Obecní zpravodaj č.3+4 / 2014
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, prosinec 2014

V září nastoupilo do základní školy v Olešnici sedm prvňáčků

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
Po delší přestávce Vám opět přinášíme obecní zpravodaj. Od toho
posledního již uplynul skoro půlrok, v podzimním termínu jsme z důvodu
voleb zpravodaj nevydávali. Zajímavé čtení, ale především veselé Vánoce
a úspěšný nový rok Vám přeje
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Právě se Vám dostává do rukou vydání nového zpravodaje a s ním
přichází informace o obci.
Nejdříve chci poděkovat Všem našim občanům, kteří přišli ke
komunálním volbám. Dále děkuji všem, kteří nám dali svůj hlas a tím
zároveň důvěru do dalšího období. Doufám, že zastupitelstvo obce ve
staronovém složení bude fungovat dle vašich představ. Není jednoduché
vždy vyhovět všem požadavkům, ale doufám, že se nám bude společně
dařit udržet chod obce na odpovídající úrovni.
Od vydání posledního zpravodaje se podařilo podat žádost o vydání
územního rozhodnutí k umístění stavby kanalizace. Zde byly předány
vypracované projekty. Na pořízení projektové dokumentace jsme obdrželi
dotaci od kraje. Více na jiném místě zpravodaje. Dnes máme již zadané
vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Z tohoto důvodu
budou v nejbližším období probíhat geodetické práce po celé obci Olešnice
a Hoděčín. Předpokládané podání žádosti o stavební povolení je duben
2015. Následně po vydání stavebního povolení bude možnost podat žádost
o dotaci na stavbu.
Dále bylo po dlouhé době dokončeno řízení ke změně užívání II.
patra sportoviště v Olešnici. Nyní již celé sportoviště funguje dle platných
zákonů.
V krátkosti připomenu, co bylo za uplynulé období provedeno.
Oprava výtluků na cestě do Rašovic.
Nákup nových krbových kamen, oprava lavic, výroba a montáž
nábytku ve výčepu na sportovišti. Instalace odsávání a stavební úpravy
WC, vybavení hasicími přístroji dle požární zprávy, revize (nutné pro
změnu užívání).
Z důvodu špatného odtoku odpadních vod bylo dohodnuto
prohlédnutí kamerovým systémem nefunkční části odpadů na sportovišti.
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Po vyhodnocení bude dohodnut další postup k odhalení poruchy a
provedení potřebné opravy.
Dále byla provedena úprava plochy a položení zámkové dlažby pod
popelnicemi v Hoděčíně u hřiště. Nyní je i toto místo upravené a doufám,
že zde bude udržován pořádek.
Výroba a montáž ploch pro vyvěšování plakátů v Olešnici a
Hoděčíně.
V současnosti probíhá vypracování podkladů potřebných pro
provedení zápisu na katastrálním úřadě. Jedná se o zapsání budovy
Bumbálky a zdravotního střediska na list vlastnictví obce dle současného
stavu. Bohužel toto nebylo v minulosti zapsáno, tak nás to dnes stojí
několika násobně víc peněz a hlavně dokladování všech přestaveb a
provedených úprav.
Toto je strohý výčet činnosti obce za poslední období. Podrobněji je
vše projednáno na veřejných zasedáních zastupitelstva, na která si Vás
dovoluji pozvat. Pozvánky pravidelně dostáváte do svých schránek.
Zastupitelstvo obce spolu s nájemkyní sportoviště pro vás
připravilo na sobotu 22.listopadu 2014 čtení z kronik obce a promítání
z historie obce. Je škoda, že nepřišlo více občanů zavzpomínat na uplynulá
léta a dozvědět se něco o naši historii. Další volné pokračování bude opět
v lednu. Termín tohoto setkání Vám bude včas oznámen.
Na základě provedené kontroly Krajského úřadu bylo zjištěno, že
došlo k chybnému zařazení v platové skupině u ředitelky školy. Tímto se
Mgr. Vránové omlouvám za pochybení.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na vánoční besídku do
Olešnice za školu na 13.12.2014 od 15.00 hod. Doufám, že si najdete
trochu času a přijdete se podívat na vystoupení dětí z naší školy a nasát
blížící se vánoční atmosféru. Samozřejmě je zajištěn i vánoční jarmark
spolu s občerstvením.
Děkuji Všem, kteří mají zájem něco dělat pro obec a naše
spoluobčany.
Velké poděkování patří všem, kteří v letošním roce pomáhali
zajišťovat hasičské soutěže dětí. Zde si vážíme výsledků našich dětí při
těchto soutěžích. Zde nejde děkovat jednotlivcům, ale ještě jednou
děkujeme všem, ať trenérům, soutěžícím, rodičům, tak i těm, kteří
pomáhají zajišťovat zdárné průběhy při trénincích i samotných soutěžích.
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Zároveň se těším na další podněty a spolupráci s Vámi, občany
Olešnice a Hoděčína, dále děkuji za oboustrannou práci se ZŠ Olešnice,
SDH Olešnice a Hoděčín a MS STŘEZMÁ. Doufám, že naše spolupráce
bude pokračovat i v příštím období.
Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoc a s ním příchod
nejkrásnějších svátečních dnů v roce. Přeji Vám a Vaším rodinám vše
nejlepší mnoho pohody, prožití vánoc v kruhu svých nejbližších a do
nadcházejícího roku 2015 mnoho štěstí, pracovních úspěchů a hlavně
zdraví.
Jiří Moravec, starosta obce
Dotace od Královéhradeckého kraje
Obec Olešnice obdržela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. ES02201 na projektovou dokumentaci
s názvem „Olešnice – splašková kanalizace“. Jedná se o investiční dotaci
ve výši 300.000,- Kč na částečnou realizaci projektu. Celkové náklady
projektu činí 456.170,- Kč. Doba realizace projektu je od 1.7.2013 do
30.6.2015.

Obec Olešnice obdržela Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 14JPO03-0143 na odbornou přípravu strojníků
a velitelů JSDH. Jedná se o neinvestiční dotaci ve výši 3600,- Kč.
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Statistika obcí
Narodili se:

Zárybnický Michal

Přistěhovali se:

Dostál Jaroslav
Stejskalová Blanka
Nováková Tereza
Novák Vojtěch
Esop Hana
Gurinová Lenka
Vítek Václav
Hofmanová Donatela

Odstěhovali se:
Zemřeli:

Hammerlová Marie
Kadlec Josef

V minulém čísle zpravodaje bylo chybně uvedeno jméno nového
občánka Matyáš Pazderník, správné jméno je Daniel Pazderník. Za chybu
se omlouvám.
V měsících červenci až prosinci 2014 oslavili či oslaví životní
jubilea tito občané:
Hammerlová Marie
Farský Milouš
Šmídová Anežka
Moravcová Drahomíra
Hofman Miroslav
Čepelka Rudolf
Jílková Stanislava
Kubrtová Marie
Řičařová Jindřiška
Marková Eliška
Kadlec Josef
Votroubková Marie
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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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
V letošním roce SPOZ společně s obecním úřadem uspořádal dne
12. dubna na sportovním areálu již tradiční setkání důchodců. Občané,
kteří oslavili 60. narozeniny a více, byli pozváni na společné posezení. Děti
z naší základní školy krásné představení a poté jsme si popovídali u
občerstvení a kávy se zákuskem.
19. dubna jsme uspořádali velikonoční veselici. K tanci i poslechu
nám zahrála kapela Špunti.
8. července oslavila naše spoluobčanka paní Marie Hamerlová
z Hoděčína krásné jubileum, 90. narozeniny. Starosta obce pan Jiří
Moravec jubilantce poblahopřál, předal květiny a dar od obecního úřadu.
25. července oslavili manželé Kaplanovi zlatou svatbu. Starosta
obce jim popřál hodně štěstí do dalších společně strávených let, předal
květiny a dar od obecního úřadu.
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8. listopadu jsme na sportovním areálu uspořádali letošní vítání
občánků. Letos jsme popřáli těmto dětem: Matyáš Podstavek, Michal
Zárybnický, Daniel Pazderník, Leona Šmídová, Agáta Janečková, Tereza
Bergmanová, Miroslav Paul Nyč.
Místostarosta pan Jaromír Dostál přivítal do života naše nové
spoluobčánky. Dětem byly předány hračky a dárky od obecního úřadu,
rodiče se podepsali do obecní kroniky. Děti ze základní školy si připravily
pěkné pásmo a maminkám předaly květiny.
Vítání občánků: z leva Matyáš Podstavek, Michal Zárybnický, Daniel Pazderník,
Leona Šmídová, Agáta Janečková, Tereza Bergmanová, Miroslav Paul Nyč

Stříbrná svatba: ve stejný den
poblahopřál místostarosta obce pan
Dostál manželům Jaroslavě a Miroslavu
Vondráčkovým k jejich významnému
jubileu. Manželům byl předán dar
obecního úřadu a květiny. Děti nám
předvedly básničky,
které
nám
s úsměvem připomněly manželské
soužití.
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Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2014 a já bych ráda touto
cestou popřála vše spoluobčanům obcí Olešnice a Hoděčína hodně
pevného zdraví, mnoho radostí z dětí, vnoučátek a pravnoučátek, mnoho
lásky a spokojenosti v novém roce.

Zpráva školské rady
V letošním roce na naší škole proběhla kontrola České školní
inspekce. Školská rada předkládala zápisy z jednání a přehled činnosti.
V únoru se sešla školní rada, aby projednala rozpočet školy a
ředitelka školy Mgr. Milada Vránová předložila rozbory hospodaření. Tyto
dokumenty byly schváleny.
V srpnu ředitelka školy předložila ke schválení Výroční zprávu o
činnosti za školní rok 2013/14. Nebyly vzneseny žádné připomínky a tato
zpráva byla předána obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
Za SPOZ a školskou radu Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Školní rok 2014 – 2015 byl slavnostně zahájen 1. září 2014 za
přítomnosti starosty obce pana Jiřího Moravce. Spolu s ním jsme přivítali
celkem 7 nových prvňáčků a z rukou p. starosty dostali na památku na
první školní den knížku.
Do spádové školy do Častolovic odešli 2 žáci 5. ročníku, jedna
žákyně ze 4. ročníku odešla do ZŠ Kostelec nad Orlicí z důvodu
přestěhování.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 29 žáků. Při tomto
zvýšení počtu žáků nebylo již nadále z bezpečnostních důvodů možné
spojovat výchovy (např. tělesná výchova). Tyto předměty je nutné učit
odděleně.
Vychovatelka pí. Faltusová odešla na mateřskou dovolenou. Bylo
nutné přijmout další učitelku. V tomto školním roce nastoupila od 1.9.
2014 pí. Mgr. Alena Zvěřinová z Častolovic. Zastává funkci vychovatelky
ve školní družině a zároveň učitelky (AJ, Vv, Pč a Tv.).
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Školnice p. Jiřina Němčanská odešla do předčasného důchodu a
nahradila ji od 1.10.2014 pí. Andrea Čepelková, Dis.
V říjnu a v listopadu jsme pro budoucí prvňáčky připravili dvě
pohádkové školy. Starší spolužáci svými hereckými výkony v pohádkách
O Červené Karkulce a Perníkové chaloupce hravou formou seznámili
nastávající školáky s prostředím školy, s učiteli a budoucími spolužáky.
V lednu u zápisu se všichni budeme na budoucí žáky těšit.
Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2015- 2016 se koná

15. ledna 2015 od 15:00 hod do 16:00 hod
Od 25.11.2014 bude probíhat plavecký výcvik v Rychnově nad
Kněžnou. Jezdíme každoročně. V systematickém výcviku se děti naučí
plavat a zdokonalí svůj plavecký styl.
V současné době se věnujeme nácviku vánoční besídky
a spolu s rodiči přípravě vánočního jarmarku. Letos chceme překvapit
pohádkou Mrazík, na kterou vás všechny co nejsrdečněji zveme. Vánoční
besídka se koná 13. prosince 2014 v 15.oo hodin.
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, ve své zprávě Vás seznámím s činností
našeho sboru ve druhém pololetí letošního roku.
Pátého července jsme odjeli s družstvem starších dětí na soutěž ligy
mládeže do Čánky, kde jsme skončili na třetím místě. Další týden se již
tradičně zúčastňujeme soutěže ,,Lhotecký džbán“ zde skončily mladší děti
na druhém místě, ženy soutěž vyhrály a muži skončili třetí. 26. Července
vezeme děti na soutěž 60 do Brna, zde ve velké konkurenci Jakub Hovorka
zvítězil v kategorii mladších.
Na pátek 8. Srpna jsme pro děti připravili dvoudenní stanování
s výletem do lanového centra v Hradci Králové. V pátek si děti zasoutěžily,
pak jsme vařili kotlíkový guláš a po jídle následovala diskotéka pro děti.
Ráno odjela celá výprava do Hradce, kde si děti v lanovén centru u
Stříbrného rybníku zašplhaly na různých lanových drahách. Pak za námi
přišel pozvaný záchranář a přímo u vody dětem předvedl, jak postupovat
v případě tonutí, nebo jiných zranění.
Na 16, srpna jsme připravili s obecním úřadem soutěž v požárním
útoku ,,O putovní pohár starosty obce“ Mladší děti běžely dvě družstva a
skončily na 1. a 2. místě, starší děti také vyhrály, ženy skončily na druhém
místě a muži na sedmém místě, jsem ráda, že se nám na tuto soutěž sjíždí
dost soutěžících družstev a soutěž má již své jméno.
23. srpna jedeme se staršími na další soutěž ligy do Ledců, zde jsme
si druhým místem zajistili, že před poslední soutěží, která se konala
v Křovicích 30. Srpna jsme už měli jisté celkové druhé místo v okresní lize
mládeže a tak pro nás maraton soutěží ligy skončil úspěšně.
Šestého září a třináctého jedeme s dětmi na soutěž v 60. A 20.září
do Lukavice na braňáček. Více ve zprávě o těchto soutěžích ve zprávách
vedoucích mládeže.
V září byla hasiči natřena střecha na hasičské zbrojnici.
Na 25. Říjen je zorganizován výlet, ráno jsme odjeli do skanzenu a
Veselém Kopci, po prohlídce odjíždíme do hasičského muzea v Přibyslavi
a po prohlídce našeho největšího hasičského muzea v republice jedeme do
Bořetic do vinného sklípku ,,U Dufků“ výlet se všem zúčastněným moc
líbil, malou šmouhou bylo jen popojíždění po naší dálnici, kdy jsme se jen
pomalu blížili k cíli výletu. Mrzí nás, že autobus s výletníky nebyl úplně
zaplněn i když se předem o výlet hodně usilovalo.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V listopadu se během dvou sobot konala brigáda na pálení
v obecním lese, na první přišly pomoci i naši mladí hasiči, jímž bude celý
výtěžek těchto brigád věnován.
Nyní společně se školou a obecním úřadem připravujeme již
tradiční vánoční besídku a my hasiči se sejdeme 6.12. na výroční valné
hromadě sboru.
Chtěla bych všem na závěru roku poděkovat za práci ve sboru,
ocenit práci vedoucích dětí, kteří jak je vidět z výsledků dosahovaných na
soutěžích dávají do práce s dětmi hodně času i energie abychom jméno
naší obce dobře reprezentovali, dá se říci po celé republice, vždyť jsme
z žádné soutěže nepřijeli s prázdnou. Dále děkuji všem rodičům a
rodinným příslušníkům, kteří nám pomáhají na vlastní náklady s dopravou
dětí na soutěže. Dále děkuji obecnímu úřadu za podporu našeho sboru.
Nakonec bych chtěla poděkovat našemu hasiči bratru Milanu Bezdíčkovi,
který zakoupil sponzorsky dětem deset kusů dresů a doplnil tak druhou
desítku pro všechny soutěžící děti.
V listopadu bylo zrušeno operační středisko hasičů v Rychnově nad
Kněžnou a přesunuto do Hradce Králové, proto upozorňuji všechny
spoluobčany na telefonní číslo, kam je třeba hlásit každé pálení většího
ohně je to číslo 950 530 100.
Na závěr Vám všem přeji jménem hasičů příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2015.

Ivana Říhová
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Hasičský kroužek
Dne 22. 6. družstvo starších odjelo soutěžit do Opočna. Soutěžilo se
v požárním útoku a ve štafetě. Družstvo obsadilo krásné 2. místo.
Dne 5. 7. se družstvo starších vydalo na další soutěž Ligy mládeže a
to do Čánky, kde obsadilo 3. místo.
Dne 12. 7. družstvo mladších absolvovalo soutěž Lhotecký džbán,
ve kterém obsadili 2. místo.
Ve dnech 8. – 9. 8. byl pro naše děti uspořádán výlet. Tentokrát se
jednalo o dvoudenní výlet, kde děti opět spaly ve stanech u hasičárny.
Starší holky se ochotně zapojily do vaření večeře – kotlíkový guláš,
který všem velice chutnal. Ráno nás čekala opět cesta pěšky do Čestic na
vlak, který nás odvezl do Hradce Králové. Tam jsme měli zamluvený
program v místním Lanovém parku na Stříbrňáku. Děti se rozdělily do 2
družstev.
Ty mladší zdolali menší překážky nízko nad zemí a větší vysoké
překážky v korunách stromů. Po obědě jsme absolvovali přednášku o první
pomoci a poté se odebrali zpět domů.
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Týden na to, a to 16. 8. naši hasiči pořádali soutěž O pohár starosty
obce Olešnice, kde družstvo starších vyhrálo a z mladších dětí jsme
dokonce postavili 2 družstva, která skončila na 1. a 2. místě.
Předposlední soutěž v Lize mládeže byla soutěž 23. 8. v Ledcích,
kde družstvo starších obsadilo 2. místo.
Poslední soutěž Ligy mládeže se konala týden na to, a to 30. 8.
v Křovicích. Družstvo starších dětí obsadilo 6. místo.
V Lize mládeže družstvo starších nakonec obsadilo 2. místo a
družstvo mladších, po absolvování vybraných soutěží skončilo na 7. místě.
Do nového ročníku Ligy mládeže jsme započali soutěží 20. 9.
Lukavický braňáček. Mladší tuto soutěž ve své kategorii vyhráli a družstva
starších obsadila 13. a 15. místo.
Podzimní kolo hry PLAMEN se uskutečnilo 11. 10. v Rokytnici
v Orlických horách. Na tuto soutěž jsme se připravovali už od letních
prázdnin. Bohužel nás skolila vlna nemocí, a proto jsme dali dohromady
pouze 1 hlídku mladších a 2 hlídky starších. V Rokytnici byl nelehký terén,
ale naše mladší děti zabojovaly a odvezly si 2. místo. Družstvo starších
obsadilo 11. místo.
V podzimních měsících probíhalo vyrábění výrobků na vánoční
jarmark. Tímto bych Vás ráda pozvala příští týden na vánoční besídku, kde
si budete moci zakoupit výrobky našich mladých hasičů.
Na závěr roku bych ráda poděkovala obci Olešnice za finanční
podporu, 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. Vše nejlepší v novém roce, atmosféru
jak na Vánoce, ať se přání změní v skutečnost a splní se Vám snů víc než
dost.
Bc. Martina Pinková
Soutěže jednotlivců:
jako již tradičně bych Vás chtěla seznámit s výsledky dětí
z hasičského kroužku v soutěžích jednotlivců. Závodů bylo letos opravdu
hodně, proto Vás seznámím s jejich přehledem velmi stručně.
29. 3. Český halový pohár Jablonecká hala 2014 v Jablonci
27. 4. Slatinský plamínek ve Slatinách u Jičína
3. 5. O putovní pohár Místní akční skupiny Karálovství-Jestřebí
hory v Úpici
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8. 5. Hřibojedská 60 v Jaroměři
31. 5. Kvasinská 60 v Kvasinách
1. 6. Globus cup v Opavě
8. 6. Krajské kolo hry Plamen Přelouč
26. 7. Soutěž Brno
I do Jihomoravského kraje jsme se podívali, a to rovnou do Brna. A
tato soutěž byla hrůza – vedro, špatná organizace, málo pití i jídla, prostě
velké zklamání. Už teď víme, že do Brna i přes hezké výsledky asi už
nepojedeme 
Filípek Čepelka – 8. m., Kuba Hovorka – 1. m., Tomášek Čepelka –
8. m., Katka Šmídová – 6. m., Adélka Podolská -15. m., Šárka Dӧrnerová 23. m., Katka Hovorková -7. m., Eda Dmytriv – 16. m..
1. 9. Soutěž Olomouc
Jak vidíte, děti ve snaze okusit jiných soutěží procestovaly
s trenérem a rodiči dětí skoro celou republiku.
Kuba Hovorka – 3. m., Katka Šmídová – 8. m., Katka Hovorková –
34.m. bohužel chybou trenéra, ale i mistr tesař se někdy utne 
13. 9. Soutěž Choltická 60 v Cholticích
Tato soutěž byla pro letošní sezónu poslední v pořadí a
ani Pardubického okresu se děti nezalekly.
Katka Šmídová – čas 18,41 s – 5.místo, Karolína Vítková – čas
21,02 – 12.místo, Adélka Podolská – čas 26,40 – 26.místo, Kuba Hovorka
– čas 16,65 – 5.místo, Tomáš Čepelka – čas 19,37 – 15.místo, Matěj
Michera – čas 19,94 – 16.místo, Filípek Čepelka – čas 27,48 – 26.místo
Katka Hovorková – čas 14,80 – 9.místo.
Letošní sezóna byla opravdu pestrá a velice úspěšná. Přeji dětem,
aby se jim v příštím roce také dařilo a do soutěží se pouštěly se stejnou
vervou a nadšením, jako tomu bylo doposud. Děkuji trenérovi Václavu
Říhovi za výbornou přípravu a rodičům dětí za to, že nám zcela nezištně
pomáhali s odvozem na závody.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spoustu štěstí a osobní
pohody. Dětem aby to běhalo a rodičům, aby na nás nezanevřeli a i nadále
nám poskytovali pomocnou ruku.
A. Čepelková
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SDH Hoděčín
O prázdninových víkendech členové sboru se pustili do opravy zdí
v hasičárně, které vinou porušené izolace mokvaly a opadávaly. Zároveň ji
vymalovali a uklidili jak v zbrojnici, tak i v okolí. Šestnáctého srpna se
téměř celý sbor účastnil soutěže o pohár starosty Olešnice v sportovním
areálu v Olešnici. Postavili jsme dva soutěžní týmy. Kde tým B obsadil
páté místo s časem 53:58 a tým A byl 11 s časem 63.28.
Sedmého září se členové sešli i s rodinami nad pečeným kancem.
Téměř v letním počasí jsme si přes den si s dětmi cvičně několikrát
vyzkoušeli útok na dva proudy občas i s komickými vložkami. Druhý den
na oběd hospodyňky připravili chlupaté knedlíky nebo halušky ke kanci co
zbyl a celý sbor společně se svými rodinami poobědval.
O týden později jsme se zúčastnili soutěže o Třebešovského
beránka v Třebešově, kde jsme nakonec pro technické problémy s mašinou
skončili až na desátém místě.
Poslední víkend v říjnu uspořádal náš sbor k příležitosti posvícení
tradiční osvícenecký fotbálek. Počasí sice moc nepřálo, bylo zamračeno a
chladno-naštěstí však nesněžilo jak před dvěma roky, ale po výhře mužstva
Hoděčína ve skore 3:1 nad Olešnicí to nevadilo. Večer se všichni v dobré
náladě sešli v Bumbálce na posvícenské zábavě.
Petr Dvořák
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
Když dětem školou povinným skončily prázdniny, přišel čas
návratu do školních lavic a fasování nových sešitů. My myslivci pro změnu
obdrželi v září nové brigádnické průkazy, když jsme na konci srpna
odevzdali správci brigád ty staré. Ze záznamů mj. vyplynulo, že členové
našeho sdružení odpracovali za rok bezmála 1400 brigádnických hodin.
Myslivost, a zvláště podzimní akce, jsou však také ve znamení společných
lovů. Tentokrát začaly úspěšným společným lovem kachen na tahu 12.září
u rybníka v Hoděčíně. Zanedlouho očekáváme příjezd sokolníků,
v listopadu a prosinci se sejdeme na 3 vycházkách. Půjde opět spíš o
přátelská setkání, možnost rozhýbat těla, a vzít do společnosti partnerky
nimrodů. Nízké stavy drobné zvěře nedovolují pomýšlet na větší akce. I
tak ale jistě naši lovečtí psi dostanou šanci ukázat své kvality. Naše
sdružení se začalo potýkat s malým množstvím středních a větších plemen,
proto potěšil návrat Romana Mitany z podzimních zkoušek psů z Tutlek
v sobotu 20.9., na kterých se Romanovi podařilo provést jeho německého
krátkosrstého ohaře v 1.ceně, tedy na jedničku - viděno školním pohledem.
Vůdce i pes Fin ze Stračína, jak zní jeho celé jméno, úspěšně zvládli svoji
premiéru a nervozitu na zkouškách a zúročili dlouhý trénink v revíru.
Dalšímu našemu členovi Josefu Moravcovi úspěšně připravil a předvedl na
zkouškách fenu českého fouska Astu z Vrbického potoka jeho kamarád ze
sousedního sdružení.
Na podzim potřebujeme pokročit se stavebními pracemi v Olešnici,
ale také zapojit naše čekatele členství do přikrmování zvěře. Myslivecký
hospodář musel mimo jiné vyřešit dlouhodobou nemoc Luboše Štěpána a
jím spravovaný krmelec přidělit někomu jinému. Máme ale všichni radost
z příznivých zpráv o stále se zlepšujícím Lubošově zdravotním stavu a
držíme mu palce na dlouhé a psychicky náročné cestě k uzdravení! Těšíme
se, až ho znovu osobně přivítáme mezi sebou.
I Lubovi jsme připili na zdraví na oslavě krásného jubilea našeho
dalšího kamaráda Jaromíra Dostála a jeho manželky Jarči, na kterou
oslavenci pozvali členy sdružení. Mirkovi jsme všichni popřáli kromě
zdraví též lovecké štěstí na jeho zahraničních výpravách, na které jistě
znovu vyrazí. Jaromírův tatínek nám pro změnu k naší radosti nezištně
nabídl pomoc při stavebních úpravách hospodářské budovy v Olešnici, a
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s p.Křišťákem z Ledské posunuli stavební práce o velký kus kupředu.
V srpnu slavil v přítomnosti některých z nás krásné 65. narozeniny náš
bývalý člen a olešnický rodák, František Kudláček. Fanda je nejen dobrým
a znalým myslivcem i kamarádem, zastávajícím v jiných mysliveckých
sdruženích roli mysliveckého hospodáře či místopředsedy, ale také
vynikajícím dřevořezbářem. Z jeho skromné dílny, zřízené na lodžii
městského královéhradeckého bytu, a z jeho šikovných rukou pochází
jedinečné a krásné stylové podložky pod trofejemi ulovené zvěře v našich
soukromých sbírkách, ale Fanda se velmi ochotně ujal též přípravy nové
výzdoby myslivecké chaty v Častolovicích, kterou navrhl a realizoval po
dodání preparátů naším sdružením. Fandovou odměnou z těchto aktivit je
především naše radost a náš vděk, když mnohým z nás renovoval také
dřevo na loveckých zbraních. Našeho kamaráda rovněž potěšila povolenka
k lovu v našem revíru, do kterého se Fanda rád vrací.
Zanedlouho se snad v hojném počtu sejdeme i s partnerkami na
častolovické chatě na společném podvečerním setkání, k vidění by měl být
znovu náš stánek na zahrádkářské výstavě, naši členové jsou vidět i při
dalších důležitých činnostech, jako jsou zásahy u auty sražené zvěře, péče
o zvěř v době nouze, ochrana pozemků přes černou zvěří (naposledy
opakovaně u Podlyského mlýna), někteří se zapojili v předešlém období o
do obecních samospráv. Nezbývá než si přát, aby naše myslivost měla
podporu ve všech našich obcích i po komunálních volbách…
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
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Další
Poplatek ze psů
Od 1.1.2015 je nutné uhradit poplatek ze psů na rok 2015. Dle
vyhlášky je poplatek ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- za každého
dalšího psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2015.
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.
Zlatý rýč
I letos je vyhlášena soutěž O zlatý rýč obce. Vítěz bude vyhlášen na
vánoční besídce 13.12. 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. Pokud se chcete
zúčastnit, máte nejvyšší čas!

Borec na konec
Tentokrát z oblasti kultury. V týnišťském divadelním spolku
Temno působí „amatérská“ herečka Laďka Šťovíčková, podávající ovšem
téměř „profesionální“ výkony. Její herecký výkon ve hře Koule neunikl
pozornosti divadelním odborníkům, a na festivalu v Červeném Kostelci
získala ocenění za hlavní roli. Hru Koule jste mohli vidět i 22.2.2014 na
sportovišti v Olešnici. Přejeme Laďce další úspěchy, těšíme se na její další
role v týnišťském nebo jiném divadle.
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