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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat našemu sousedovi Lukáši
Podstavkovi z Olešnice za pomoc při záchraně života mého manžela pana
Pavla Mazury z Olešnice. Byla to zásadní pomoc, která zachránila mému
manželovi život, ještě před příjezdem Záchranné služby.
Dále bychom chtěli poděkovat za podporu a pomoc sousedům a
spoluobčanům pánům Milanu Kohoutkovi, Michalu Zárybnickému a
Stanislavu Trojákovi.
manželé Mazurovi
Foto z veřejného poděkování na protější straně

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas letí a je zde poslední vydání zpravodaje pro letošní rok.
Blíží se nejkrásnější svátky roku a my si Vás opět dovolíme
seznámit s činností za uplynulé období.
Zastupitelstvo rozhodlo na základě vyvěšeného záměru o prodeji
pozemků v Olešnici. Jedná se o parcelu ve Vrbkách číslo 216/50 a u staré
školy 151 a 144/3. Kupní smlouvy a úhrada za tyto pozemky proběhnou
v roce 2016.
V listopadu byla provedena výměna krytiny na přístřešku skladu u
budovy hasičské zbrojnice v Olešnici. Původní eternit byl nahrazen
plechovou krytinou.
Královéhradecký kraj nás požádal o bezúplatný převod pozemků
pod silnici. Zastupitelstvo souhlasí s převodem.
V minulém čísle jsem Vás prosil o prořezání větví, které zasahují
do drátů veřejného osvětlení. Bohužel kromě dvou míst nedošlo k žádnému
zakrácení větví. Ještě jednou Vás prosím o provedení nápravy, aby
nedocházelo opakovaně k výpadkům jističe, jako tomu v posledních dnech
několikrát bylo. Nejhorší je situace na dolním konci od konce obce přes
skálu k začátku obce Čestice. Pokud nebude provedeno pořezání větví,
bude obec nucena tuto část veřejného osvětlení odpojit!!! Bohužel jiné
řešení není.
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Dále byl odeslán dopis na kraj, životní prostředí Kostelec nad Orlicí
a správce komunikací SÚS Rychnov nad Kněžnou. Zde byla popsána
situace s padajícími větvemi na komunikaci od OÚ Olešnice směr Hřibiny.
V tomto místě již několikrát došlo k pádu větví a jen díky náhodě se
nikomu nic nestalo.
Dále byl pokácen smrk z důvodu vychýlení a uvolnění
v kořenovém balu, kde hrozilo nebezpečí pádu, v prostoru u autobusové
zastávky u Němcovy hospody. Tento strom byl na pozemku obce.
V listopadu byl ustaven altán u buku u cesty na Rašovice. Doufám,
že toto velmi pěkné dílo bude pro řadu našich i ostatních občanů vítaným
místem k odpočinku při procházce. Jen nám nezbývá než doufat, že opět
nebude řádit ruka vandala, která by se podepsala na tomto pěkném místě.
S blížící se zimou bylo zakoupeno 12 ks nádob na posypovou sůl.
Tyto nádoby a sůl byly rozmístěny na určených místech.
Tísňová péče je název nové služby, která se pro naše starší a
nemocné spoluobčany chystá v našem regionu. Pokud by někdo z Vás měl
zájem o bližší informace prosím kontaktujte přímo mne. Jedná se o
nepřetržitou službu. Během několika dnů Vám bude vložen do schránek
dotazník k této službě. V případě zájmu ho obratem vyplňte a doručte na
obec.
V krátkosti ke kanalizaci. Chtěl bych Vás ještě jednou upozornit na
skutečnost, že kanalizace není výmysl starosty ani zastupitelů, ale splnění
zákonů naší republiky, jako je zákon o vodách a jemu podobné. Je zde
stále několik občanů, kteří mají zaručené informace, je zvláštní, že se
nepřijdou podělit na veřejná zasedání, ale povídají je různě po obci i mimo
obec.
Doufám, že se nám podaří kanalizaci postavit a bude tak pro mnoho
občanů vyřešen problém s odpadními vodami. V lednu bude podána žádost
o dotaci. Dnes je již vydaná „Veřejná vyhláška – stavební povolení.“
Poslední informace je o naší pobočce pošty. V listopadu jsme byli
vyzváni k jednání o převedení pošty na službu POŠTA PARTNER. Tento
název je pouze zástěrka pro oficiální zrušení pošty. V případě , že obec
bude souhlasit se zavedením POŠTA PARTNER , tak bude zaměstnávat
člověka na tuto službu a zároveň v prostorách obce. Česká pošta by se
podílela na částečné úhradě mzdy a nákladů. Bohužel do budoucna tuto
službu s největší pravděpodobnosti by musela obec hradit plně ze svého.
V současné době zastupitelstvo nesouhlasí se službou PARTNER a
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požadujeme zajištění pobočky pošty ve stávajícím rozsahu a plnění.
Hlavním argumentem pro změnu jsou špatné ekonomické výsledky
pobočky.
Závěrem Vám všem děkuji za spolupráci a ochotu být nápomocni
při chodu našich obcí a za práci odvedenou pro obec – naše spoluobčany.
Samostatně bych poděkoval za vedení a výsledky dosažené při
soutěžích mladých hasičů, všem, kteří pomáhají při tomto časově
náročném koníčku. Hlavními jsou: Václav Říha, Ivana Říhová, Andrea
Čepelková, Ing. Bc. Martina Pinková, Tomáš Pinka, zajištění servisu
Martina Pinková, Josef Pinka a samozřejmě všechny děti a dorost
(výsledky na jiném místě).
Dále děkuji členům MS STŘEZMÁ za spolupráci a za vše co bylo
uděláno u mysliveckého objektu v Olešnici.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi všemi.
Milí spoluobčané, přeji Vám i Vašim rodinám, příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2016 hodně zdraví, spokojenosti a
pevné nervy.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Přistěhovali se:

Marek Jiří
Marek Filip
Marková Radka
Marková Barbora
František Loskot

Odstěhovali se:

Sejkora Josef ml.
Musílek Petr
Jirušková Monika
Očenášek Jaroslav
Očenášková Renata
Očenášek Matěj
Očenášek Jakub
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V měsících říjnu až prosinci 2015 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Januš Miroslav
60 let
Votroubková Marie
82 let
Vašata Miroslav
60 let
Junková Jiřina
70 let
Dohnálková Hana
70 let
Samotán Jaroslav
60 let
Maistryszinová Eva
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

SPOZ
vítání občánků
7. listopadu jsme na sportovním areálu uspořádali letošní vítání
občánků.
V letošním roce byly obcí přivítány do života tyto děti:
Jonáš Jagenbrein
Anežka Kopecká
Jan Sejkora
Tereza Kudláčková
Vojtěch Kudláček
Tadeáš Dostál
Starosta obce p. Jiří Moravec popřál dětem vše nejlepší do života a
dětem byly předány hračky a dary od naší obce.
Stříbrná svatba
Ve stejný den poblahopřál starosta i manželům Vlastě a Františkovi
Dörnerovým k jejich významnému jubileu. Manželům byl předán dar
obecního úřadu a květiny.
Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Školská rada
Dne 13. 10. 2015 se konala schůze školské rady.
Přivítali jsme novou členku školské rady Stanislavu Martinkovou,
která byla jmenována zastupující ředitelkou Mgr. Editou Janečkovou.
Na programu bylo schválení Výroční zprávy o činnosti za školní
rok 2014/15, který předložila ředitelka školy Mgr. Milada Vránová.
Zápis z volby do školské rady
Dne 13. 10. 2015 proběhly v Základní škole Olešnice volby do
Školské rady. Byly navrženy tři kandidátky: Stanislava Martinková, Eva
Vilímková a Vendula Horáčková. Byly odevzdány 23 volební lístky,
z nichž jeden neplatný. Do školské rady byla zvolena Stanislava
Martinková, která získala 11 hlasů. Eva Vilímková získala 7 hlasů a
Vendula Horáčková 4 hlasy.
Na pedagogické radě konané 25. 8. 2015 bylo schváleno
pokračování členství Mgr. Edity Janečkové ve Školské radě pro další
volební období.
Členy školské rady na volební období 2015 – 2018 jsou:
Předsedkyně: Martina Pinková – zástupce zřizovatele
Členové:Mgr. Edita Janečková – zástupce pedagogické veřejnosti
Stanislava Martinková–zástupce zákonných zástupců
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
V uplynulých třech měsících jsme měli v naší škole opět spoustu
práce. Kromě učení jsme zvládli i mnoho jiných aktivit, kterými jsme
zpestřili podzim a období adventu sobě i našemu okolí.
Jako každým rokem, i letos jsme připravili pro budoucí prvňáčky
dvě pohádkové školy. V říjnu jsme je potěšili pohádkou Červená Karkulka
a v listopadu jim naši žáci zahráli pohádku O perníkové chaloupce. Kromě
sledování pohádek předškoláci plnili mnoho zábavných úkolů a předvedli
nám, jak jsou připraveni na nástup do školy. Všichni pracovali výborně a
my se s nimi těšíme na shledanou v lednu u zápisu do prvního ročníku.
Během října a listopadu jsme s dětmi nacvičili pásmo básniček,
které přednášely na vítání občánků a manželům Dörnerovým u příležitosti
jejich stříbrné svatby.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V prosinci jsme navštívili zámek v Potštejně, kde měli pro školy
připravený adventní program. Děti se zábavnou a poutavou formou
seznámily s historií vánočních svátků a s vánočními tradicemi. V zámecké
cukrárně na ně čekalo i občerstvení. Každý dostal čaj a jablkový závin.
S dopravou do Potštejna nám pomohli rodiče. Mnohokrát jim děkujeme za
ochotu a doufáme, že i jim se výlet líbil.
Vyvrcholením tohoto období byla samozřejmě vánoční besídka
s jarmarkem. Již po šesté jsme se sešli za školou u vánočního stromu.
Letos jsme s dětmi nacvičili pohádku Lotrando a Zubejda. Děti za svůj
výkon sklidily zasloužený potlesk. Za spolupráci při přípravě a nácviku
mnohokrát děkuji paní učitelce Aleně Zvěřinové a paní vychovatelce
Andree Čepelkové, za přípravu scény pak panu starostovi a panu
místostarostovi. Maminky a tatínkové mají na úspěchu naší besídky také
veliký podíl. Dětem vyrobili krásné kostýmy a jarmareční stánek zásobili
úžasným zbožím, o které byl veliký zájem. I jim patří naše poděkování.
Všem čtenářům obecního zpravodaje přejeme krásné Vánoce a
mnoho zdraví a štěstí po celý rok 2016.
Mgr. Edita Janečková

SDH Olešnice
Ve svojí zprávě Vás seznámím s činností SDH Olešnice v
posledním čtvrtletí letošního roku.
V říjnu jsme uklidili závodní překážky a zazimovali techniku.
Navštívila nás reportérka českého rozhlasu, která natáčela reportáž
do celostátní soutěže pořádanou pro hasičské sbory v celé republice o
grilování pro celou obec a hasičskou techniku, tato soutěž probíhá až do
června.
V letošním roce absolvoval Michal Kos týdenní školení pro velitele
výjezdních jednotek, Petr Šmída školení strojníků a Martina Pinková,
Andrea Čepelková, Dominika Dvořáková, Tomáš Pinka a Jakub Šmída
školení pro vedoucí a instruktory vedoucích mládeže.
Dvanáctého prosince jsme společně s obecním úřadem a základní
školou zorganizovali již pátým rokem vánoční besídku s jarmarkem. Hasiči
měli jako předchozí roky na starost přípravu občerstvení a vánočního
punče. Výrobky, které z velké části vyrobily děti a pod vedením jejich
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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vedoucích je prodali, získaly částku, která bude dále použita výhradně na
činnost hasičského kroužku.
Náš sbor má k dnešnímu dni 70 členů z toho 31 mužů 14 žen, 3
dorostenky, dvacet dva dětí do 15 let z toho 10 chlapců a 12 dívek.
Chtěla bych všem hasičům i jejich příznivcům poděkovat za práci
pro sbor v letošním roce, zvlášť bych chtěla poděkovat všem, kteří se
věnují práci s našimi dětmi, protože je to celoroční práce, které se věnují
ve svém volném čase a jsou za nimi vidět dobré výsledky, dále bych
Vám všem chtěla popřát klidné prožití nadcházejících vánočních svátků a
popřát vše nejlepší a hlavně pevné zdraví v roce příštím.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
Dne 19. září jsme se zúčastnili zahajovacího závodu Ligy mládeže
pro rok 2015-2016 a to Lukavického braňáčku. Dětem se vedlo nad
očekávání dobře, mladší obsadili nádherné 3. místo a starší obsadili 8.
místo a již získali cenné body pro nadcházející sezónu do ligy mládeže.
Podzimní kolo hry PLAMEN se letos uskutečnilo až 24. 10. a to ve
Slatině nad Zdobnicí. Po dojezdu na místo jsme rychle postavili náš altán a
na ohřátí jsme do něho umístili kamna. Děti zahřál teplý čaj a polévka.
Mladší družstvo skončilo na 7. místě a družstvo starších po zdravotních
komplikacích jedné členky družstva, soutěž nemohlo dokončit v plném
počtu a nakonec obsadili 26. místo.
Celý podzim jsme věnovali přípravě výrobků na vánoční jarmark.
Zde jste si mohly zakoupit cukroví, perníkové chaloupky, vonné pytlíčky,
gelové svíčky a další jiné výrobky od našich mladých hasičů.
Do nového roku přeji všem hodně štěstí a zdraví a smůla a nemoci
ať vás obchází velikým obloukem. Velké díky patří všem vedoucím
kroužku, obci Olešnice a hlavně dětem, za jejich nezapomenutelné
jedinečné výsledky ze soutěží.
V březnu nás čeká další soutěž Ligy mládeže – Provozká
uzlovačka, na kterou se od začátku nového roku budeme pilně připravovat.
Martina Pinková
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SDH Hoděčín
Na začátku prvního měsíce podzimu jsme vyrazili na ochutnávku
vína a burčáku do jihomoravských Prušánek. Po delší debatě jsme zvolili
jízdu vlakem. Cesta proběhla ve veselém duchu a posledních sedm
kilometrů jsme za zpěvu národních písní absolvovali pěšky. Po večeři jsme
měli řízenou degustaci s majitelem sklepa a po té do hluboké noci jsme
poseděli u kytary, bendža a cimbálu za zpěvu jak národních tak i
rockových písní.
Dvacátého čtvrtého října náš sbor uspořádal na posvícení
každoroční fotbálek. Tentokrát nastoupili proti sobě svobodní versus
ženatí. Stav po lítém, ale férovém boji byl 6:4 pro svobodné. Večer
probíhala v Bumbálce zábava, která se protáhla až do ranních hodin.
Na konci listopadu se uskutečnil nultý ročník turnaje ve stolních
hrách. Nastoupilo sedm soutěžních týmů a čtyři dětské. Hráli jsme
piškvorky, člověče nezlob se a prší. Za dospělé se nejvíc dařilo týmu
Radek Šťovíček a Petr Dvořák. U dětí každé vyhrálo nějakou disciplínu,
takže vítězem bylo každé dítě, které se zúčastnilo a zároveň dostalo diplom
a malou cenu.
Na silvestra si zopakujeme silvestrovský pochod po okolí a konec
roku oslavíme v naší restauraci.
Petr Dvořák

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Po barevném podzimu a prvních sněhových vločkách se kolem nás
prohnali Mikuláš s čertem a rok 2015 nezadržitelně chvátá za svým
silvestrovským veselím. Jeho poslední měsíce nenaplnila jen radost
z příjezdu sokolníků do naší honitby a možnost setkat se před pár dny na
našem prvním letošním společným honem, ale i starosti a úkoly, které bylo
třeba dokončit před příchodem zimy.
Velikou proměnou prošla hospodářská budova v Olešnici, kde
největší a cenově náročné stavební úpravy byly zakončeny omítnutím celé
budovy, které krásně podtrhlo proměnu stavení. Máme z toho všichni
velkou radost.
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Nebývale deštivý teplý podzim a absence plodin na polích přinesla
škody páchané divočáky na travních porostech i v zasetých polích. Po
nahlášení škod zemědělci bylo operativně rozhodnuto o odlovu prasat při
společných naháňkách, dodatečně jsme o jejich povolení požádali městský
úřad v Kostelci, v plánu jsou 4 tyto akce. Divočáci se začali často
objevovat hlavně v Červikově, Střezmé a tam jsou pro nás nežádoucí i
s ohledem na naši snahu ochránit srnčí zvěř a nízké stavy drobné zvěře.
Krajský soud definitivně potvrdil změnu názvu našeho sdružení na
Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice, dokončujeme investiční akce,
když do chaty v Častolovicích byly objednány nové stoly. Zároveň se již
připravuje rozpočet a žádosti o dotace na r.2016, který je za dveřmi. Již v
sobotu 9. ledna 2016 pořádáme v Česticích Myslivecký ples, a tak si u
Jiřího Malého zajistěte po vánocích vstupenky a přijďte si s námi zatančit a
přivítat nový rok. Všem spoluobčanům a nejvíc těm, co nám pomáhají a
drží palce, přejeme krásné vánoční svátky a hodně dárků pod stromečkem.
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Další
Zlatý rýč
Děkujeme všem, kteří se této soutěže zúčastnili. Vskutku bylo
z čeho vybírat. Tisková rada zpravodaje zvolila v tajném hlasování 7.12.
vítěze letošního ročníku soutěže, kterým se stala paní Farská z Olešnice.
Zlatý rýč byl předán vítězce starostou obce. O vyhlášení dalšího
pokračování této soutěže Vás budeme informovat v dalším čísle
zpravodaje.
Čtení z kroniky obce
Tak jako v minulosti i během této zimy se uskuteční na sportovišti
čtení z kroniky obce. První čtení proběhlo 4. prosince 2015. Další
plánujeme na leden, únor a březen 2016. Termíny Vám budou sděleny
vyhlášením v obecním rozhlase a vyvěšením plakátů. Těšíme se na Vaši
návštěvu a setkání s Vámi.
Poplatek ze psů
Od 1.1.2016 je nutné uhradit poplatek ze psů na rok 2016. Dle
vyhlášky je poplatek ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za
každého dalšího psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2016.
Poplatek ze psů hradí držitel psa. Držitelem psa je fyzická osoba
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.
Informace finančního úřadu
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v
Rychnově nad Kněžnou upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že
od 01.09.2015 je možné daň z nemovitých věcí zaplatit v hotovosti na
pokladně finančního úřadu v Královéhradeckém kraji pouze na Územním
pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci Králové, v Náchodě, v
Trutnově a v Jičíně.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.4/2015

Strana 12

Pokladní hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Daň z nemovitých věcí je také možné zaplatit převodem z účtu na
číslo účtu 7755-77626511/0710, KS 1148 - při platbě z účtu, KS 1149 - při
platbě složenkou, VS rodné číslo/IČO nebo složenkou, které budou opět
centrálně zpracovány a postupně rozesílány v průběhu měsíce května 2016.
Od roku 2016 bude možné daň z nemovitých věcí nově zaplatit též
prostřednictvím SIPO.
V lednu 2016 budou úřední dny na Oddělení majetkových daní na
Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a v Kostelci nad
Orlicí rozšířeny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a ve
čtvrtek od 8:00 do 15:30 a v pátek od 8:00 do 14:00.
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání
občanských průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o
cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince
2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou
technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Podávat žádosti o
vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené
doklady bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností,
(pro nás Kostelec nad Orlicí) nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.
Občanské poradenské středisko v Kostelci nad Orlicí
Bude fingovat od 8.1.2016, každý sudý pátek, od 9:00 do 15:00,
v Kostelci, Příkopy 530 v přízemí. Předem lze domluvit osobní návštěvu.
Telefon 734 370 960, email opnachod@ops.cz, Další informace na
www.ops.cz.
Jedná se o bezplatnou pomoc lidem, kteří se ocitli v TÍŽIVÉ
ŽIVOTNÍ SITUACI, nebo jim taková situace hrozí. Služba je určená těm,
kteří si nemohou pomoci sami, např. z důvodu věku, zdravotních
problémů, pro krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací,
financí, nebo dovedností.
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Pomůže Vám: s dluhy, při rodinných problémech, problémech
s bydlením a zaměstnáním, ve spotřebitelství, s orientací v sociálním
systému, i pokud se stanete obětí trestného činu.

Borci na konci
Tentokrát opět trochu vesele. Prvním je Petr Marek. Známe ho jako
skvělého sportovce a člověka, který dokáže tvořit zábavu. A jak se
ukázalo, žádná práce mu není cizí. Na fotografii vidíte, jak pohotově
zaskočil a obsluhoval cestující ve vlaku ČD Raijet. A protože se Petr
věnuje servírování, musel ho při posvícenském fotbálku zastoupit jiný
borec. Byl to Martin Čepelka, který se v družsvu ženatých blýskl
hattrickem.

A na závěr bychom Vám chtěli popřát bohatého Ježíška, příjemně prožité
Vánoce, veselý Silvestr a zdařilý start do nového roku, ve kterém se opět
budeme ucházet o Vaši čtenářskou přízeň.
Za celou tiskovou radu Stanislav Martinek
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Vítězka Zlatého rýče, paní Farská:

SDH Hoděčín: výlet, fotbálek:

Vítání občánků: zleva Jan Sejkora, Terezka Kudláčková, Vojta Kudláček,
Anežka Kopecká, Jonáš Jagenbrein, Tadeáš Dostál:

Stříbrná svatba manželů Dörnerových :

Mladí hasiči ve Slatině:

