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PrvĖáþci ZŠ Olešnice: Roman Štancl, Lucie Bartošová, Václav Bezdíþek

Václav ěíha se narodil 15. 1. 1959 v KĜivicích. Od mládí se vČnoval
sportu, daĜilo se mu, a po mnoho let byl držitelem žákovského rekordu v bČhu
na 1000 metrĤ.
NejvČtším jeho koníþkem byl požární sport. ýlenem Sboru
dobrovolných hasiþĤ se stal roku 1979. Byl také dlouholetým rozhodþím
tohoto sportu. V roce 2000 se oženil s Ivanou Kosovou, po pĜestČhování do
Olešnice se i zde zapojil do hasiþské práce. Jako trenér dovedl zdejší hasiþe
k nejednomu úspČchu. Po založení dČtského hasiþského kroužku se stal jedním
z vedoucích mládeže a také trenérem jednotlivcĤ na 60 metrĤ pĜekážek. Tato
práce ho zcela naplĖovala a vČnoval jí veškerý volný þas. OdmČnou mu bylo
mnoho vítČzství jeho dČtských svČĜencĤ a rozzáĜené oþi dČtí, když do malé
vesniþky na Rychnovsku vozily cenné kovy a trofeje z celé republiky.

Druhým koníþkem bylo fotografování. Vendovy fotografie
nejednou zdobily právČ stránky Obecního zpravodaje.
ZemĜel náhle, 21.7.2016. Jeho odchod byl pro nás všechny
obrovským šokem. Rodina, hasiþi i pĜátelé náhle a neþekanČ pĜišli o dobrého
þlovČka. Navždy však zĤstane v našich srdcích. Díky Vašku, nezapomeneme!

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku, podzim zaklepal na dveře a my
jsme pro Vás připravili letošní třetí zpravodaj. Přejeme Vám zajímavé
počtení.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
léto je za námi a přišel čas Vás opět seznámit s děním za uplynulé
tři měsíce v našich obcích.
Na obec bylo doručeno zahájení řízení k povolení vybagrování
rybníka v Hoděčíně. Termíny k provedení prací jsou stejné, jak bylo
uvedeno v minulém zpravodaji.
Na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 30.8.2016
v Hoděčíně byla schválena úprava rozpočtu. Úprava byla v oblasti vydání.
Byl schválen nákup nových krbových kamen včetně ventilátoru na
vytápění sálu sportoviště.
Dále byla schválena částka na nákup pokladen EET. Schválení
proběhlo pro nákup pokladen jak na sportoviště do Olešnice tak i na
provozovnu Bumbálka v Hoděčíně. Bohužel nevím, kde se vzaly
informace o neschválení pokladny pro Hoděčín. Asi ten kdo toto tvrdí buď
nebyl na zasedání anebo nedával pozor. Ještě jsem upozorňoval na
skutečnost, že s nákupem je nutné počkat, neboť nejsou jasná pravidla.
Upřesňující výklad vyšel až 31.8.2016 a do dnešního dne se čeká na přesné
definice a výjimky ministerstva financí. Zatím je unáhlené dělat závěry, ale
je nutno počkat na přesné výklady k povinnosti provozu a registraci EET.
Zejména co se týká Bumbálky je nutné zajistit provoz tak, jak byla
provozovna pronajata dle smlouvy a s tím spojené provozování tohoto
zařízení, včetně osoby zodpovědné za provoz.
Dále byly prodány další stavební parcely ve Vrbkách a dnes kromě
jedné jsou všechny parcely rozebrány anebo těsně před podpisem kupní
smlouvy.
Jako každý rok Vás žádáme o provedení prořezání stromů a keřů
pod vedením veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Doufáme, že tak
bude provedeno, aby nedocházelo ke zbytečným výpadkům proudu.
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Dále bych chtěl poděkovat p. Kaplanovi za dlouhá léta spolupráce a
starost o obecní zeleň. Zde došlo k dohodě o ukončení spolupráce.
Děkujeme za vše, co bylo pro vzhled obce uděláno a p. Kaplanovi přejeme
hodně zdraví a pohody do dalších let.
Dále proběhlo několik jednání na DSO Obecní voda ve vztahu
k výstavbě kanalizace a hlavně k urovnání evidence majetku vloženého do
pronájmu AQUA SERVISU. Za městys Častolovice bylo zjištěno, že část
obecního majetku není vloženo do hospodaření svazku, následně do
AQUA. Nyní je na zastupitelstvu Častolovic tento fakt narovnat, aby
nedocházelo do budoucna ke sporům o opravy a investice, tak jak je tomu
nyní. Obec Čestice, Hřibiny a Olešnice mají vložen všechen majetek vody
a kanalizace do svazku DSO. Je nutné počítat se skutečností, že do
budoucna bude přesně stanoveno, co kdo a jak bude provozovat a od toho
budou jasně daná pravidla pro výpočet cen vodného a stočného. Tato
situace je nyní v celém okrese stejná.
Kanalizace
Na Ministerstvu životního prostředí K 30.6.2016 byla provedena
registrace akce na výstavbu kanalizace a intenzifikaci ČOV.
Dále byl vyhlášen vítěz výběrové řízení na BOZP a stavební dozor.
Nejlevnější nabídku předložila společnost DABONA s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou a stala se zároveň vítězem za cenu 1.512.500,- Kč
Nyní je těsně před vyhlášením výběrové řízení na banku a
dodavatele stavby. Je nutné soutěžit banku na zajištění celkové výše úvěru
cca 40 mil Kč. V této fázi bude i naše obec žádat o úvěr, ale v podmínkách
je požadován mimořádný vklad bez sankcí a poplatků. Tento krok je
jednodušší z hlediska žadatele o úvěr DSO Obecní voda.
Přípojky – nyní je hotovo 103 projektů k jednotlivým domům.
Zbývá dokončit asi 70 přípojek. Konečná cena na každý projekt k čp je
1.900,- Kč. Tuto částku + kolek pro stavební úřad bude hradit každý sám a
to na OÚ při předání projektové dokumentace. Původní výše za
vypracování projektové dokumentace byla cca 3.500 – 4.000,-Kč
v případě, že by si to zařizoval každý sám. Doufám, že částka, za kterou se
podařila dokumentace ke každému čp. vypracovat je přijatelná pro
každého. Chápeme, že investice s dokumentací a následným napojení je
zásah do každého rozpočtu domácnosti.
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O dalším postupu Vás budeme informovat. Vše bude záležet na
postupu, který bude určovat stavební úřad. S největší pravděpodobností za
Vás budeme Vámi vyplněné podklady do Kostelce předávat my. O tom
Vás budeme informovat. V této fázi je zbytečné se obracet s dotazy na
MěÚ. Ještě jednou žádám majitele přípojek, kteří mají pochybnosti o
přípojce, ať neodkladně kontaktují projektanty. Nyní je ještě čas vše řešit.
V současné době, pokud vše půjde podle plánu, je zahájení stavby
kanalizace léto 2017.
Doufáme, že nenastanou komplikace ve vztahu k DSO a to zejména
ze strany Častolovic. Zde bude rovněž nutný souhlas s úvěrem pro krytí
úvěru DSO Obecní voda, který je investorem.
Závěrem Vás žádám o účast na veřejných zasedáních, zejména
z důvodu kanalizace. Je zbytečné vysvětlovat něco, co na zasedání nebylo
a nebo co bylo špatně pochopeno.
Pěkné nadcházející podzimní dny.
Jiří Moravec, starosta obce

Pozvánka
Starosta obce Olešnice
zve všechny občany Olešnice a Hoděčína
na zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve středu 19. října 2016 v 19.30 hod.
na sportovišti v Olešnici.
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Statistika obcí
Zemřeli:

Říha Václav
Vilímek František
Šmídová Anežka

V měsících červenec až září 2016 oslavili životní jubilea tito
občané:
Šmídová Anežka
90 let
Hovorková Drahomíra
60 let
Moravcová Drahomíra
83 let
Němčanský Petr
60 let
Poslušný Josef
60 let
Čepelka Rudolf
85 let
Kubrtová Marie
82 let
Votroubek Jaroslav
60 let
Němčanská Jiřina
60 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
21. července oslavila naše nejstarší spoluobčanka, paní Anežka
Šmídová z Olešnice, významné životní jubileum 90. narozeniny.
K této události jí popřál místostarosta p. Jaromír Dostál a
předsedkyně SPOZu p. Martina Pinková v rodinném kruhu s přáteli hodně
pevného zdraví, byly předány květiny, dárkový balíček a dárky od
Obecního úřadu v Olešnici.
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Životopis p. Šmídové
Anežka Šmídová se narodila 21. července 1926 manželům Emilii a
Josefu Macháčkovým z Uhřínovic. Vyrůstala společně se třemi sestrami:
Marií, Annou a Růženou. Základní školu vychodila ve Voděradech a poté
se tamtéž vyučila švadlenou. V 19 letech se provdala za Františka Šmídu
z Olešnice, kde po svatbě společně žili. Doma měli menší hospodářství a
k tomu malý koloniál. Později, po založení JZD, pracovala až do důchodu
v zemědělství. V roce 1946 se jim narodila dcera Jana a po ní v roce 1948
syn František. Postupně se dočkala potěšením ze čtyř vnoučat a šesti
pravnoučat. V roce 1988 ovdověla a jejím smyslem života se stala péče o
domácí hospodářství, zahrádku, její vnoučata a pravnoučata.

Vítání občánků a stříbrné svatby
5. listopadu se na sportovním areálu uskuteční Vítání našich nově
narozených občánků.
Ve stejný den popřejeme 3 manželským párům, které v letošním
roce oslaví 25 let společného života.
Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.3/2016

Strana 7

ZŠ Olešnice
Školní rok 2016 – 2017 byl slavnostně zahájen 1. září. Prvňáčky na
jejich první cestě do školy doprovázeli rodiče. Slavnostní atmosféru
podpořila i účast starosty obce p. J. Moravec a předsedkyně Školské rady
pí. M. Pinková. Pan starosta popřál dětem úspěchy ve škole a předal třem
novým prvňáčkům na památku knihu.
V letošním školním roce navštěvuje naší školu 26 žáků. Čtyři žáci
pátého ročníku odešli, dva do spádové školy do Častolovic, jeden do ZŠ
Týniště nad Orlicí a jedna žákyně na gymnázium do Rychnova nad
Kněžnou.
Pedagogický sbor funguje v tomto školním roce takto: ředitelka a
učitelka 1., 2., a 4. ročníku je Mgr. Milada Vránová. Ve 3. a 5. ročníku učí
Mgr. Alena Zvěřinová. Po MD se vrátila do školní družiny Bc. Inka
Faltusová. Funkci školnice zastává Andrea Čepelková, Dis.
Od začátku školního roku jsme se pilně učili a tak jsme dětem
dopřáli trochu uvolnění a hned 9. Září jsme pro ně připravili hru Běh lesem
s otázkami. Na trase od školy, kolem Střezmé až ke Sportovnímu areálu
jsme v lese rozmístili 35 otázek. Smíšená družstva dětí pak startovala po 5
minutách a do záznamového archu zapisovali správné odpovědi. Na
sportovišti jsme jejich odpovědi vyhodnotili, vítězná družstva jsme
odměnili a na závěr jsme si opekli vuřty. I počasí naší akci přálo a proto
jsme si tento sportovní den všichni náležitě užili.

Základní škola Olešnice
zve všechny občany Olešnice a Hoděčína
na Vánoční besídku,
která se bude konat 17. prosince 2016
od 15 hod na prostranství za školou a OÚ.
Mgr. Milada Vránová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
V tradičním srpnovém termínu jsme uspořádali soutěž v požárním
útoku O pohár starosty obce Olešnice. 13.8. se sjelo na sportovní areál
včetně dětí sedmnáct soutěžících družstev. Po loňském zrušeném ročníku
z důvodu sucha nám tentokrát počasí přálo. Letos jsme obnovili sání
z přírodního zdroje – potoku. Přes údiv některých soutěžících se nakonec
tato změna stala úspěšným zpestřením soutěže. Organizačně se soutěž také
vyvedla, i za pomoci obce a okresní časomíry. Výsledek žádná hitparáda
nebyla, muži obsadili čtvrté místo, ženy třetí a děti starší i mladší skončily
na druhých místech. Takže kýty putovaly do Třebešova a Lhot u Potštejna.
2. září zasahoval náš sbor při požáru pole nad Olešnicí směrem na
Rašovice. Po signálu daném sirénou vyrazilo pět členů SDH Olešnice
k požářišti, kam dorazili před ostatními sbory. Hlavně pomocí včasného
zásahu s nářadím přispěli k zamezení šíření a likvidaci požáru.
10. září jsme se zúčastnili soutěže o Třebešovského Beránka. Zde
se naopak výsledkově dařilo: v požárním útoku jsme se jako loni dostali do
finále, ve kterém jsme nakonec skončili druzí, a … viz Borec na konec.
Stanislav Martinek

Hasičský kroužek
V sobotu 9. července nás družstvo reprezentovalo na soutěži
Lhotecké vodní hrátky v Kostelecké Lhotě.
Ve dnech 5. – 6. srpna byl pro děti uspořádán hasičský výlet.
V pátek odpoledne jsme se sešli u hasičárny, kde jsme rozdělali oheň a
postavili stany. K večeři jsme si uvařili kotlíkový guláš a poté následovala
malá diskotéka. Ráno po snídani se zopakovali značky a ještě jsme stihli
natáhnout lano a přelézat po něm. Po svačině jsme šli pěšky do Čestic na
vlak, který nás odvezl do Hradce Králové. Tam jsme se naobědvali a byla
pro nás připravena pěší túra, která nás zavedla na Stříbrný rybník. Počasí
nám přálo, a tak jsme se zde mohli vykoupat a také jsme viděli připravenou
ukázku zdravovědy od plavčíka. Nakonec byl pro nás připraven lanový
park, kde se děti rozdělily do 2 skupin, podle obtížnosti překážek, které
někdy byly opravdu náročné, ale všechny jsme hravě zvládly. Nakonec
jsme se opět vlakem vrátili v pořádku domů.
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Týden na to, a to 13. 8. jsme se zúčastnili naší domácí soutěže O
pohár starosty obce Olešnice. Zde jak děti mladší, tak i starší, obdržely
krásná 2. místa.
V sobotu 17. 9. jsme odjeli na první soutěž Ligy mládeže do
Lukavice na braňáček. Trať byla náročná, ale některé disciplíny, které
známe z PLAMENu, byly netradiční. Za družstvo mladších startovaly 2
hlídky, které skončily na 10. a 12. místě z 25 hlídek. Za kategorii starších
soutěžily také 2 hlídky, které obsadily krásné 4. a 11. místo z 25 hlídek.
V těchto dnech se pilně připravujeme na podzimní kolo hry
PLAMEN, které bude 8. 10. na Střelnici v Česticích.
Poté budeme opět vyrábět výrobky a péct cukroví na Vánoční
besídku.
Ing. Bc. Martina Pinková
Soutěže Ligy mládeže
Do konce ligy zbývají starším ještě 4 soutěže. Opočno, Čánka,
Ledce a Křovice. Do Opočna jedeme v neděli 26. 6. a čeká nás požární
útok a netradiční štafeta dvojic. Po požárním útoku jsme druzí, ale jelikož
máme malé děti a nejsou tak rychlí v motání hadic, na štafetě končíme 9,
takže celkové 7. místo. V Čánce, 2. 7. nás smůla neopouští. Oba útoky se
bohužel nepovedly a historicky poprvé končíme na úplně posledním místě.
Do Ledců, 20. 8. už jedu s dětmi bez Vendy. Jsem nervózní, aby se
zadařilo. I děcka se snaží tak hrozně moc, že první pokus požárního útoku
nevyjde. Druhým si ale lepšíme skóre. A přijde vzduchovka a s ní 11
trestných vteřin, takže po součtu časů končíme na 9. místě. Do Křovic, na
poslední soutěž ligy už jedeme smíření s 5. místem v Lize mládeže. Ale
ono se k nám štěstí opět obrací čelem. Útok perfektní, štafeta 4x60 m také
dobrá, takže po skončení soutěže zjišťujeme, že jsme udrželi v celkovém
pořadí Ligy mládeže 4. místo. Ano, jsou to brambory, ale stále se naše
družstvo dokáže udržet na špičce celé soutěže. A místo ,,plechového´´
poháru si děti nakonec pochutnaly na poháru dortovém, který jim za
obrovskou snahu upekla starostka sboru -.
Družstvo mladších se v soutěžích Ligy mládeže umístilo na 10. místě.
11. září také odjíždíme s jednotlivci na soutěž do Choltic –
Choltickou šedesátku v okrese Pardubice. Je to první soutěž jednotlivců
podle nových směrnic, takže starší děti mohou používat u hadic koncovky
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ROTT. A také úplně poprvé pod mým vedením. Tyto závody jsou výborný
trénink pro děti na novou sezónu a s novými koncovkami jim to jde
výborně.
Filip Čepelka – mladší – 21,7 s
Adéla Podolská – starší – 18,93 s
Kateřina Šmídová – starší – 20,93 s
Tomáš Čepelka – starší – 19,20 s
Matěj Michera – starší – 18,90 s
Jakub Hovorka – starší – 15,90 s
Tímto děkuji všem, kdo mi s dětmi pomáháte. Odvozy, tréninky,
zázemí. Moc si vaší pomoci cením. Doufám, že mi i nadále zůstanete
nakloněni. Díky.
A. Čepelková

SDH Hoděčín
Včera jsem byla v Praze. Po štvanici na Staromáku, Václaváku a
půlhodinovém utrpení v metru jsem děkovala osudu, že mě zavál na
vesnici – do Hoděčína. Takže si dovolím pár střípků z našeho
společenského a hasičského života.
2.7. -soutěž Čánka - Začalo to silným protivětrem, tudíž útočníci
ani nedostříkli a zbytek družstva byl poté zkropen vydatnou přeháňkou
(včetně spodního prádla). Soutěž byla ozvláštněna tím, že se statovalo
naboso a prvním úkolem útoku bylo obutí. Soutěž skončila kontumačně,
každý si odvezl diplom a karton piv. Večer vyrazili zástupci sboru na
oslavu 140. výročí SDH Čestice. Song Když se zamiluje kůň se
pravděpodobně tu noc stal hymnou Hoděčína. O pohybových kreacích
našich borců inspirovaných skupinami Dynamic a Michal David Revival
není třeba se ani rozepisovat. Na to stačí čtenářům trošku bujnější fantazie.
13.7. – Den, který se zapíše zlatým písmem do historie Hoděčína –
soutěž Olešnice. Na soutěž jsme postavili 3 družstva – 2x muži a pozor!
První ženské družstvo! Ze stran pořadatelů padaly sice narážky, že doma
zůstali jen nemohoucí, starci, děti a těhotné ženy, neb bojeschopná část
populace je celá na soutěži, ale výsledek – muži 3. a 6. místo, ženy 2.
místo ( pravda ze 3 družstev), je donutil jen tiše úpět a zatlačit slzu v oku.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Ale celková atmosféra soutěže byla velmi příjemná a družná a děkujeme
spřáteleným bratrům z Olešnice, kteří s námi náš úspěch slavili do
pozdních hodin.
10.9. – Třebešovský beránek – Sice jsme navnaděni úspěchy
z Olešnice vyrazili za jistým vítězstvím, ale jak se říká, není každý den
posvícení. Družstvo žen odpadlo již v prvním kole. Muži byli sice po
prvním kole na prvním místě, leč čekání na druhý pokus bylo dlooooouhé
a navíc to strašné vedro! Takže pivíčko a troška kořalky vykonaly své muži celkově 5. místo. Ale i zde se ukázalo, že není třeba zvítězit, ale
zúčastnit se, a že je pěkné pojmout hasičskou soutěž současně jako
společenskou záležitost. Touto cestou musím pochválit za vzornou
reprezentaci Janu Novákovou, která, jako správná dáma, vyměnila po
závodě hasičský mundůr za letní šatky a slušivý klobouček. Nu, to je
výzva i pro nás ostatní. Večer jsme pak v hojném počtu posílili řady
pivobranců v Ličně.
3.9. – tradiční opékání prasátka – tentokráte divočák – Akce jsem
se bohužel nezúčastnila a na mé všetečné dotazy, zda se dělo něco
pikantního, co bych mohla pustit do obecní drbny, manžel neodpovídá či
záhadně mlží. Rovněž mi bylo některými bratry a sestrami naznačeno, že
z večera existuje fotodokumentace, kterou ale není třeba prezentovat. Tak
Vám nevím…… Vlastně něco vím! Křtil se nový hasičský vozík
z autorské dílny Jardy Votroubka. Tuto událost jsem si dovolila závěrem
ztvárnit veršovanou formou:
Co to sviští po silnici? Je to Jarda Votroubek?
Za svým vozem čile táhne zbrusu nový výrobek.
Vozík zrobil, Jarda kutil, je to dílo fakt skvělé.
Aniž by ho někdo nutil, nadupal ho, přátelé.
Vše má svoje pevné místo, všechno tu má lad a řád.
Protivníci tiše žárlí a to může Jardu hřát.
Drobná chybička se vloudí, malinkatou vadu máchybí boxík na kořalku, ale to se vychytá.
„To nevadí,“ pravil Jarda, „provedeme úpravu.
Tato změna zcela jistě neovlivní dopravu.“
Děkujeme Tobě, Jardo, za tvůj obětavý čin.
Odteď bude vždycky jasné, že startuje Hoděčín.
Ladislava Šťovíčková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
Stromy na zahradách i v přírodě se začaly převlékat do podzimních
barev, se stromů padají kaštany či žaludy, z polí zmizela kukuřice jako
poslední krytina a potrava pro zvěř. To všechno ukazuje na to, že léto a
teplé noci, při kterých mohli myslivci prosedět při měsíčku celou noc na
posedu u strniště po obilí, a čekat na divočáka nebo lišku jsou již
minulostí. I když se někteří z nás v letních týdnech vydali na dovolenou,
stihli jsme v našem spolku opět uspořádat na Třešňovce Myslivecký den
pro vlastní členy i jejich rodiny, zorganizovat střeleckou soutěž o Cenu
kamaráda, postavit další pozorovací kazatelnu v naší honitbě, připravit pro
zvěř potravu k zimnímu přikrmování.
Tři naši členové připravovali na zkoušky z lovecké upotřebitelnosti
svého mladého psa, nebo si pořídili nové stěně, kterému se intenzivně
věnovali. Na našich loveckých chatách jsme umožnili pořádání akcí pro
dospělé i děti, pro myslivce i pro ty, kteří třeba jen chtěli uspořádat
rodinnou oslavu. Někteří členové našeho spolku si zpestřili léto účastí na
některé z okolních střeleckých soutěží ve střelbě na asfaltové terče. Léto
nebylo tentokrát ani tak o výsledcích, počtech, a soutěži, ale spíše o
pohodě a klidu. Přesto se sluší zmínit výsledky Ceny kamaráda na
Třešňovce, které se zúčastnilo 46 střelců – zvítězil Tomáš Petrášek z
Vamberka, který v rozstřelu porazil Miloslava Zaňku mladšího, když oba
předtím shodně trefili 36 ze 40 terčů. Nikoho nepřekvapí, že nejlepším
střelcem domácího spolku byl opět Josef Vanický mladší (celkově 4.místo
s 34 zásahy) následován Romanem Mitanou, avšak naši veteráni Jindřich
Laštovička a Bohuslav Kunc, kteří porazili značnou část startovního pole,
mile překvapili sebe i ostatní. Říjen bude patřit kulturním akcím. Dne 1.10.
se sejdeme na naší chatě na společném posezení při divokém prasátku na
rožni, kterých se po sklizni kukuřic povedlo kamarádům pár ulovit, na
sobotu 20.10. pak zveme v 17.00 hod širokou, především častolovickou
veřejnost, na přednášku Jaromíra Dostála o lovu losů na Dálném ruském
východě. Akce bude plakátována a místa je třeba si předem telefonicky
rezervovat u místopředsedy spolku J. Malého.
S přáním krásného podzimu
Radek Podolský, jednatel
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecký spolek STŘEZMÁ Olešnice srdečně zve
širokou veřejnost
na působivou přednášku našeho kolegy, myslivce, a
kamaráda p.Jaromíra Dostála,
doplněnou filmovou projekcí

LOV LOSŮ NA RUSKÉM DÁLNÉM VÝCHODĚ
která se koná dne: v sobotu 22.10.2016 od 17.00 hod
na myslivecké chatě MS Střezmá v Častolovicích v Bažantnici
(program cca 3 hod)
Vstupné : 80,-Kč …… v ceně vstupného je zahrnuto podání
občerstvení – srnčí guláš
Pro rezervaci míst volejte : p. Jiří Malý – tel. 604 980 389
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
Jak už jsme Vás informovali v minulých zpravodajích, i tento rok
pořádáme (čtvrtým ročníkem) soutěž O zlatý rýč obce. Vítěze letos vybere
opět tisková rada a bude vyhlášen 17.12. na vánoční besídce. Do soutěže
se přihlásíte tak, že vyfotíte nebo donesete ukázat výpěstek ze zahrady –
zeleninu, ovoce, květinu a podobně.
Volby do zastupitelstev krajů 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do zastupitelstev
krajů. Volební místností je v našem okrsku tělocvična Základní školy
Olešnice čp. 63. Volební místnost bude otevřena v pátek 7. října 2016 od
14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
Každý volič musí prokázat svou totožnost a občanství České republiky
platným dokladem – občanský průkaz nebo cestovní pas.
Čištění komínů
Již tradičně se v našich obcích uskuteční čištění komínů ve dnech
13. a 14. října 2016. Práce provede Kominictví Doležal Hradec Králové.
Cena za vyčištění jednoho průduchu je 380,- Kč. Zájemci hlaste se na
obecním úřadě osobně nebo telefonicky na č. 494 384 423.
Posvícení
Rádi bychom Vás pozvali na posvícení, které pořádáme ve dnech
15.-17. října na areále v Olešnici. Čeká Vás tradiční posvícenská kuchyně.
V sobotu 25.10. od 20:00 zahraje k tanci i poslechu kapela A-Team
z Hradce Králové. V pondělí 17.10. zabrnká k poslechu a dobré náladě
kapela Špunt.
A 18.-19. listopadu budou zabíjačkové hody, při kterých Vám
v pátek 18.11. od 19ti hodin zahraje kapela Old House (Olda Černý, Láďa
horský a Jarda Jetenský).
Na obě akce Vás srdečně zvou Majka a Tomáš.
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Mimořádný svoz nebezpečného a objemného odpadu
Mimořádný sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne ve
středu 26. října 2016 od 15:00 do 16:00 hodin. Místo sběru bude jako
obvykle za budovou OÚ v Olešnici.
Žádáme občany, aby odpad přiváželi v den svozu v určenou hodinu.
Co všechno patří mezi nebezpečný odpad:
x barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací prostředky,
spotřební chemikálie
x zbytky prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům, repelenty
x obaly znečištěné nebezpečnými látkami- od barev, lepidel,
rozpouštědel a od spotřební chemie
x tonery z tiskáren
x nepotřebné léky
x minerální oleje a olejové filtry, jedlé oleje a tuky
x autobaterie, suché baterie (monočlánky)
x zářivky, výbojky
x elektroodpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia, monitory, varné
konvice atd.)
x výrobky z azbestu, z PVC (linoleum, instalatérské trubky)
Objemným odpadem se rozumí běžný komunální odpad, který
nelze z důvodu rozměru umístit do běžných popelnic, jsou to např. staré
koberce, sedací soupravy apod.
A jak ne: sbírka „chutných“ kompotů u kontejneru na oblečení:
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Borci na konci
28. srpna 2016 se konal 18. ročník Classic Marathonu a 2. ročník
rychnovského půlmaratonu. Každoroční účastník Miroslav Vondráček se
postavil na start půlmaratonu i letos a na trase vedoucí z Rychnova nad
Kněžnou do Javornice, dále přes Jaroslav zpět do Rychnova obsadil ve své
kategorii (do 55ti let) skvělé druhé místo s časem 1.55.07. Běžecké
podmínky nebyly zrovna ideální, teplota na startu byla 30°C a postupně
narůstala, v době doběhu bylo něco kolem 37°C, mnoho běžců si sáhlo na
své dno. Na absolutního vítěze ztratil 19 minut, ale my jsme byli hrdí, že
závod v takových podmínkách dokončil.
19. září 2016 se postavil na start 2. ročníku Eleven půlmaratonu
v Českém ráji, kde bylo přihlášeno téměř 700 běžců v několika
kategoriích. Běh byl veden krásnou přírodou Českého ráje, probíhalo se i
hradem Kost a v příjemném podzimním počasí doběhl s časem 1.50.06 na
skvělém 15. místě v kategorii do 60ti let. Doufáme, že i v příštím roce mu
bude zdravíčko sloužit a postaví se na start dalších závodů.
Dalším borcem je Jakub Šmída. 10. září se konala hasičská soutěž
o Třebešovského Beránka nejen v požárním útoku, ale i soutěží jednotlivců
O Třebešovského železného hasiče. Kuba vylepšil své umístění z loňského
ročníku, kdy byl druhý, a letos zvítězil – gratulujeme.
Fotografie na protější straně
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Ze soutČže O TĜebešovského beránka, na fotografii nový vozík:

Výlet mladých hasiþĤ:

