Obecní zpravodaj č.1 / 2014
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, duben 2014

Foto z karnevalu 1.3.2014 na sportovišti

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
před velikonočními svátky Vám přinášíme zpravodajství
uplynulého čtvrtletí v naší obci. Přejeme zajímavé čtení a veselé
Velikonoce s bohatou pomlázkou.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zdá se to být jen pár dní, co zde byly vánoce, ale bohužel již máme
za sebou první čtvrtletí nového roku a informace s tím související.
Úvodem chci poděkovat za přípravu a uskutečnění vánoční besídky
za školou. Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na zajištění celé akce a
přispěli tak k pohodě blížících se vánočních svátků.
V závěru roku 2013 byla podepsána smlouva na nákup pozemků
pod části sportovního areálu. S vlastníky pozemků došlo ke shodě a
pozemky dnes již máme ve vlastnictví. Jsme rádi, že tento problém z let
minulých je již konečně dořešen.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej další stavební parcely ve
Vrbkách. V lednu došlo k podpisu smlouvy a dnes jsou již peníze za prodej
na našem účtu.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2014.
Pro letošní rok budou omezeny výdaje na nezbytně nutnou mez a to
z důvodu příprav na výstavbu kanalizace. I přes tuto skutečnost bylo
z rozpočtu uvolněno část peněz na výměnu oken na sportovišti. Zde došlo
k jednání s nájemkyní a jako priorita ze strany nájemce byla doporučena
právě výměna oken. Zastupitelstvo souhlasí s výměnou v celém přízemí
budovy. Poptávkové řízení, které bylo vyhlášeno, vyhrála s nejnižší
nabídkou firma MATRIX a.s. Třebešov za částku 112.909,- Kč s úhradou
při podpisu smlouvy. Další nabídky Okna Bartoš 114.980,-Kč (záloha 50%
při podpisu smlouvy) a Proplast s.r.o. Ústí nad Orlicí. Společnost
MATRIX již provedla v minulosti výměnu oken a dveří na budově školy a
zdravotního střediska bez závad. Výměna oken by měla proběhnout do
konce dubna.
Bohužel pro letošní rok nás čeká rovněž investice do počítačového
vybavení cca 50.000,- Kč.
Další vydání nás čeká s rozpracovanou projektovou dokumentací na
výstavbu kanalizace. 25.3.2014 byla předložena projektová dokumentace
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pro územní řízení ke schválení na stavební úřad do Kostelce nad Orlicí.
Zde byla provedena částečná úhrada nákladů ve výši 254.100,- dle
smlouvy.
Další náklady budou spojeny s vypracováním a schválením
Územního plánu obce. Dne 5.3.2014 proběhlo veřejné projednání.
Následně bylo vše předáno ke konečnému dopracování.
Na vypracování projektu „Územní plán Olešnice ‘‘,evidovaného
pod číslem 12RRD03-0041 byla poskytnuta dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje schváleno zastupitelstvem kraje dne 1.12.2011
usnesením číslo ZK/24/1722/2011.
Dále je v letošním roce naplánována oprava a zpevnění části
křižovatky u obecního úřadu. Zde je jednáno o ceně a realizaci.
Další položky rozpočtu jsou schváleny dle předložených požadavků
anebo dle skutečnosti z loňského roku.
27.3.2014 nám bylo doručeno rozhodnutí o přidělení dotace na
zalesnění pozemku , který byl zalesněn v dubnu loňského roku. Dotace činí
67.203,45 Kč.
V měsíci březnu byla provedena oprava kanalizační vpusti v horní
části obce a oprava propadlé kanalizace na Pískách. Zde se podílel na
úhradě i vlastník přípojky.
Obec požádala o dotaci na vypracování projektové dokumentace na
kanalizaci. Zde je možnost získat až 50 % z uznatelných nákladů zpět do
rozpočtu obce. Vše bude záležet na vyhodnocení předložené žádosti.
V závěru si Vás dovolím ještě upozornit na volně pobíhající psy.
Zastupitelstvo již nebude dále tolerovat tento nešvar a vše bude okamžitě
předáváno na přestupkové řízení. Veřejnou vyhláškou je volný pohyb psů
v obci jasně zakázán. Dále žádám občany, kteří venčí své miláčky na
vodítku, že i ta kupička na chodníku není nic, co by tam mělo zůstat.
Prosím i v okolí školy dbejte na to, že si tam hrají naše děti a není to
zrovna příjemný pocit mít něco na botě anebo se dívat na děti jak si hrají
v místech, kde proběhlo venčení našich miláčků. Děkuji za naše děti za
pochopení a toleranci.
Dne 19. dubna 2014 proběhne velikonoční country bál na
sportovišti v Olešnici. K tanci bude hrát skupina ŠPUNT. Začátek ve
20.00. Srdečně zve zastupitelstvo obce.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Miroslav Paul Nyč
Janečková Agáta

Přistěhovali se:

Nechanická Iveta
Nechanická Melánie
Cejpek Michal
Januš Miroslav
Rzepková Ivona
Vašková Rozálie

Zemřeli:

Machač Josef
Tomková Milada

V měsících lednu až březnu 2014 oslavili životní jubilea tito
občané:
Marek Václav
80 let
Marek Jiří
81 let
Plašilová Milada
85 let
Poslušná Miloslava
60 let
Bašátková Karla
81 let
Farská Marie
70 let
Šimerdová Božena
83 let
Nouzová Blanka
70 let
Vanická Jaroslava
70 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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SPOZ
V letošním roce popřejí členky SPOZu 36 občanů, kteří oslaví svá
významná jubilea.
Dne 12. dubna se na sportovním areálu uskuteční setkání důchodců.
Dne 19. dubna, ve spolupráci s obecním úřadem, pořádáme
,,Velikonoční veselici‘‘. K tanci i poslechu nám zahrají Špunti.
Letošní rok manželé Eva a Stanislav Kaplanovi z Hoděčína oslaví
zlatou svatbu.

Školská rada
Na naší základní škole proběhla ve dnech 21. – 23. ledna 2014
školní inspekce. Školská rada předložila zápisy z jednání rady vedené ve
školních letech 2012/2013 a 2013/2014.
Další informace o školní inspekci naleznete v tomto zpravodaji
v následujícím článku.
Za SPOZ a Školskou radu Martina Pinková

ZŠ Olešnice
I když je jaro již v plném proudu, musíme se v úvodu naší zprávy
vrátit do období předvánočního, do 14. prosince, kdy jsme s dětmi
připravili vánoční besídku. Byl to příběh o dvou chlapcích, kteří zabloudili
do pravěku a seznamují se s životem v pravěku. Součástí Vánoční besídky
byl opět vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli koupit ručně pletené
šály i ozdoby na vánoční svátky. Letos poprvé zde byla možnost zakoupit
si vánoční stromeček. Doufáme, že návštěvníci besídky byli spokojeni a už
vymýšlíme, co zahrajeme příští rok.
Dne 16. 1. se konal zápis do prvního ročníku na školní rok
2014/2015 a bylo zapsáno 8 žáků.
Dne 1.3. uspořádala škola ve spolupráci se SPRDŠ při ZŠ Dětský
maškarní karneval. Jako každoročně ho provázela velká účast dětí i rodičů.
Dne 7.3. se děti spolu s paní učitelkou Janečkovou vydaly na jarní
přírodovědnou procházku do zámeckého parku v Častolovicích a
v Kostelci nad Orlicí.
Dne 10.3. jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. Prohlédli jsme si
knihy, popovídali jsme si s paní knihovnicí a některé děti si založily průkaz
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čtenáře a vypůjčily si první knihu. Přála bych jim, aby jim láska k četbě
vydržela co nejdéle.
Dne 21.3. jsme jeli na Rabštejn, kde jsme shlédli baletní vystoupení
„Čert a Káča“, které nacvičili žáci LŠU v Kostelci nad Orlicí.
Dne 21. – 23. 1. 2014 působila na naší škole Česká školní inspekce.
Předmět inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o
vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení
zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti
vzdělávací soustavy podle § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období.
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského
zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích programů.
Česká školní inspekce došla k těmto závěrům. „Organizace a řízení
výchovně vzdělávacích činností probíhá v souladu s platnými školskými
předpisy. Povinná dokumentace školy je vedena řádně a v požadovaném
rozsahu. Rozdělení kompetencí a odpovědnosti v řízení kvality
pedagogického procesu je stanoveno. Vnitřní i vnější informační systém
školy využívá všechny běžné postupy pro přenos informací. Ředitelka
školy zajišťuje kontroly výuky, organizační oblasti, hospodaření
a materiálního zázemí včetně dodržování bezpečnostních a hygienických
předpisů. Škola má velmi dobré personální podmínky. Pedagogičtí
pracovníci se účastní DVPP dle organizačních možností školy. Spolupráce
se všemi partnery školy je funkční a pomáhá zajišťovat a současně
zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces. Škola zajišťuje vhodné
materiální podmínky v souladu s požadavky ŠVP ZV. Ředitelka školy
podporuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Preventivní systém
zaměřený na omezení školních úrazů a prevence před sociálně
patologickými jevy jsou funkční. Finanční prostředky, které škola
v uplynulých letech získala, pokryly její základní potřeby a byly účelně
využívány k realizaci školních vzdělávacích programů a k rozvoji
osobnosti žáků. Organizace vzdělávání je efektivní a zajišťuje plnění
stanovených cílů. Učební plán ŠVP ZV je v souladu s učebním plánem
RVP ZV. Nedostatky zjištěné ve školním řádu odstranila ředitelka školy
v průběhu inspekce. Individuální přístup k žákům, jejich vzájemná
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spolupráce, nestresové prostředí a v neposlední řadě také organizování
mnoha aktivit zajišťuje komplexní rozvoj osobnosti žáků. V přírodovědné
a sociální oblasti žáci prokazovali odpovídající znalosti. Příjemná pracovní
atmosféra, dobrá kázeň žáků, jejich vzájemná spolupráce, ustálené
pracovní návyky a dostatek učebních pomůcek zajistily plnění stanovených
vzdělávacích cílů. Obě učitelky se systematicky věnují hodnocení výsledků
vzdělávání žáků. Byly upozorněny na některé nedostatky v hodnocení
zapisovaném do ŽK. Škola vykazuje vysokou úspěšnost při přestupu žáků
na víceleté gymnázium.“
Do konce školního roku nás ještě čekají tyto akce: 12. 4.
vystoupení na setkání důchodců, pohoštění a vystoupení pro maminky na
Den matek, 28.5. školní výlet na Macochu, Dětský den a 13.6. Bivak na
Sportovišti. V druhé polovině června provedeme v obou obcích sběr
starého papíru. Prosíme občany, aby nám starý papír opět svázali a
připravili k odvozu. Přesný termín sběru dáme opět včas vědět.
Mgr. Milada Vránová

Vánoční besídka, 14.12.2013:

SDH Olešnice
Na konci prvního čtvrtletí letošního roku Vám popíši práci hasičů z
Olešnice v uplynulém období.
Nejdříve se vrátím na konec roku loňského, kdy se konala již
tradiční vánoční besídka, kterou pořádají společně základní škola, obecní
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úřad a my hasiči. Po programu dětí, který nás vrátil do pravěku a kdy nám
žáci školy ukázali, jak se bavily děti v této době si mohli spoluobčané
nakoupit drobné vánoční předměty na vánočním jarmarku. Výtěžek
z prodeje u hasičského stánku bude použit pro potřeby dětí z hasičského
kroužku. Hlavním úkolem nás dospělých hasičů bylo zajistit pro přítomné
občerstvení a příprava vánočního punče. Besídku navštěvuje hodně lidí jak
místních, tak i lidí z okolních vesnic.
Další akcí, která se konala již v tomto roce, byl hasičský ples. Na
letošním plese zahrála opět všem již známá skupina Betty, zábava se
vydařila, ale po mnoha letech nebyl sál na sportovišti zaplněn, i když byla
připravena bohatá tombola a provozovateli pohostinství bohaté
občerstvení.
Prvního února odjeli vedoucí dětí se skupinou dětí do Prahy na
představení Doba ledová, vstupenky obdrželi od obecního úřadu jako
odměnu za vzornou reprezentaci naší obce v závodech jednotlivců
v loňském roce, cestovné dětem hradil náš sbor, výlet se vydařil.
Během února jsme s dětmi plnili odznaky odbornosti. Začalo se již
trénovat na první soutěž, kterou je uzlování, více ve zprávě vedoucí
mládeže.
Dospělí hasiči začali s nácvikem scénky na kácení máje.
Během března začala skupina dětí pod vedením Václava Říhy a
Andrey Čepelkové s přípravou na soutěže jednotlivců na 60 metrů
překážek, jelikož jim počasí přálo, mohli již trénovat venku a i to bylo
motivací, že si už 29. března troufli s třemi dětmi odjet na soutěž v běhu na
60 metrů překážek v Jablonci nad Nisou, který je započítáván do českého
halového poháru. O tom, jak se dětem v konkurenci závodníků z celé
republiky dařilo, se dočtete v jiném článku, ale nám jejich výsledky udělali
obrovskou radost. Náš sbor i obec se tak stává díky jejich výsledkům
známý mezi soutěžícími z celé české republiky. Tímto bych chtěla dětem i
trenérům poděkovat, také musím poděkovat panu Martinu Hovorkovi,
který je na vlastní náklady na závody odvezl.
V březnu sebrali hasiči v obci staré železo, těm, kteří nám železo
připravili, děkujeme.
Nyní již probíhají přípravy na tradiční kácení máje, na které Vás
chci jménem všech hasičů pozvat.
Ivana Říhová
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Sběr kovového odpadu, 22.3.2014.:

Hasičský kroužek
Na vánoční besídce pan starosta obce a místostarosta obce předali 8
dětem (za jejich dosažené úspěchy v soutěžích jednotlivců) a jejich
vedoucím dárek, v podobě vstupenek na představení Doba ledová na ledě
do O2 arény. Proto jsme se 1. února společně vypravili do Prahy, kde jsme
navštívili muzeum Lega, Karlův most a Staroměstské náměstí a již
zmíněné představení v O2 aréně. Představení bylo plné nádherných
kostýmů, nevídaných efektů i nádherné akrobacie. Výlet jsme si opravdu
užili a doufám, že na tento zážitek dlouho nezapomeneme.
V únoru probíhalo zkoušení dětí z odznaků odborností. Starší děti
splnili tyto odznaky 5. 2. a odznak strojníka si odnesly tyto dívky: Kateřina
Hovorková, Dominika Dvořáková, Kristýna Vašatová, Šárka Dörnerová a
Aneta Podolská. Mladší děti plnily odznaky 19. 2. a odznak Strojníka
juniora si odnesly: Anna Musílková, Karolína Vítková a Kateřina Šmídová
a odznak Preventisty juniora: Anna Martinková a Jakub Kopecký.
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První letošní soutěží byla dne 8. 3. uzlovačka v Provozu. Letos se
zúčastnilo jak družstvo starších, tak i poprvé naše družstvo mladších
hasičů. Soutěž probíhala dvoukolově a každý člen družstva měl uvázat
daný uzel podle stanovených pravidel. Počítal se celkový čas družstva a
připočítávaly se případné trestné minuty za chybně uvázané uzle. Mladší
děti tuto soutěž nečekaně) vyhrály (z 19 družstev) a starší obsadily také
krásné 2. místo (z 16 družstev). Kateřina Hovorková se této soutěže
zúčastnila i jako jednotlivec a dosáhla 12. místo z 31 závodníků.
Od března kroužek probíhá každou středu. Se změnou zimního času
na letní čas se mění i naše hodiny kroužku takto:
prvňáci – od 15:00 do 16:00
mladší děti – od 15:00 do 17:00
starší děti – od 17:00 do 18:30
plánované soutěže:
26. 4. – Bystré v Orlických horách – CTIF
8. 5. – Jaroměř – jednotlivci 60m
10. 5. – Houdkovice – štafeta CTIF a štafeta dvojic
24. – 25. 5. – PLAMEN Ještětice
31. 5. – Kvasiny – jednotlivci 60m
22. 6. – Opočno – požární útok
Nyní probíhá aktivní příprava venku na překážkách na květnovou
soutěž hry PLAMEN. Doufám, že nám bude přát počasí jako doteď.
Bc. Martina Pinková
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Mladí hasiči na „výletu za odměnu“ na lední revue v Praze, 1.2.2014:

Provozská uzlovka, 8.3.2014:

SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční pálení čarodějnic, konané
30.4. u Bumbálky v Hoděčíně. Občerstvení bude zajištěno.
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Dobrý den milí spoluobčané,
s pozdravy a přáním všeho nejlepšího v novém roce od všech
myslivců ze Střezmé přináším další sloupek informací o naší činnosti!
V posledním zpravodaji jsem psal o velmi vydařeném prvním podzimním
honu. Povedly se i další dvě akce, hlavně po vánocích na Třešňovce, když
se podařilo ulovit při honu dva divočáky.
Lednový Myslivecký ples v Česticích opět navštívil dostatek hostů,
podařilo se zajistit bohatou tombolu, a tak snad většina návštěvníků
odcházela příjemně naladěná do nového roku.
V něm jsme měli v plánu provádět naháňky na škodnou a divočáky,
kteří se díky mírné zimě snadněji uchýlili k poškození luk a zasetých polí
rytím, avšak nedostatek sněhu zapříčinil, že ani jedna ze dvou naháněk
nebyla úspěšná – stanoviště zvěře nebylo možné předem obeznat.
V březnu jsem se sešli v Častolovicích na skvostně nově vyzdobené
lovecké chatě na slavnostní výroční členské schůzi, na které kromě
výročních zpráv jednotlivých členů výboru zazněl též zpěv mysliveckých
písní, doprovázející pasování Petra Šimerdy na lovce dančí zvěře (mladého
daňka se Petrovi podařilo ulovit na podzim na Chlumu u Čestic). O
působivý závěr výroční schůze se pak postaral náš kolega Jaromír Dostál
se svojí přednáškou doplněnou fotodokumentací a filmem o své lovecké
výpravě na medvěda na velmi vzdálenou ruskou Kamčatku.
Na výroční členskou schůzi dorazili k našemu potěšení nejen
všichni registrovaní členové našeho sdružení, ale také hodně pozvaných
hostů z obecních úřadů, z okolních mysliveckých spolků, naši honci i
zástupci zahrádkářů z Častolovic. Většina hostů obohatila diskusi svými
pozdravy, zkušenostmi, postřehy a návrhy i přísliby spolupráce. A protože
za vším je třeba hledat ženu, nechyběly ani na této naší další akci partnerky
myslivců. K občerstvení se podávala vynikající a netradiční dančí
svíčková.
Na výroční schůzi byl v její oficiální části zhodnocen předešlý rok,
schválen výsledek hospodaření i rozpočet na nový rok a představen plán
práce na rok letošní. K největším úkolům pro nás patří oprava havarijního
stavu sladu hospodářské budovy v Olešnici, kde je třeba zamezit dalšímu
pohybu zdí na nestabilním podloží. Povede-li se nám a zbydou-li finance,
pak máme v plánu v Olešnici vytvořit též chladicí box na ukládání zvěřiny.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Jaro k nám přišlo dříve než obvykle a tak bylo rovněž možno začít
pracovat v honitbě na opravách a stavbách posedů a dalších povinnostech,
mezi které určitě nejen pro nás myslivce, ale i pro Vás spoluobčany patří
v novém roce chránit si a zvelebovat prostředí pro zvěř i pro nás samotné,
a nenechat některé obyvatele hyzdit okolí našich vesnic a okraje lesních
porostů novými divokými skládkami odpadků.
Svoji přihlášku do našeho sdružení na výroční schůzi předložil pan
Jaroslav Pultar z Pasek, týden na to úspěšně složil zkoušky z myslivosti
pan Miloš Kopecký z Olešnice. Přejeme si společně, aby se oběma mužům
dařilo, myslivost je po všech směrech bavila a za rok na další výroční
schůzi mohli rozšířit definitivně naše řady. Někteří do nich neodmyslitelně
patří, mezi jinými pan Bohuslav Martínek z Velké Ledské, který před
několika dny oslavil své krásné 60.narozeniny. Ještě jednou gratulujeme,
podobně jako Karlovi Janečkovi a jeho manželce Anetě, kterým se
začátkem února narodila dcera Agátka!
Na závěr si dovolím pozvat za Okresní myslivecký spolek
v Rychnově nad Kněžnou širokou veřejnost na chovatelskou přehlídku
trofejí do KD v Tutlekách, která se uskuteční od 12.do18.4. denně od 9 do
18hod. Na přehlídce bude též možné najít úlovky z naší honitby.
Krásné jaro do všech Vašich příbytků přeje
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
Petr Šimerda při pasování na lovce dančí zvěře:
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Další
Programové prohlášení zastupitelstva Olešnice na rok 2014
1. Zastupitelstvo obce bude pokračovat ve zvelebování obcí Olešnice
a Hoděčín.
2. Údržba veřejné zeleně.
3. Zajištění svozu nebezpečného odpadu.
4. Velikonoční zábava obce.
5. Setkání důchodců.
6. Spoluúčast při zajištění kácení máje.
7. Podílet se na spolufinancování dětského dne a soutěžích SDH
Olešnice a Hoděčín.
8. Zorganizovat vítání občánků, stříbrné a zlaté svatby.
9. Podpora kroužku mladých hasičů.
10. Dokončení projektů na výstavbu kanalizace v obcích.
11. Dokončení územního plánu Olešnice.
12. Oprava fasády hasičské zbrojnice a nátěr střechy.
13. Údržba budovy čp. 135 v Olešnici – sportoviště.
14. Oprava betonové plochy za budovou OÚ a ZŠ (odpady).
15. Zpevnění plochy pod nádobami pro tříděný odpad v Hoděčíně u
hřiště.
16. Vyasfaltování parcely č. 927/3 v Olešnici (naproti pomníku u
Obecního úřadu)
17. Výměna tabulí na vylepování plakátů v Olešnici a Hoděčíně.
Informace o obecní knihovně v Olešnici
Knihovna v naší obci má již svou tradici. Jak ten čas letí, ani jsem
si neuvědomila, že jen já tu půjčuji knihy už skoro dvacet let.. Za tu dobu
se v knihovně vystřídaly již čtyři generace žáků naší školy. Bohužel ale
jenom ve výjimečných případech zůstaly knihám věrni i po dovršení věku
deseti nebo jedenácti let, kdy přestoupily na vyšší stupeň do Základní školy
Častolovice. Poté nastupují vymoženosti dnešní doby jako jsou mobily,
počítače, tablety a knihy pro tuto generaci naší mládeže ztrácejí na
významu. Ale pokrok je pokrok a ten nezastavíme. Kniha však přesto
určitě zůstane základem vědění a také příjemným a hlavně užitečným
přítelem ve volných chvílích, kdy se můžeme přenést do světa románových
hrdinů a zapomenout na starosti běžného života. To by vám určitě
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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potvrdily naše dlouholeté věrné čtenářky z Hoděčína i z Olešnice, které
naši knihovnu pravidelně navštěvují. Olešnická knihovna obsahuje na 910
titulů. Jsou to knihy od beletrie po cestopisy, pohádky a naučnou literaturu.
Jelikož však již několik desítek let není knižní fond obměňován, jsou to
vesměs knihy staršího data převážně, od autorů z období první poloviny
dvacátého století. Proto Městská knihovna v Kostelci nad Orlicí, která má
nad námi patronát, pravidelně připravuje soubory knih soudobých autorů,
které zapůjčuje naší knihovně. Tak můžeme přiblížit našim čtenářům i
tvorbu nových spisovatelů a umožnit zapůjčení světových bestsellerů.
Soubory jsou obměňovány 2x do roka. Půjčování knih je zdarma. V
případě, že má někdo zájem o konkrétní knihu, lze její zapůjčení objednat
v kostelecké knihovně. Požadovaný titul je zařazen do příštího výměnného
souboru.
Knihovna v Olešnici je otevřena každé pondělí vždy od 17,00 do
18,00 hod. (v zimním období od 16,00 do 17,00 hod.). Přijďte se také
podívat a vyberte si právě tu svou knihu, u které strávíte příjemné chvíle.
Těším se na Vaši návštěvu.
Zdenka Svašková - knihovnice
Sběrný dvůr na Ledské
Od 11.2.2014 je otevřen sběrný dvůr na Velké Ledské.
Provozní doba SD
Út 14.00 - 16.00 hod.
So 09.00 - 11.00 hod.
Kontaktní telefony
778 402 390
724 179 125
725 081 112
Kontaktní email
ou.hribiny@tiscali.cz
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Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu a elektromateriálu proběhne ve středu
28.května 2014 od 15.00 do 16.00 hod. Místo sběru bude tradičně za
budovou OÚ v Olešnici , kde bude přistaven kontejner. Žádáme občany,
aby odpad přivezli až v určený den a hodinu na místo sběru.
Do kontejneru lze uložit léky, elektrozařízení, zářivky, barvy, PVC,
koberce, lepenku, pneu a akumulátory.
V případě většího množství odpadu, nutno dohodnout odvoz
samostatně.
Vodoprávní úřad upozorňuje:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí,
jako věcně
a místně příslušný vodoprávní úřad žádá občany, kteří vlastní povolení ke
stavbě vodního díla (studna, biologický septik, domovní čistírna odpadních
vod, rybník, vodní nádrž apod.) a toto vodní dílo mají již zrealizované,
aby řádně a včas u staveb povolených před rokem 2007 podali návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí, u staveb povolených v roce 2007 a
následující požádali o vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou
stavbu vodního díla. V podmínkách povolení je uveden termín k dokončení
stavby, v případě potřeby ho lze prodloužit. Jestliže je vodní dílo užíváno
bez kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu popřípadě souhlasu
s užíváním,
stavebník
se
dle
ustanovení
§
178
zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) dopouští PŘESTUPKU (s nímž je
spojena i pokuta).
Dále upozorňujeme, že každý kdo nakládá s podzemními či povrchovými
vodami (tj. jejich odběr, vzdouvání, akumulace, chov ryb apod.) je povinen
dle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů
(vodní
zákon) vlastnit
platné
povolení
k nakládání
s vodami. Vlastníte-li rozhodnutí, kterým Vám bylo povoleno nakládat
s povrchovými či podzemními vodami, a stanovená lhůta k nakládání s
vodami již proběhla, neváhejte a obraťte se na nás, prodloužení povolení
k nakládání s vodami nepodléhá žádnému správnímu poplatku.
V průběhu roku 2014 budou na celém územním obvodu Kostelce nad
Orlicí, jako obce s rozšířenou působností, probíhat vodoprávní dozory, při
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kterých bude kontrolováno, zda jsou vodní díla užívána v souladu
s ustanoveními vodního zákona a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Předmětem kontroly dále bude i likvidace odpadních splaškových vod
u stavebníků, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci Obce Olešnice a
musejí řádně předčišťovat odpadní splaškové vody či mají vyvážecí jímku
(žumpu), kterou jsou povinni nechávat vyvážet na centrální čistírnu
odpadních vod (o této skutečnosti jsou povinni mít doklady faktury). V případě, že likvidujete odpadní splaškové vody pomocí
biologického septiku, musíte ho mít doplněný o pískový či jiný filtr.
Předčišťovat odpadní splaškové vody pouze pomocí 3-komorového
biologického septiku je nedostačující. Vypouštění předčištěných odpadních
splaškových vod z biologického septiku a domovní čistírny odpadních vod
je možné pouze v souladu s platným povolením k nakládání s vodami (viz
výše) a za předpokladu dodržení přípustných limitů (tj. BSK5, CHSKCR,
NL, apod.), které jsou uvedeny v rozhodnutí (o této skutečnosti jsou
vlastníci vodního díla povinni předkládat rozbory).
Vzhledem ke skutečnosti, že čištění odpadních vod z jednotlivých
nemovitostí je řešeno lokálně, a to převážně biologickými septiky s
přepadem do dešťového odvodnění a následně do Olešnického potoka
(jehož stav je dlouhodobě nevyhovující), počítá se s výstavbou nové
oddílné splaškové podtlakové kanalizace, přičemž stávající odvodnění
bude sloužit pouze pro vody dešťové a převedení povrchového odtoku.
Odpadní vody budou tedy čerpány do Čestic a dále na stávající centrální
ČOV v Častolovicích, kde budou řádně čištěny.
Do doby vybudování této oddílné splaškové kanalizace bude probíhat
likvidace odpadních splaškových vod z jednotlivých nemovitostí nadále
individuálně. Přičemž v souladu s ustanovením § 3 odst. 9 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů, může obecní úřad v přenesené působnosti (po
dokončení výstavby veřejné kanalizace v Obci Olešnice) uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné. Zároveň obec postoupí výše uvedené rozhodnutí o
uložení povinnosti připojení se na kanalizaci (včetně kanalizační přípojky)
vodoprávnímu úřadu, který následně stavebníkovi zruší platné povolení
k vypouštění předčištěných odpadních vod do vodoteče (Olešnického
potoka).
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Pokud jste po přečtení tohoto článku dospěli k závěru, že si nejste jisti, zda
svou stavbu vodního díla užíváte v souladu s platnými právními předpisy a
v souladu s rozhodnutím, jež Vám bylo vydáno, neváhejte a obraťte se na
nás, ochotně zodpovíme veškeré Vaše dotazy.
Více informací na tel. číslech:
494 337 228 nebo 773 781 169 (Monika Sikorová),
494 337 229 nebo 773 781 160 (Ing. Jana Dvořáková)
Soutěž O zlatý rýč obce
I tento rok pokračuje druhým ročníkem soutěž O zlatý rýč obce.
Vítězný výpěstek minulého ročníku, rohaté rajče pana Jaroslava Nováka,
najdete na fotu na straně 2. Vítěze letos vybere opět tisková rada a bude
vyhlášen v prosinci na vánoční besídce. Do soutěže se přihlásíte tak, že
vyfotíte nebo donesete ukázat zajímavý nějaký zajímavý, povedený (nebo
„nepovedený“) výpěstek ze zahrady – zeleninu, ovoce, květinu a podobně.
Rohaté rajče“ p.Jaroslava Nováka, vítěz zlatého rýče:

Zajímavosti o jarních zvycích (čarodějnice, máj):
Prvního dubna je den, kdy vyvádíme legrácky a naschvály. Tento
zvyk je známý už od 17. století.
24. dubna na sv. Jiří hledali naši předkové čtyřlístky, protože prý
měly zázračnou moc.
Nejvýznamnějšími svátky jara jsou Velikonoce, o těch ale zde psát
nebudu, zabralo by to půlku zpravodaje.
Pálení čarodějnic pochází z prastaré pohanské tradice. Říká se mu
také filipojakubská nebo Valpuržina noc. Lidé věřili, že v noci před sv.
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Filipem a Jakubem mají čarodějnice a další temné bytosti větší moc než
jindy. Na ochranu před nimi se proto nosily různé předměty, jako je květ
kapradí nebo svěcená křída. V Německu proti zlým silám zapalovali na
vyvýšených místech ohně. Z tohoto zvyku se vyvinulo pálení čarodějnic,
tedy zapalování košťat a vyhazování do výšky. Prapůvodním kořenem této
tradice je prý vítání teplejší a světlejší části roku provázené pálením ohňů
jako symbolu zbavení se všeho starého a temného.
Co se píše o kácení máje: Je to tradice, která přetrvala staletí.
V noci před 1. květnem se na návsích vztyčují vysoké kmeny jehličnatých
stromů na vrcholu ozdobené věnci, pentlemi, šátky. Někde se do vrcholu
máje přivazují i lahve s alkoholem jako zkouška zdatnosti vesnických
mladíků. Májka je vůbec věcí chlapské cti. Musí se hlídat, aby ji neukradli
přespolní. Pokud se tak stane, je to pro okradenou vesnici velká ostuda.
Původ májky je stejně jako u čarodějnic ještě pohanský. Podle etnologů je
májka také spojena se symbolikou jara, tedy plodností a růstem. Snad měla
být i darem nebo obětí duchům. Pokud májka odolá nájezdům mládenců
z okolních obcí, obřadně se pokácí na svatodušní svátky, které připadají na
49. den po božím hodu velikonočním (v Olešnici tak dlouho čekat
nemusíte, májku uvidíte padnout prvního května  )

Borec na konec – další úspěch mladých hasičů
na 60m překážek
Jablonecká hala Mladých hasičů 2014 v běhu na 60m překážek
Český halový pohár v běhu na 60m s překážkami - ČHP 2014
V sobotu 29.3.2014 proběhlo druhé kolo Českého halového poháru
v běhu na 60m s překážkami v atletické hale v Jablonci nad Nisou. Tohoto
druhého kola jsme se zúčastnili i my zástupci SDH Olešnice u Rychnova
nad Kněžnou ve složení Jakub Hovorka (v kategorii mladší žáci), Kateřina
Hovorková (v kategorii starší dívky) a Eduard Dmytriv (v kategorii starší
žáci). Do Jablonce nad Nisou jsme odjížděli v časných ranních hodinách,
tak abychom stihli začátek závodu. Po prezentaci a pečlivé přejímce,
přeměření a označení veškerého soutěžního nářadí soutěžními komisaři
jsme se mohli již plně soustředit na samotný závod. Závodu se v Jablonci
nad Nisou ve všech kategoriích zúčastnilo z celé České republiky celkem
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306 dětí. V kategorii mladší žáci bylo hodnoceno 64 mladších žáků. V této
kategorii se Jakub Hovorka umístil na skvělém 2. místě v čase 16,38
vteřiny. V kategorii starších dívek bylo hodnoceno 104 starších dívek.
V této kategorii se Kateřina Hovorková umístila na 42. místě časem 16,08
vteřiny. V kategorii starších žáků bylo hodnoceno 95 starších žáků. V této
kategorii se Eduard Dmytriv umístil na pěkném 26. místě časem 16,01
vteřiny. Musíme však podotknout, že toto byla Edova vůbec první soutěž
v 60m překážek a kde si vedl mezi ostřílenými borci velice dobře. Dále
bychom chtěli poděkovat především našemu trenérovi panu Václavu
Říhovi za naši přípravu na soutěže, kterých se rádi účastníme.
Kateřina Hovorková
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