Obecní zpravodaj þ.1 / 2015
Zpravodaj obcí Olešnice a HodČþín
V Olešnici, duben 2015

DČtský karneval 28.2.:

Obecní zábava „MDŽ retro“ 7.3.:

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
před velikonočními svátky Vám přinášíme první letošní zpravodaj
s informacemi za uplynulé čtvrtletí i chystanými událostmi následujících
měsíců v naší obci. Přejeme Vám zajímavé čtení a veselé Velikonoce
s bohatou pomlázkou.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět je část roku za námi a je čas Vás seznámit s činností obce za
první čtvrtletí roku 2015.
Bohužel ani letos se k nám k lítosti dětí a radosti nás dospělých
nedostavila paní zima.
V lednu bylo dokončeno a zapsáno na Katastrálním úřadě změna
užívání budovy zdravotního střediska a Bumbálky. Jsme rádi, že se vše
nakonec podařilo rychle vyřídit, neboť byla reálná hrozba uzavření
ordinace MUDr. Šestáka. Dnes je vše v pořádku a provoz lékaře není
ohrožen.
Stížnosti, které byly doručeny na obec ohledně nefungujícího
veřejného osvětlení jsou bohužel pravdivé. Víme o tomto problému, ale
dokud vlastníci pozemků, na kterých zasahují stromy do drátů nebudou
tyto větve odstraňovat, tak to je bohužel neřešitelný problém. Podařilo se
nám zajistit spolu s ČEZ alespoň část ploch, kde byly vrostlé větve do
vedení ČEZ tyto větve odstranit. Prosím každého, koho se to týká, ať
zajistí odstranění těchto porostů, neboť při větrném počasí dochází
k výpadkům na veřejném osvětlení.
Další nešvar, který je stále častější, je podomní prodej. Z tohoto
důvodu zastupitelstvo obce připravuje zákaz podomního prodeje v našich
obcích. Tržní řád, který bude schválen, bude tuto činnost v našich obcích
zakazovat. Povolen bude pouze prodej, který bude schválen
zastupitelstvem a to pouze na určených místech v obci. Tímto opatřením
by se mělo zabránit přístupu všem, co nabízejí „vždy samozřejmě to
nejlepší“!?
Bohužel, musím znovu upozornit na nutnost zabezpečit si své psy.
Opět se vyskytly stížnosti na volné pobíhání psů v obci. Není to jeden pes,
ale několik stále se opakujících tuláků. Příště již nebudeme řešit tento
problém domluvou, protože je to zbytečné, ale bude povolána odchytová
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služba a pes bude převezen do útulku. Samozřejmě náklady bude hradit
majitel psa.
V měsíci dubnu bude provedena výměna oken na sportovišti
v Olešnici ve 2. patře. Výměnu provede vítěz poptávkového řízení firma
BARTOŠ CZ Vamberk. Dále souběžně s jedním nepořádkem budou
provedeny práce na zjištění a následnou opravu špatně fungujících odpadů
z kuchyně v přízemí.
V únoru byl proveden výmaz na LV u parcely číslo 134 v Olešnici,
kde byla vedena stavba máchadla. Vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba
již dávno neexistuje, vydal stavební úřad rozhodnutí o změně.
Kanalizace
Podána žádost o „Územní souhlas“, stále ještě není vydán.
Vyskytlo se několik problémů s vlastníky, kde se vše muselo znovu
dořešit. Nyní je vše již kompletně předáno na stavební úřad a nic nebrání k
vydání tohoto rozhodnutí. Dále bylo rozhodnuto , že žadatelem o dotaci na
stavbu kanalizace nebude obec, ale svazek DSO Obecní voda. Na zasedání
svazku bylo toto schváleno a zároveň byl schválen vítěz výběrového řízení
na vyhotovení projektů pro Stavební povolení. Dále bylo schváleno
vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na
modernizaci ČOV v Častolovicích. Toto je nezbytné pro napojení Olešnice
a Čestic. Předpokládaný termín pro podání žádosti o dotaci se bohužel zase
posunuje na léto. Tak uvidíme, jak to vše bude.
Nyní to co se bude týkat k a ž d é h o !!!!!
Zastupitelstvo obce dohodlo společný postup pro vypracování
projektů ke každému domku. Hlavní řád včetně šachty hradí obec. Od
šachty propojení s Vaším domem si hradí každý sám. Toto propojení
nebude možné bez projektu a souhlasu stavebního úřadu!!! Z tohoto
důvodu, aby došlo ke zjednodušení a zlevnění pro Vás bylo dohodnuto, že
projekty včetně samotného podání žádosti na stavebním úřadě zajistí
projektant. Rovněž zajistí i geodeta pro samotné zaměření přípojek.
Náklady budou vyfakturovány na obec. Obec bude tuto částku posléze od
Vás vybírat jako příspěvek. Znovu upozorňuji, jedná se o každý rodinný
dům v Olešnici a Hoděčíně (ne Vrbka – mají vlastní ČOV). Podrobněji
Vás seznámím na Veřejném zasedání v Hoděčíně dne 6.5.2015. Je nutné,
aby si každý ve vlastním zájmu zajistil dostatek informací k této stavbě.
S přáním pěkného jarního počasí, klidu a pohody
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Jan Sejkora
Tereza a Vojtěch Kudláčkovi

Přistěhovali se:

Michael Novák

Odstěhovali se:

Pavel Fišer

Zemřeli:

Stanislava Jílková
Milada Plašilová

V měsících lednu až březnu 2015 oslavili životní jubilea tito
občané:
Marek Václav
81 let
Vašatová Věra
60 let
Marek Jiří
82 let
Plašilová Milada
86 let
Křišťák František
60 let
Bašátková Karla
82 let
Šimerdová Božena
84 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
Letošní první schůze SPOZu se konala ve středu 18. 2. na obecním
úřadě. Na programu bylo rozdělení gratulování, obecní zábava, setkání
důchodců, vítání občánků a stříbrné svatby.
Obecní zábava
Obecní zábava se konala 7. 3. 2015 na sportovním areálu. K tanci a
poslechu nám hrála skupina Leoše Hejduka se zpěvačkou Ivou, která
vytvořila příjemné prostředí. Mnozí si nejen v duchu MDŽ zavzpomínali,
zatančili a vesele se pobavili. Byla připravena bohatá tombola a chutné
večeře od paní Šmídové.
Foto na straně 2
Setkání důchodců
18. 4. se již tradičně setkávají na sportovním areálu naši důchodci.
Pro ně bude připraven pěkný program, který si připraví naši žáci ze
základní školy. Po programu bude zajištěno chutné občerstvení. Pozvánky
najdete ve Vašich schránkách. Těšíme se na Vaši účast.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
15. ledna se konal zápis do 1.ročníku pro školní rok 2014 – 2015 a
byli zapsáni 4 žáci.
Vánoční besídka Mrazík se nám mimořádně povedla, proto jsme
se rozhodli potěšit s ní i další diváky. 9. ledna jsme pohádku zahráli v ZŠ a
MŠ Čestice, kde se v očích pedagogů pod krásným zážitkem i objevily slzy
radosti a v Domově důchodců v Albrechticích se babičkám vyloudil
nezapomenutelný úsměv radosti. Další vystoupení jsme měli na žádost
Knihovny v Častolovicích 6. února v sále U Lva. Sál se zaplnil do
posledního místečka a sklidili jsme od diváků velký potlesk. SMS hovoří
za vše.
Díky za nádherný zážitek, bylo to úžasné. Smekáme před všemi,
kteří takovou věc dokáží. Velký potlesk z plných řad diváků Vám všem byl
aspoň pěkný dárek za úžasný zážitek. Moc díky. citace SMS
Tady je na místě poděkovat hlavně dětem, pedagogům a prostě
všem, kteří se na této zdárné akci podíleli.
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Poslední vystoupení s touto pohádkou plánujeme 18. dubna na
setkání důchodců na Sportovišti v Olešnici.
28. února jsme pro děti uspořádali Dětský karneval, který byl jako
každoročně hojně navštíven.
V květnu připravíme pro maminky vystoupení a pohoštění ke Dni
matek.
15. – 16. května jedeme na dvoudenní školní výlet do Krkonoš
s ubytováním v Černém dole a s výstupem na Sněžku.
Začátkem června uspořádáme ve spolupráci s OÚ Olešnice, MS
Střezmá a SDH Olešnice Dětský den.
12. června se rozloučíme se školním rokem 2014 -15 Bivakem
tentokrát v husitském stylu.
Máme radost, že děti z olešnické školy odchází do ostatních škol
nejen dobře připraveny, ale i plny krásných zážitků z mimoškolní činnosti
a myslíme, že na svoji první školu budou rády vzpomínat.
Nezapomínáme ani na postupnou modernizaci školy. Letos se nám
podařilo vyměnit dosloužilé bojlery na vodu a zastaralá osvětlení ve
sborovně a školní družině. Také šatna prošla rekonstrukcí, byla vybavena
novými barevnými botníky a poličkami.
18. února proběhla na naší škole kontrola z Krajské hygienické
stanice, která neodhalila žádné závady.
Na 17. a 18. března vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno
z důvodu vysoké nemocnosti dětí a pedagogů.
Děkujeme všem občanům, kteří 4. a 5. března věnovali škole starý
papír. Výtěžek z této akce bude věnován našim dětem.
Na závěr školního roku, v červnu, plánujeme vymalování obou tříd.
Přejeme všem krásné slunné prázdniny a dětem z 5. třídy krásný
start v novém prostředí.
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s prací Sboru
dobrovolných hasičů na konci minulého roku a v prvním čtvrtletí roku
letošního.
Šestého prosince se konala výroční valná hromada sboru, kde
proběhla volba výboru sboru. Na předvánoční období se vrátím k již
tradiční vánoční besídce, kterou pořádají základní škola, obecní úřad a
hasiči . Hlavní program nacvičily paní učitelky s dětmi, sehrály známou
pohádku Mrazík. Myslím, že nebyl mezi přítomnými nikdo, komu by se
pohádka v podání dětí nelíbila, hasiči připravili pro přítomné občerstvení a
punč.
Po vánočních svátcích jsme hned třetího ledna svolali brigádu na
úklid dřeva, které hasiči vyřezali při brigádě v obecním lese z páleného
klestu. Sešlo se nás přes dvacet.
Další lednovou akcí byl hasičský ples, letos poprvé zahrála hudba
pana Hejduka, ples byl hojně navštíven a byl hodnocen přítomnými jako
velice zdařilý, připraveno bylo i dobré pohoštění a tombola.
Již na začátku února začali hasiči připravovat scénář na tradiční
kácení máje.
Již 7. března jsme jeli s dětmi na první letošní soutěž. Během
března začali trénovat na soutěže v disciplíně ,,60 metrů s překážkami“
protože první halová soutěž se koná již 28. března v Jablonci nad Nisou. V
soutěži nás zde zastoupili Jakub Šmída, Kateřina Hovorková a Jakub
Hovorka, zaskočilo nás, když nám bylo v úterý večer před sobotními
závody oznámeno, že pro nepředvídaný zájem v počtu startujících budou
závody rozloženy do dvou dnů, tímto bych chtěla poděkovat panu Martinu
Hovorkovi, který děti i s trenérem na tyto závody po oba dny odvezl. Ve
velmi silné konkurenci Jakub Šmída v dorostu obsadil 26. místo, Kačka
Hovorková obsadila 20. místo, Jakub Hovorka 41. místo v kategorii
starších žáků, když Kuba startoval mezi staršími poprvé.
Na druhou dubnovou sobotu chystáme sběr papíru a starého železa.
Na závěr své zprávy bych vás ještě jednou seznámila s číslem
operačního střediska v Hradci Králové, kam je každý občan povinen
nahlásit pálení jakéhokoliv většího ohně i,, Čarodějnic“ je to číslo
950 530 100. Zároveň v tomto jarním období připomínám zákaz
vypalování.
Ivana Říhová
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Hasičský kroužek
Od začátku nového roku jsme se připravovali na soutěž v uzlech.
Dne 7. 3. jsme se zúčastnili první letošní soutěže, a to Provozké
uzlovačky. Mladší děti skončily na 2. místě (z 17 družstev), starší děti na
tuto soutěž postavily 2 družstva, která skončila na 3 a na 15 místě (z 20
družstev). Této soutěže se zúčastnili i jednotlivci: mladší – Nikol Vítková
8. místo, Marie Vilímková 16. místo, Anna Martinková 17. místo, starší –
Kateřina Hovorková 8. místo – viz foto na předposlední straně.
Dne 11. 3. starší děti skládaly odznaky odbornosti. Odznak
kronikáře získaly: Jakub Hovorka, Tomáš Čepelka, Anna Musílková,
Kateřina Šmídová a Aneta Podolská.
Dne 25. 3. plnily odznaky odbornosti děti mladší a to strojníka
juniora: Filip Čepelka, Martin Bezdíček a preventistu juniora: Matěj Januš,
Michal Bendl, Adéla Podolská.
V pátek 10. 4. od 15:00 proběhne brigáda na zlepšení životního
prostřední naší obce.
Ing.Bc. Martina Pinková

SDH Hoděčín
Poslední den roku se sešli občané Hoděčína s dětmi na společném
silvestrovském pochodu. Vyrazili odpoledne směrem ke kapličce
v Hřibinách. Ochutnali kozí výrobky u soukromého výrobce na Hřibinách
a přes Střezmou došli ke sportovišti v Olešnici, kde si dali pivko a malou
svačinku. Večer jsme se sešli v Bumbálce, abychom společně prožili závěr
roku a oslavili příchod nového roku. Dvacátého třetího ledna se
uskutečnila valná hromada SDH Hoděčín za přítomnosti pozvaných hostů
z vedení obce a sousedního SDH Olešnice. Zde jsme si domluvili rámec
akcí, které budeme tento rok dělat: sběr kovového šrotu (cca duben),
tradiční pálení čarodějnice, úklid a údržba okolí Bumbálky, další ročník
turnaje v Bambinktonu atd. Zároveň provozovatelka pivnice Bumbálka sl.
Židová s rodinných důvodů oznámila, že nebude moci nadále provozovat
pivnici. Z řad Hoděčinských hasičů se jako nová provozovatelka přihlásila
sl. Ivona Rzepková. V druhém březnovém víkendu jsme uspořádali opět
obecní zabíjačku. V posledním zimním počasí se sešli hasiči, aby si
z pašíka připravili tradiční pokrmy a ukázali našim dětem, jak taková
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vesnická zabíjačka vypadá. Večer jsme v družné zábavě poseděli u pivka a
zabíjačkových dobrot.
Foto na poslední straně
Pivnice Bumbáka
Vážení přátelé, dovolte abychom Vás pozvali do pivnice Bumbálky
na dobré pivečko a hezké popovídání. Od 21.3 se bude v naší malé
hospůdce točit vynikající výčepní Radegast 10° a Radegast ryze hořká 12°.
Po dobu MS v hokeji bude otevřeno po dobu konání zápasů českého týmu
a po domluvě i ostatní zápasy. Zveme také slečny, paní a dámy i s dětmi na
holčičí sešlosti a to od 7.6. každých 14 dní v neděli od 14:30 hod. Ke
schlazení v horkých měsících budou v nabídce míchané alkoholické i
nealkoholické nápoje, dobrá italská kávička a nějaký ten koláček či dortík.
Naproti restaurace je dětské hřiště, kde můžete sledovat své ratolesti z letní
zastřešené zahrádky.
U nás také můžete slavit narozeniny, firemní večírky či jiné
příležitosti k sešlosti.
Zimní provoz do 30.5.2015
PÁTEK A NEDĚLE OD 18:00

Letní provoz od 1.6.2015
STŘEDA - 18:00
PÁTEK -18:00
SOBOTA- 15:00
NEDĚLE- 14:00

Pokud by byl zájem o otevření restaurace jiný den, než který je
uvedený v otevírací době kontaktujte mne prosím telefonicky předem (608
950 168).
Moc se na Vás těšíme – provozní Ivona Rzepková a kolektiv
Petr Dvořák
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Nyní jen fotograficky, zprávu Vám přineseme v příštím čísle
- na schůzi proběhlo slavnostní pasování lovce dančí zvěře(A.Mitana) a
mufloní zvěře (J.Vanický)
- Dva noví členové MS - Jaroslav Pultar z Pasek a Miloš Kopecký z
Olešnice
- pohled na účastníky schůze v krásně vyzdobené lovecké chatě
- starosta obce Olešnice pan Jiří Moravec vystoupil na schůzi se svým
diskusním

R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Další
Kanalizace – dopis rozeslaný občanům:
V rámci výstavby splaškové kanalizace v kanalizace v Olešnici a
Hoděčíně bude prováděna i výstavba kanalizačních přípojek pro Vaše
nemovitosti.
Protože jednotlivé kanalizační přípojky nejsou součástí projektové
dokumentace na kanalizaci, je potřeba na tyto zajistit samostatnou
projektovou dokumentaci a následně vydání územního souhlasu na
realizaci přípojek. Z tohoto důvodu je nutné prostorové a výškové
zaměření vedení trasy kanalizační přípojky, která bude napojena do sběrné
šachty na kanalizaci.
Žádáme občany, aby do 15. 4. 2015 nahlásili telefonní kontakty
(popř. i e-mailové adresy) na obecním úřadě v Olešnici. Zaměření
kanalizačních přípojek proběhne po etapách. Zaměření a vyprojektování
kanalizačních přípojek provede firma IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Konkrétní termíny měření budou včas oznámeny telefonicky. Žádáme Vás,
abyste v domluveném termínu byli k dostižení u Vašich nemovitostí.
Zároveň Vás žádáme o potřebnou toleranci při dodržení časového
harmonogramu, protože každý z Vás musí být specificky technicky
vyřešen a nelze stanovit přesný časový limit na každou nemovitost.
Pokud Vám nebude vyhovovat některý z termínů, který Vám bude
nabízen, domluvíte si návštěvu projektantů na konkrétní den a hodinu na
tel. 495 217 440, 737 083 507 pí. Grohová
S trasou přípojky na Vašem pozemku, separací splaškových vod a
jejich převedením z nemovitosti do nově navržené kanalizace Vám rádi
poradí projektanti přímo na místě.
Předem Vám děkuji za spolupráci
Jiří Moravec, starosta obce

Sběrný dvůr na Ledské – ceník na další straně
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Sběr nebezpečného odpadu
Ve středu 27. května 2015 od 15.00 do 16.00 hodin proběhne sběr
nebezpečného, objemného a elekroodpadu v našich obcích. Místo sběru bude
tradičně za budovou OÚ v Olešnici, kde bude přistaven kontejner. Žádáme
občany, aby odpad přivezli v den svozu a určenou hodinu.
Do kontejneru lze uložit prošlé léky, veškeré elektrozařízení (např.
televize, lednice, mrazáky, PC), zářivky, koberce, plechovky od barev aj.
Soutěž O zlatý rýč obce
I tento rok pokračuje třetím ročníkem soutěž O zlatý rýč obce.
Vítězem minulého ročníku je paní Poslušná. (foto na další straně). 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.

Antiborec na konec
Tyto příspěvky nezveřejňujeme rádi, ale taková je bohužel realita. Na
fotografii vidíte betonovou skruž u památného buku, která plnila funkci
odpadkového koše. Jsou asi takoví „antiborci“, kteří si v nepořádku libují.
- Foto na poslední straně
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Zlatý rýþ 2014, výpČstky paní Poslušné:

Mladí hasiþi, Provozská uzlovaþka 7.3.:

Zabíjaþka a silvestr v HodČþínČ:

A ještČ foto z besídky:

Antiborec na konec:

