro hosty Isoveru tréninkovou střelbu na asfaltové
terče, lov na čekané na srnčí a černou zvěř a pro majitele potřebných
oprávnění též malý společný hon ! Letos na jeho výřadu leželo 12 zajíců a
bažanti. Během setkání lovci ulovili 2ks srnčí, v Oboře Opočno též 1ks
muflona, divočáka se tentokrát ulovit nepodařilo, neboť okolo posedů se
při čekané neustále točil vítr, který divočáky zrazoval od opuštění houštin.
Hosté přesto odjížděli s pěknými zážitky.
Naše sdružení má letos v plánu ještě dva společné hony na drobnou,
Poslední leč v Olešnici a hon u chaty Na Pasece, po Novém roce však
výbor MS připravuje pravidelné společné naháňky, především za účelem
snižování stavů černé zvěře, aby se lidé cítili v lesích na vycházkách
bezpečněji a abychom ještě lépe předcházeli škodám působeným divočáky,
které nás nepřestávají trápit.
Dovolujeme si srdečně pozvat širokou veřejnost na náš další
Myslivecký ples do restaurace v Česticích v sobotu dne 11.1.2014 od
20hod. Vstupenky můžete zakoupit od 29.12. u J.Malého-Čestice604980389.
Krásný adventní čas, příjemné Vánoce a hodně štěstí do nového
roku přeji za celé sdružení Vám, čtenářům zpravodaje, i Vašim blízkým!
Děkujeme za podporu naší myslivosti do svých rodin i všem našim
přátelům a partnerům.
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
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Záběr ze sokolnického lovu za Isoverem:

Šťastní lovci lišek na rekordním honu 16.11.:
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Další
Poplatek ze psů
Od 1.1.2014 je nutné uhradit poplatek ze psa na rok 2014. Dle
vyhlášky je poplatek ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za
každého dalšího psa. Poplatek je nutné uhradit do 31.3.2014.
Poplatek ze psů hradí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Olešnice
a Hoděčína. Poplatek se hradí ze psa staršího 3 měsíců. Držitel psa je
povinen ohlásit obci vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí držení psa staršího, a to do 15 dnů od jejího vzniku.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník psa odhlásit.
Jaroslava Dostálová
Sběrný dvůr Hřibiny - Ledská
Vážení občané,
začátkem roku 2014 se pro Vás otevře nový sběrný dvůr. Nachází se v obci
Hřibiny – Ledská a jeho umístění je v prostoru skládky na Velké Ledské.
Bude otevřen každé úterý od 14. – 16. hod. a v sobotu od 9. – 11. hodin.
Pro občany a podnikatelské subjekty zapojené do systému sběrného dvora
bude odběr daných komodit zpoplatněn dle platného ceníku, který bude
k nahlédnutí ve sběrném dvoře, obecním úřadě v Hřibinách, na webových
stránkách obce Hřibiny – Ledská a na obecních úřadech spádových obcí
pro tento dvůr.
Nebezpečné odpady, které nebudou odebírány ve sběrném dvoře jsou
zejména azbest, asfaltové frakce, radioaktivní odpad,… Tyto odpady
odebírají skládka Křovice u Dobrušky, nebo skládka České Libchavy.
Náš sběrný dvůr se stal součástí kolektivního systému zpětného odběru
použitých elektrospotřebičů, svítidel a baterií. Zcela zdarma zde budete
moci odevzdat kompletní elektrospotřebič, baterie, nebo nerozbité
světelné zdroje. Jedná se zejména o pračky, ledničky, televizory,
radiopřijímače, mixéry, elektronářadí, tužkové baterie, autobaterie, NiMh a
NiCd baterie, úsporná svítidla, zářivky, úsporné žárovky, výbojky, atd. A
v neposlední řadě můžete odevzdat nepotřebný čistý a suchý textil (veškeré
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky)
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zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále
také spárované (svázané) nositelné boty.
Odpady odebírané ve sběrném dvoře na Velké Ledské :
Velkoobjemový odpad – nábytek, koberce, atd.
Plast, papír, sklo, olej, pneumatiky, plechovky od barev, léky,
rozpouštědla,....
Stavební sutě a zemina budou i nadále přijímány do prostoru skládky.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 725 081
112, 724 179 125.

Posvícenský fotbálek v Hoděčíně, 26.10.:

(Hoděčín:Olešnice 4:3 po penaltovém rozstřelu)
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Trochu z naší historie - pokračování
Zakoupení hasičské stříkačky urychlilo stavbu hasičské zbrojnice.
Dne 23. května 1937 se začala stavět a 7. července 1937 u byla hotová.
Náklad na zbrojnici byl celkem malý, kdo mohl – pomohl materiálem a
ostatní prací. Kámen, cihly, klenovky na strop a tašky na střechu daroval
pan Kašpar Václav. Dříví na krov, latě a vrata daroval z větší části mlynář
a pilař pan Bek Jaroslav. 3 kusy kolejnic a železné pruty byly zakoupeny
za 320 Kč u pana Jahody v Kostelci nad Orlicí. Za tesařské práce bylo
vyplaceno panu Markovi Frant. z Olešnice 100 Kč. Za práce zednické
Řičaři Janovi a Kalcovskému Václavovi 650 Kč. Písek z Rašovic stál 50
Kč a vápno 222 Kč. Panu Tichému Aloisovi za zbytek dříví se doplácelo
40 Kč. Takže celá zbrojnice vyšla na 1377 Kč. Uvnitř ve zdivu je uložen
arch papíru, kde je napsáno: „Roku 1937 ve středu po památce Jana Husa,
hasičská zbrojnice ku zvýšení všeobecné bezpečnosti v naší obci
dokončena jest.“ Dne 27.6.1937 se už hasičský sbor zúčastnil okrskového
sjezdu v Česticích a 18.7. župního sjezdu ve Zdelově. 4 července byli
přítomni na Švehlových oslavách v Olešnici, pořádaného členy
republikánského dorostu. V předvečer pohřbu T. G. Masaryka 20. září byla
pálena vatra na kopci ve skále, kde náčelník Junek František svým
proslovem vyzdvihl presidentovu obětavost, čestnost a pracovitost pro
republiku. Všichni členové přísahou stvrzovali, že dle odkazu presidenta
osvoboditele budou pracovat a chránit majetky lidí.
Když to tak pročítám, obdivuji nezištnost dárců a obětavost členů
sboru a zápal pro dobrou věc.
Zpracovala p. Růžena Dörnerová

Borec na konec – Mladí hasiči na 60m překážek
Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
jak jistě víte, několik dětí z hasičského kroužku se věnuje tomuto
hasičskému sportu nad rámec kroužku a dobrovolně se zapojují do soutěží
jednotlivců a snaží se tak co nejvíce zúročit to, co jim hasičský kroužek
přináší. A s jejich úspěchy bych Vás tady chtěla seznámit. Na úvod Vám
chci tyto soutěže přiblížit. Na trati dlouhé 60 metrů jsou nastaveny
překážky – příčné břevno 80 cm vysoké (pro starší chlapce od 11 let 150
cm bariéra), za ní jsou připraveny 2 hadice C, tzv. stuhy v kotouči.
Následuje kladina 4 m dlouhá a rozdělovač. Závodník na startu vyzbrojený
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štafetovou proudnicí na pokyn startéra vyběhne, překoná břevno (bariéru),
sebere hadice, s nimi přeběhne kladinu, za běhu spojí hadice, u
rozdělovače zapojí jednu spojku na něj a proudnici připojí na zbylou
koncovku a s tímto proběhne cílem. Tolik pro představu a teď již
k samotným závodům. Letošní sezóna začala zostra. 8. května se děti
zúčastnily Celorepublikové soutěže v běhu jednotlivců na 60 metrů
překážek v Jaroměři. Tady změřily své síly se závodníky z celé České
republiky a nedopadly vůbec zle. V kategorii přípravky do 6 let se Filip
Čepelka umístil na 16. místě z 56 dětí, v mladších dívkách Kateřina
Šmídová obsadila také 16. místo z 65 dívek, v mladších chlapcích Jakub
Hovorka obsadil 18. a Tomáš Čepelka 21. místo z 58. Ve starších dívkách
Kateřina Hovorková získala 13. místo a Kristýna Vašatová 28. místo z 50
dívek. Jakub Šmída se probojoval ze 45 soutěžících na 8. místo s tím, že
rozdíl mezi ním a vítězem byl pouhé 0,4 sekundy. Filípek a Týna měli
dokonce na této velké soutěži svoji premiéru. 8. června jsme odjeli do
Kvasin na Kvasinskou šedesátku. I tady si děti vedly více než dobře. Filip
Čepelka obsadil v přípravce 4. místo, Katka Šmídová a Tomáš Čepelka
získali oba 8. místo v mladších, Týna Vašatová ve starších dívkách 11.
místo, Katka Hovorková vybojovala bronz a Jakub Hovorka a Jakub Šmída
si ve svých kategoriích odvezli zlaté medaile a titul Přeborníka
Rychnovského okresu. Tímto umístěním se Katka Hovorková a Jakub
Šmída nominovali na krajské závody, které se konaly 5. června
v Trutnově. Tam, po mnoha peripetiích vybojovala Katka s časem 16,6
sekundy 15. místo a Jakub s časem 14,4 sekundy
6. místo
v Královéhradeckém kraji. 12. října se sešly k poslednímu závodu
jednotlivců, který se konal v Javornici. Troufám si zcela neskromně říci,
že tyto závody patřily nám. Posuďte sami:
Starší dívky

Šárka Dӧrnerová
Týna Vašatová
Katka Hovorková
Mladší dívky Katka Šmídová
Mladší chlapci Tomáš Čepelka
Jakub Hovorka

6. místo
3. místo
2. místo
1. místo
4. místo
1. místo

takže nám 6 dětí přivezlo 4 cenné kovy a jednu perníkovou medaili.
A to je velký úspěch . Navíc na těchto závodech v Javornici, které jsou
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součástí ligy mládeže v družstvech, skončily mladší děti na 1. místě a starší
na 2. místě
Každý určitě pochopí, že takovými úspěchy se nelze nepochlubit.
Zvlášť, když za nimi je opravdová dřina ze strany dětí i trenéra, ale hlavně
kus dobře odvedené práce.
A.Čepelková
Borec na konec: mladí hasiči:

A na závěr roku se sluší poděkovat všem, kteří píší články, posílají
fotografie a jinak se podílí na našem obecním zpravodaji. I Vám všem přeji
krásné svátky, úspěšný nový rok 2014, a aby bylo zase o čem psát.
Stanislav Martinek
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