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Vážení čtenáři zpravodaje, je tu vánoční čas a my Vám přinášíme
letos poslední zpravodaj tohoto roku. Přejeme Vám zajímavé počtení a
příjemné prožití Vánočních svátků a podařený vstup do roku 2017.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas se neúprosně žene k poslednímu dni letošního
roku a pro Vás je připraven opět zpravodaj plný informací o dění
v našich obcích.
V říjnu byl proveden nákup kamen na sportovní areál do prostoru
sálu. Původní kamna byla nahrazena topidlem od stejného výrobce, jako
jsou v Bumbálce v Hoděčíně a ve výčepu na areálu pouze s vyšším
výkonem a jsou vybaveny elektrickým ventilátorem.
Dále byl proveden nákup pokladen EET na sportoviště. Vše
proběhlo bez problému a pokladna začala k 1. prosinci plně pokrývat
zákonem stanovenou evidenci tržeb.
Hasiči z Hoděčína doručili výpověď z provozování Bumbálky
v Hoděčíně. Konec pronájmu je dne 31.1.2017. Bohužel již dnes není
provoz zajišťován. Není nám známo, zda důvod k výpovědi je pouze
požadované vybavení EET i přes skutečnost, že nákup tohoto zařízení by
rovněž hradila obec a nebo jsou zde i jiné důvody. V každém případě je
nám líto, že tento objekt bude obcí formou výběrového řízení nabídnut
veřejně k pronájmu. Obec bude požadovat provozování činnosti, ke které
je nemovitost zkolaudována a hlavně si jí občané k této činnosti sami za
přispění obce v minulosti vybudovali.
V posledním čísle zpravodaje jsem Vás žádal o prořez větví
v dosahu elektrického a rozhlasového vedení. Ještě jednou Vás žádáme o
provedení prořezání stromů a keřů v blízkosti těchto zařízení. Doufáme, že
tak bude provedeno, aby nedocházelo ke zbytečným výpadkům proudu a
poruchám.
Dále proběhlo několik jednání na DSO Obecní voda. V listopadu
proběhlo rovněž jedno rozšířené jednání o celá zastupitelstva z Hřibin,
Častolovic, Čestic a Olešnice. Všichni zúčastnění byli seznámeni
s plánovaným postupem ve výstavbě kanalizace Olešnice, Čestice a
modernizace ČOV Častolovice. Bohužel v průběhu jednání opustili sál
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zástupci Častolovic a to p. starosta, místostarosta a paní radní. Je
zarážející, že pokud má někdo pocit ze špatného fungování svazku, tak
radši odejde a není ochoten diskuze před ostatními zastupiteli a vyjádřit
veřejně jasný postoj k akci a fungování celého svazku. Svazek funguje od
roku 1994. Je jasné a zavazující pro nás všechny, že schválení, která byla
v minulosti potřeba jsou dnes i pro nás zavazující a nelze je zatracovat.
Na jednání DSO 6. prosince 2016 bylo předáno zástupci AQUA
SERVISU oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2017. Cena pro toto
období je ve stejné výši jako v roce letošním a to vodné 40,60 a stočné
40,40 za m3 včetně DPH.
Dále bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby
kanalizace. V dnešních dnech probíhá hodnocení tohoto řízení. Nyní bude
vše podléhat schválení a vyhlášení výběrového řízení na banku, která
zajistí dofinancování celé akce. V lednu budou dokončeny všechny
projekty přípojek k jednotlivým domům.
Dále probíhá jednání se sousedícími obcemi ohledně dopravní
obslužnosti ve vztahu k plánovanému navýšení výroby a počtu
zaměstnanců ve ŠKODA AUTO Kvasiny. Doufáme, že společným
postupem a tlakem na kraj bude do budoucna řešen i problém dopravy
v naší obci. Jen okrajově pro rok 2017 je plánována rekonstrukce mostu a
ulice Masarykova v Častolovicích. Toto by pro naši obec mohlo znamenat
razantní navýšení dopravy.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci
v letošním roce a doufáme společně se zastupitelstvem obce ve Vaší
podporu i v roce nadcházejícím. Je jasné, že nejde vyhovět všem a všemu,
ale věřte, že zastupitelstvo obce se snaží vyhovět co nejširší skupině
obyvatel a jejím požadavkům při zajišťování chodu našich obcí.
Samostatně děkuji všem, kteří se i přes zdravotní komplikace
postarali o zajištění vánoční besídky. Zejména vřelé poděkování patří
dětem a učitelskému sboru za pěkně nacvičenou pohádku. Byl to opravdu
zážitek a doufám, že to i u Vás navodilo nezapomenutelný zážitek a
vánoční atmosféru.
Přeji Vám a Vaším rodinám klidné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů a pohody do nadcházejícího
roku 2017.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Odstěhovali se:

Hovorka Kamil

V měsících říjnu až prosinci 2016 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Votroubková Marie
83 let
Kaplanová Eva
75 let
Esop Hana
70 let
Bartoš Jaroslav
70 let
Vránová Milada
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
Vítání občánků
5. listopadu jsme, spolu s obecním úřadem, přivítali do života nově
narozeného občánka Františka Loskota. Děti ze základní školy si připravily
pásmo písniček a básniček. Starosta obce p. Jiří Moravec popřál nejen
miminku, ale i rodičům, pevné zdraví, hodně štěstí a předal jim dárky obce.
Stříbrné svatby
Letošní rok 3 manželé oslavili 25. výročí sňatku.
Manželům Janě a Vladimírovi Jarkovským,
Marii a Milanu Kohoutkovi,
Vlastě a Eduardovi Hanákovým,
5. listopadu popřál starosta pan Jiří Moravec k jejich jubileu, předal
květiny a dárky od obce Olešnice. Děti ze ZŠ si připravily opět pěkné
pásmo básniček, které se všem přítomným moc líbilo.
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Diamantová svatba
O týden později, manželé Anna a Jiří Markovi z Olešnice, oslavili
diamantovou svatbu. Tato oslava probíhal na sportovním areálu v kruhu
nejbližších a k této příležitosti jim přišel popřát starosta obce p. Jiří
Moravec a předsedkyně SPOZ p. Martina Pinková.
Tímto přejeme manželům pevné zdraví, radost z vnoučat a
pravnoučátek a mnoho radosti v dalších letech.
Životopis manželů Markových
Paní Anna Marková se narodila 30. 3. 1938 manželům Aloisii a
Jaroslavu Čihákovým v Olešnici. Dětství prožila se starší sestrou
v Olešnici, kde chodila do Základní školy. Měšťanku vychodila v Kostelci
nad Orlicí. Po ZŠ nastoupila jako dělnice do Tíren v Týništi nad Orlicí. Po
roce přestoupila jako švadlena do Rychnova nad Kněžnou, kde potom jako
švadlena pracovala celý život.
Pan Jiří Marek se narodil 12. 1. 1933 manželům Josefě a
Jaroslavu Markovým z Lípy nad Orlicí. Tam prožil se dvěma bratry své
dětství, a i zde vychodil Základní školu. Následně se vyučil strojním
zámečníkem. Po absolvování Základní vojenské služby v Příbrami
nastoupil do Elitexu v Týništi nad Orlicí, kde pracoval do svého odchodu
do důchodu.
Manželé se seznámili v Olešnici a 10. 11. 1956 uzavřeli sňatek
na tehdejším MNV v Ličně. Po svatbě si opravili domek Anniných rodičů.
V roce 1958 se jim narodila jediná dcera Ivana.
Dodnes žijí manželé spokojeně v domku č. 80 v Olešnici
obklopeni svými blízkými. Hospodaří společně na svojí zahrádce a malém
políčku a těší se ze dvou vnoučat a dvou pravnuků.

Školská rada
Na základě pravomoci jmenovat členy Školské rady byla dne 27. 9.
2016 za zákonné zástupce do Školské rady jmenována Edita Bartošová.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Učení, učení, učení – to je hlavní činnost naší školy. Mám radost
z prvňáčků, kteří již čtou slova i celé věty, pěkně píší a počítají do 10 a i
ostatním dětem se v učení daří. Ale je potřeba ukázat dětem, že v reálním
světě jsou i jiné aktivity, kterými se ale také učí pro život.
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Dne 5. listopadu vystoupili žáci s pásmem básniček na vítání
občánků, stříbrných svatbách a 12. listopadu na oslavě diamantové svatby
manželů Markových.
Žáci si 15. listopadu připravili, pro předškoláky pohádkovou školu
s muzikálem Červená karkulka. Téhož dne proběhla také třídní schůzka
s rodiči.
Dne 11. listopadu jsme se vydali do DDM na hodiny keramiky.
Vyrobili jsme z hlíny rybičku a domeček a 12. prosince jsme si tento
výrobek naglazovali. Určitě tento výrobek děti věnují někomu jako dárek
pod stromeček, protože se dětem práce zdařila.
Dne 22. listopadu jsme zahájili plavecký výcvik, kterého se
každoročně s dětmi zúčastňujeme. Děti, v příjemném prostředí
rychnovského bazénu pod odborným vedením, se naučí základům v
plavání a někteří získají v plavání ještě větší zkušenosti, které zúročí
v dalším životě.
Jako vyvrcholení činnosti za rok 2016 jsme 17. prosince zahráli
pohádku Tři oříšky pro Popelku. Tato akce se stává již tradicí a jako
každoročně přitahuje spoustu diváků z našich obcí i širokého okolí.
Těsně před tím, než se rozloučíme před vánočními svátky, máme
ještě jednu příjemnou školní akci. Posedíme si u stromečku nad čajem a
cukrovím, popovídáme si, zazpíváme si koledy a navodíme si ten krásný
vánoční čas. Děti si rozbalí dárečky. Hezké jsou i vánoční dílničky, kde si
děti vyrobí drobné vánoční předměty. Potom se ale opravdu rozloučíme a
uvidíme se až po Novém roce.
Přejeme Vám všem občanům v roce 2017 hodně zdraví a
spokojenosti.
Za žáky a učitelky ZŠ Olešnice
Mgr. Milada Vránová

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás seznámit s prací hasičů v posledním čtvrtletí
letošního roku.
V říjnu sebrali hasiči v obci železný šrot a starý papír. Strojník
připravil techniku na zimu a společně s dalšími členy sboru začali
připravovat druhou požární stříkačku na generální opravu, která proběhne
během zimy tak, aby byla připravena na další ročník soutěží.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.4/2016

Strana 7

Jelikož již skončila i sezona soutěží dětských jednotlivců, uklidili
hasiči překážky a zazimovali zbrojnici.
Další akcí byla úprava vchodu do hasičské zbrojnice, jelikož při
otevírání vrat docházelo k tepelným ztrátám, rozhodli jsme se pro úpravu a
do vrat vložili menší vchodové dveře, toto jistě oceníme během zimy, při
pořádání besídky a dalších setkání.
Třetího prosince se konala výroční valná hromada sboru, zde jsme
zhodnotili práci v letošním roce a byl přednesen plán práce na rok příští,
který bude pro náš sbor rokem 140. výročí od založení v roce 1877.
Rozhodli jsme se uspořádat okrskovou soutěž a další ročník
pohárové soutěže. Valná hromada se usnesla, že od příštího ročníku ponese
dětská soutěž na památku zesnulého trenéra dětí název ,,Memoriál Václava
Říhy".
Na sedmnáctého prosince připravili hasiči spolu se základní školou
a obecním úřadem Vánoční besídku, hasiči se opět ujali obstarání menšího
občerstvení a vaření tradičního punče. Na tuto akci se scházejí díky již
vzniklé tradici občané nejen naší obce, ale i z okolí. Letos nás překvapili
členové turistického oddílu z Dobrušky, kde jsou členy hasiči z Čánky, se
kterými se setkáváme na soutěžích, kteří se k nám vypravili pěšky a
ukončili na besídce celodenní výšlap a moc se jim zde líbilo. Zdařila se i
pohádka sehraná dětmi.
Další připravovanou akcí na ukončení roku bude tradiční
silvestrovská procházka hasičů po okolí obce. Hasičský ples uspořádáme
18. února na sportovišti.
Děkuji všem hasičům za práci pro sbor vykonanou v tomto roce.
Chtěla bych Vám všem popřát jménem svým i všech hasičů klidné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší, hlavně pevné zdraví v novém
roce.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
Od léta jsme se pilně připravovali na podzimní kolo hry PLAMEN,
které se letos uskutečnilo v sobotu 8. 10. na Střelnici v Česticích. Mladší
hlídka obsadila 9. místo a starší 6. místo.
Celý podzim jsme věnovali přípravě výrobků na vánoční jarmark,
kde jste si mohli zakoupit cukroví, perníkové chaloupky, svícny,
patchworkové koule, stromečky z těstovin a jiné věci od našich mladých
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hasičů. Výtěžek z tohoto jarmarku využijeme příští rok jako příspěvek na
výlet mladých hasičů.
V letošním roce jsme bohužel přišli o jednoho z našich vedoucích a
trenéra 60 m překážek, který nám kroužek pomáhal v roce 2009 zakládat.
Dětem z hasičského kroužku obětovat skoro všechen svůj volný čas. Jeho
tvrdá práce mu byla odměněna úspěchy dětí, a to nejen v okrese, ale i
v kraji a dokonce i v celé republice. My se dále budeme snažit pokračovat
v jeho šlépějích a pokračovat v jeho započaté práci.
Do nového roku přeji Všem hasičům, spoluobčanům a dětem hodně
zdraví a štěstí. Ať ten následující rok je pro Vás ještě lepší než ten
předchozí a vše co si přejete se Vám vždy vyplní.
Ing. Bc. Martina Pinková

SDH Hoděčín
Bumbálko, ty naše Bumbálko,
Proč jsi tak studená, tmavá?
Nikoho k návštěvě nelákáš,
Bývalas veselá, hravá!!
Bývalas oázou klidu,
Bývalas oázou pohody,
Co se tak strašného stalo,
Že se dnes zavírají hospody?
Kde má dělný lid spočinout
Po týdnu náročném prací?
To přece nemůže takhle být,
Aby vše skončilo s elektronizací!!
Dnes jsem začala poněkud nostalgicky, protože naše kulturně
společenské centrum, kam jsem vás ještě nedávno zvala na příjemné
posezení k teplým kamnům a studenému pivu, zeje převážně prázdnotou.
Hoděčínští hasiči vypověděli nájemní smlouvu, takže Bumbálka je pro
veřejnost uzavřená. Uvidíme, co přinese budoucnost nebo se objeví nový
čiperný nájemce. V této souvislosti musím poděkovat Ivoně Rzepkové za
nadstandardní přístup k provozování tohoto podniku, který vedla s energií
sobě vlastní, rukou přísnou, leč se srdcem na dlani.
Vraťme se ale k některým akcím, které na podzim proběhly.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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15.10.-16.10. – výlet na jižní Moravu. Abychom si to řádně užili,
vyrazili jsme z Týniště vlakem už v půl osmé ráno v počtu 15ks. Vlak
jsme zvolili po loňské dobré zkušenosti. Jen jsme trošku podcenili volbu
cílové stanice Mikulov, odkud jsme se měli pěšky přesunout do vinného
sklepa do Milovic (podle sdělení Petra Dvořáka procházka jako od vlaku
z Čestic do Hoděčína). Do Mikulova jsme dorazili k polednímu a hledali
jsme restauraci, kde bychom se na tu cestu posilnili. Bloudíc v jedné
postranní ulici nás odchytila paní, která vyslechla náš rozhovor o jídle a
jala se nám nabízet služby svého podniku, který prý zdědila po svém otci.
Takhle to nevypadá nijak zvláštně, ale museli byste to vidět. Paní byla
poněkud vyžilá, s odrostlými odbarvenými vlasy vyčesanými do kokrhélu,
váhová kategorie cca 50 kg, celá oděná v růžové teplákové soupravě a
v náručí chovala pejska, kterého pravidelně pusinkovala. Pracovně jsem si
ji nazvala Paní Pink. Ale vzhledem k tomu, že byla opravdu přesvědčivá,
vstoupili jsme do hospody, kde se snad zastavil čas tak v roce 1975. I
záchody byly na dvoře! Sice skromné, ale čisté (i když na pánských jsem
nebyla), ale to prostředí opravdu evokovalo mé dětství. Číšníkovi chybělo
pár zubů, ale o to byl veselejší a rozdával úsměvy. Soudě podle opravdu
velmi skromných poměrů jsme s obavami očekávali stravu, ale jídlo nás
vesměs mile překvapilo, i když to nebylo žádné hogo fogo. A pak už jsme
se vydali za vínem. Cesta začínala tím, že jsme museli vystoupit na Svatý
kopeček nad Mikulovem, takže jsme byli schvácení už na začátku. A pak
to přišlo! Procházka Čestice-Hoděčín se protáhla celkem na 10km, z toho
dobré dvě třetiny po sinici II. třídy. Jinudy to prostě nešlo. Než jsme došli
do Milovic, tak nám opět vyhládlo a útokem jsme vzali místní restauraci.
Ale pak už přišla jen samá pozitiva. Ubytování parádní, víno výborné,
sklípek skromný, ale opravdu rodinný, a takový byl i přístup majitelky paní
Lenky Famfrlové. Popili jsme, pokecali, pořádně jsme si u kytary Petra
Dvořáka zabékali, došlo i na nějaký ten taneček. Ráno po bohaté snídani a
nákupu vína jsme vyrazili zpět na vlak do Mikulova, ale tentokrát už
zbaběle autobusem. Takže i druhý ročník putování za vínem byl úspěšný a
uvidíme, kam vyrazíme příští rok.
29.10. – posvícení
Začalo to tradičním fotbalem Olešnice – Hoděčín. Na turnaj jsem
dorazila zrovna ve chvíli, když se měnily trikoty, takže vím pouze jediné,
že Hoděčín vyhrál, ale už nevím kolik. Můj choť je na tom jako fotbalový
fanda stejně jako já, tudíž ví rovněž prdlajs. A poté už se zasedlo do
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Bumbálky, kde proběhl kulturní večer, stejně jako loni dorazili Honza
Jarkovský a Pavel Pitaš s kytarami a hrálo se a zpívalo a kecalo……
Následující týden 5.11. byla dotočná a Ivča udělala jako správný základ
řízky a bramborový salát. A pak už Bumbálka, až na nějaké soukromé
akce, utichla a zhasla.
Tak a konec nostagie! Budeme doufat, že se situace zlepší a že to
v Bumbálce bude zase hučet jako v úle při vášnivých rozpravách o
celospolečenské situaci, politickém dění, ale i o osobních záležitostech, jak
už to v takových zařízeních má být.
A úplně na konec bych chtěla všem sousedům, přátelům a známým
popřát krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2017 pevné zdraví
a veselou mysl.
Ladislava Šťovíčková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Milí čtenáři obecních zpravodajů,
s oblohy se snesly první sněhové vločky a máme tady najednou závěr roku,
a čas pro závěrečný článek.
Tento příspěvek je nejen poslední v letošní m roce, ale též mým
posledním před volbou nového výboru v našem mysliveckém spolku. Pět
let uteklo jako voda. Jestli se v některých z mých článků alespoň trochu
podařilo srozumitelným způsobem přiblížit naši činnost a získat pro náš
náročný, ale krásný koníček zájem mezi Vámi, vyjádřený prostřednictvím
aktivní podpory našeho mysliveckého spolku ze strany všech zdejších
obecních samospráv, pak z toho mám velkou radost.
Díky pomoci z obcí se nám povedlo v minulých letech dokončit
velké stavební a technické úpravy hospodářské budovy v Olešnici, obměnit
vybavení lovecké chaty v Častolovicích, a nakoupit krmivo i léčivo pro
zvěř v naší honitbě, atp. Naposledy nás velmi potěšil malý finanční dar od
OÚ Hřibiny-Ledská, a také nabídka a finanční příspěvek od Obce Čestice,
který jsme využili na nákup nové chladničky na chatu do Častolovic, když
jsme tam předtím z vlastních prostředků zakoupili novou mikrovlnnou
troubu a varnou konvici. Této podpory si velmi vážíme všichni ve spolku,
není samozřejmá v každé obci a v každém spolku v naší zemi. Určitě to
pomůže udržet zájem o myslivost i mezi další generací lidí.
Více nám zřejmě ukáže jaro, ale již teď nám některé výsledky
napovídají, že započaté snahy o návrat divokých bažantů a další drobné
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zvěře do našich remízků, by nemusely být marné. Snažíme se čerpat
poznatky i z jiných honiteb a od odborníků se zkušenostmi z Čech i ze
zahraničí, především z rakouského venkova. Snad tyto aktivity najdou více
následovníků a zvítězí před jinou, byť snazší cestou k většímu výřadu po
honu. Radost z pohledu na hejnka bažantí zvěře na jarních polích, nebo
pohled pod zásyp, pod nímž se v době přikrmování přiživí divocí bažanti,
je úplně jiná, než na bažantí zvěř vypouštěnou krátce před hony. Zdravotní
stav srnčí zvěře hodláme podpořit zakoupením léčiva proti nosní
střečkovitosti – častému závažnému parazitu u srnčí zvěře.
Rovněž jsem rád, že máme pochopení u vedení zemědělského
družstva Mostek, výborně se pak daří rozvíjet oboustranně prospěšnou
spolupráci se společností Saint-Gobain Isover v Častolovicích.
V našem mysliveckém spolku se podobně jako myslivci z jiných
míst v zemi musíme vyrovnávat s rozvojem průmyslu a zástavby, v našem
případě s dopady výstavby kvasinské zóny a zvýšenou dopravou, která
s sebou nese četné srážky zvěře s auty a vlaky.
S obavami hledíme tak nejen ke snahám Bruselu neustále omezovat
práva myslivců při držení zbraní, ale i k připravovanému silničního
obchvatu Častolovic, který nám opět zmenší výměru honitby a zvěři ubere
značný, jí vyhledávaný prostor v lukách u Divoké Orlice. Osobně se pak
domnívám, že zvěři ve volné přírodě velmi škodí a pod kola aut ji ženou i
ploty vznikající na všech loukách, které dříve mohla zvěř navštěvovat a
pastvit se na nich. Zvěř přichází jak o potravu, tak o místa pro svůj úkryt,
odpočinek a volný průchod na svých migračních trasách. A věřte, že není
nic pěkného i dvakrát za den reagovat na telefonickou žádost policie, a jet i
uprostřed noci, ve svém volném čase a na své náklady, likvidovat následky
dopravních nehod se zvěří, nakládat toto do svých aut, jako se nám to stále
častěji děje. V tomto případě jsem velmi ocenil možnosti, které nám dává
chladírna a místnost pro úpravu zvěřiny v Olešnici po rekonstrukci, kdy je
možné pod světlem a s čistou vodou alespoň část zvěřiny ze sražených
kusů zužitkovat, umýt si v teplé vodě ruce a nemuset toto řešit s baterkou
vedle silnice. V takové chvíli zmizely mé pochyby, jestli bylo vhodné do
zařízení v Olešnici investovat, či prostředky využít jinde, a byl jsem rád za
nadšení několika kamarádů, kteří se na přestavbě podíleli nejvíc.
Je neradostné, když musíme řešit tyto věci. Je ještě smutnější, když
se snažíme vypěstovat pro zvěř na založených políčkách potravu a kryt na
zimu, a jiný naše úsilí i přes několikeré upozorňování a slušně vedené
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prosby maří tím, že nechá volně pobíhat své ovce dnem i nocí po honitbě
respektive spásat naši kukuřici, jako se třeba opakovaně děje u Třešňovky
nad Hoděčínem.
Celému našemu mysliveckému spolku o takřka třiceti členech se
dařilo naši tradici a činnost nejen udržovat, ale i rozvíjet a prostředí kolem
nás zvelebovat. Jednání na členských schůzích i setkání členů výboru
spolku byla konstruktivní a přátelská, což je zásluha především
odstupujícího předsedy spolku p. Miloslava Zaňky. Za ostatní členy spolku
bych Mílovi rád i na stránkách zpravodaje veřejně vyjádřil své uznání a
vyslovil velké poděkování za desítky let odpracovaných ve výborových
funkcích, vždy ve prospěch jediného spolku. Byly to tisíce hodin z jeho
volného času, i tisíce kilometrů proježděných vlastním autem při
vyřizování spolkových záležitostí. Určitě šel svou pracovitostí po mnoho
let příkladem především těm, kteří si myslivost spojují jen se zábavou, a ne
s plněním mnoha dalších povinností. Přeji Mílovi, aby se nyní ve zdraví
ještě hodně dlouho z myslivosti těšil, třeba se svou mladou fenkou
jezevčíkovité braky, nebo s brokovnicí při střeleckých závodech v okolí.
V oblasti kynologie se můžeme pochlubit, že si jeden člen zakoupil
letos českého fouska s loveckou upotřebitelností, jiným se podařilo obstát
s jezevčíkem nebo s welššpringršpanělem na zkouškách pro lovecké psy,
kde náš spolek velmi zdařile reprezentovali. Nejpodstatnější je pak přínos
nových psů při práci v naší honitbě.
Náš spolek se snaží přicházet s novými věcmi, aby zapojil do svého
dění i veřejnost, a proto jsme v říjnu uspořádali na chatě v Častolovicích
přednášku Jaromíra Dostála o lovech na Dálném Východě s podáním
občerstvení pro příchozí. Očekávání návštěvnosti bylo větší. Přesto věřím,
že Ti, co přišli, nelitovali, neboť Mirkovy vzpomínky jsou stále živé a
vyprávění o nich velmi poutavé. Stejně tak neutuchá Mirkův zájem o lov
různé zvěře a poznání krás za hranicemi Česka. Úřadu městyse Častolovice
a panu starostovi děkujeme za zapůjčení promítací techniky.
I my sami jsme se chtěli pobavit, a proto jsme se znovu sešli i s honci na
chatě a opekli si divočáka na grilu, poseděli, popovídali, zasmáli se. Je
třeba vyzdvihnout práci Jirky Malého, který poněkolikáté téměř sám
zajistil přípravy podobné akce, a ocenit, kolik sladkých specialit tentokrát
upekly a donesly na akci partnerky všech mužů.
Po těchto akcích se rozběhly sokolnické a podzimní hony na
drobnou zvěř, v případě našeho mysliveckého spolku pojaté spíše jako
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společenská setkání, se snahou o ulovení zvěře škodlivé nebo divočáků.
První hon příliš radosti nepřinesl, druhý již byl úspěšnější a byl Bohoušem
Martínkem uloven statný lišák. Černou zvěř jsme v lese také zastihli,
bohužel musíme lépe seřídit mušku. Lov se nepovedl dle představ i pro
nízký počet lovců na honu. To si však musíme rozebrat otevřeně na našich
schůzích. Tento malý neúspěch ale nemůže překrýt radost z mnohého, co
se letos v naší honitbě a při naší činnosti podařilo, a třeba ještě na dalších
dvou letošních honech podaří. Rádi se pochlubíme fotodokumentací na
našich webových stránkách www.ms-olesnice.cz.
Všem Vám za náš myslivecký kolektiv přeji pěkný závěr letošního
roku, spokojenost o vánočních svátcích a hodně zdraví i úspěchů v roce
2017. Přijďte si s námi v sobotu 14.ledna zatančit do Čestické hospody na
další Myslivecký ples…vstupenky možno rezervovat od 1.ledna
telefonicky u p.Malého –tel. 604980389. Těm lidem, kteří podporují naši
činnost, kteří otiskují a editují naše příspěvky, i těm jednotlivcům nebo
firmám, které podpoří naši plesovou tombolu, pak patří předem náš velký
dík.
Radek Podolský, jednatel

Další
Soutěž O zlatý rýč obce
Ma vánoční besídce nastal čas vyhlásit vítěze letošního ročníku.
Stala se jím paní Eva Sejkorová a její rajčata. Foto se moc nevyvedlo,
takže bez obrázku.
Poplatek ze psů
Od 1.1.2017 je nutné uhradit poplatek ze psů na rok 2017. Poplatek
je v nezměněné výši, a to 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého
dalšího psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2017. 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
Obecní zábava
Rádi bychom Vás pozvali na obecní zábavu, která se bude konat
18.3. na sportovním areálu v Olešnici.
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SDH Hoděčín, výlet do sklípku:

Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
Prosinec 2016

Z činnosti SDH Olešnice:sběr odpadů, okresní hra Plamen:

Foto z vánoční besídky; Popelka
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Foto z činnosti MS Střezmá:

Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
Prosinec 2016

Foto z vánoční besídky; Popelka

