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Žáci základní školy:

2. místo mladých hasičů lize mládeže:
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
opět je čtvrt roku za námi a jsme zde s novými informacemi o dění
v našich obcích.
V uplynulém období byly provedeny nátěry okapů a podhledů na
sportovišti v Olešnici.
Dále byla dokončena celková oprava pomníku Švehly u budovy
OÚ v Olešnici. Po delším hledání vhodného kamene na obložení podstavce
se podařilo najít lom, kde byl kámen vhodný k použití. Touto cestou děkuji
všem, kteří se zasloužili o celkovou opravu pomníku a zajištění materiálu.
Zejména p. Němčanskému, který opravu prováděl a vše si řídil.
V září došlo k celkové údržbě veřejného osvětlení a k provedení
oprav u nefunkčních lamp a tlampačů veřejného rozhlasu.
Smlouvu o spolupráci s pojišťovnou GENERALI jsme schválili na
veřejném zasedání. Tato smlouva se týká daru pro obec ve výši 10.000,Kč. Peníze jsou určeny na podporu činnosti mladých hasičů.
Stejně jako každý rok Vás žádám o odstranění větví zasahujících do
drátů veřejného rozhlasu a osvětlení. Rovněž vás žádám o provedení
prořezu větví v místech, kde zasahují nad místní komunikace. Začíná být
problém v některých částech projet bez poškození vozidel. Pokud tak
nebude učiněno je možné , že se k vám nedostane ani vozidlo popelářů
anebo jiné dopravní obsluhy. Stejný požadavek je dále i od ČEZ.
Opět po roce nás navštívil zástupce České pošty a stále je nám
vnucována spolupráce POŠTA PARTNER. Obec i nadále nesouhlasí
s provozováním této činnosti a trváme na zajištění provozu pošty, tak jak je
tomu doposud.
V srpnu na veřejném zasedání byla schválena „Úvěrová smlouva“.
Tento nejdůležitější bod v celé historii naší obce znamená, na jedné
straně závazek pro budoucí léta, ale na straně druhé výstavba tak dlouho
připravované kanalizace. Po předložení nabídek byla vybrána varianta
úvěru s pevnou úrokovou sazbou na tři roky. Celková výše úvěru je
24.914.265,-Kč.
Tyto peníze budou sloužit na dofinancování stavby kanalizace.
Významným dnem bylo rovněž 4. září, kdy do školy zamířili dva
noví prvňáčci. Za obec jako zřizovatele jsem měl příjemný úkol přivítat
novou paní ředitelku školy Mgr. Zajíčkovou spolu s paní učitelkou Mgr.
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Zvěřinovou a Mgr. Zilvarovou, jako vychovatelku ve družině a paní
Čepelkovou Dis. jako školnici. Jménem zastupitelstva obce přejeme výše
jmenovaným mnoho radosti z práce a zároveň osobní spokojenost a
doufáme, že budeme spolupracovat na společném rozvoji naší školy. Snad
nastanou i lepší časy v počtu dětí navštěvujících zdejší školu.
Kanalizace a DSO
Dnes již nic nebrání zahájení výstavby kanalizace Olešnice –
Čestice a intenzifikace ČOV Častolovice. Dne 20.9.2017 bylo předáno
staveniště, stavební firmě, která vyhrála výběrové řízení. Samotné zahájení
prací je naplánováno po 10. říjnu 2017. O dalších postupech stavby Vás
budeme průběžně informovat. Nyní se budou budovat hlavní stoky Čestice
– Častolovice tak, aby nedošlo ke stavebním pracím v obcích přes zimní
měsíce.
Celá akce je budována pod hlavičkou DSO Obecní voda, která
obdržela dotaci na uvedenou stavbu. Obec Čestice a Olešnice budou
dofinancovávat svůj podíl z úvěru, na část stavby, kterou nepokryje dotace.
Městys Častolovice neschválil svůj podíl na dofinancování ve výší cca 4,5
mil. ( částka určená k intenzifikaci ČOV, rozpočítáno dle počtu obyvatel) a
tato částka bude proto hrazena z rozpočtu DSO. Rovněž zástupci zvoleni
za městys Častolovice hlasují proti výstavbě kanalizace Olešnice – Čestice
a kladou stále nové dotazy a podmínky k realizaci celé akce.
Doufáme, že i podklady k ČOV a kanalizaci, které jsou
vypracovány autorizovanými osobami, budou v Častolovicích do budoucna
alespoň z části pochopeny a půjde se cestou společné komunikace a
spolupráce. Nikdo za Čestice ani Olešnici nechce dělat nic, co by nebylo
potřeba. Ale zákony o odpadních vodách jsou pro všechny. Pouze je čas,
kdy a jak důsledně bude vyžadováno jejich dodržování. Zde pouze ještě
připomenu, že obec je zodpovědná za vypouštění odpadních vod.
Pro občany se v současné době připravuje předání projektových
dokumentací k přípojkám na stavební úřad. Ihned po projednání Vás
budeme informovat o dalších potřebných krocích. Nyní z vaší strany není
potřeba podnikat žádné aktivity.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné podzimní dny a
alespoň trochu sluníčka, které se nám moc nechce v posledních dnech
ukázat.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Kopecký Jan
Janeček Štěpán

Přistěhoval se:

Hovězáková Ilona
Hovězáková Kateřina
Hovězák Alan
Kroutilová Lenka
Kolář Jan
Kolářová Klára
Kolář Dominik

Odstěhovali se:

Bašátková Karla

K 20.9.2017 je v obci hlášeno k trvalému pobytu

468 občanů.

V měsících červenci až září 2017 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Rozinek Pavel
Münichová Marianna
Moravcová Drahomíra
Bezdíčková Vlasta
Čepelka Rudolf
Kubrtová Marie
Juryšta Ladislav

75 let
75 let
84 let
70 let
86 let
83 let
70 let

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
V sobotu 11. 11. 2017 se na sportovním areálu uskuteční tradiční
vítání občánků.

Školská rada
Na naší základní škole odešla ředitelka Mgr. Milada Vránová do
důchodu a na místo ředitelky byla vybrána, ve výběrovém zřízení, Mgr.
Lucie Zajíčková. Ve škole také p. Inka Faltusová odešla na mateřskou
dovolenou a na místo družinářky byla vybrána Mgr. Lenka Zilvarová.
Na pedagogické radě dne 29. 8. 2017 proběhly doplňující volby
zástupce pedagogů do Školské rady. Byla zvolena Mgr. Lenka Zilvarová,
která nahradí Mgr. Alenu Zvěřinovou v její funkci.
25. 9. 2017 se uskutečnila schůze školské rady, na které byly
schváleny tyto dokumenty:
1) Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017, kterou
vypracovala Mgr. Milada Vránová.
2) Školní a klasifikační řád základní školy, který předložila Mgr.
Lucie Zajíčková.
3) Plán práce pro školní rok 2017/2018, vypracovala Mgr. Lucie
Zajíčková.
4) ŠVP (Školní vzdělávací plán).
Tyto dokumenty byly schváleny školskou radou a budou
předloženy obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
Ředitelka školy Mgr. Lucie Zajíčková seznámila radu s koncepcí
rozvoje školy v letech 2018 – 2020.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Od letošního září došlo v naší škole k personálním změnám. Po
dlouholeté a oblíbené ředitelce Miladě Vránové nastoupila do funkce Lucie
Zajíčková. Mgr. Lenka Zilvarová bude zastupovat Inku Faltusovou, která
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je na mateřské dovolené. Zároveň bude učit angličtinu, prvouku, pracovní
činnosti, hudební výchovu a tělesnou výchovu.
Na naší škole v Olešnici je letošní počet příznivý pro malý počet
žáků ve třídách. Ve dvou třídách se vzdělává 19 dětí. Spojený je první,
druhý a třetí ročník-10 žáků, třídní učitelkou je Mgr. L. Zajíčková. Ve
druhé třídě je třídní učitelkou Mgr. A. Zvěřinová, učí 9 dětí ve spoji čtvrté
a páté třídy. Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s
ohledem na co největší efektivitu výuky.
Spousta rodičů si klade otázku, zda je malotřídní škola schopna
jejich děti dostatečně a kvalitně vzdělávat. Každému rodiči samozřejmě
záleží na tom, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo
poskytnuto vzdělání tou nejlepší cestou.
Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné
základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější. V malotřídní škole je
běžný počet žáků ve třídě cca 13 –16 dětí na běžné ZŠ kolem 25 - 30 dětí.
V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z
klasické školy. V tomto nespatřuji handicap, ale naopak přednost.
Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou
práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si
rozvrhnout svoji práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř
okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Tato
skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt s žáky a je schopen
individuálního přístupu (to se týká nadprůměrně nadaných žáků i žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami).
Spojení ročníků může být pro děti výhodné – některé mohou
získávat nové informace od starších spolužáků, některé si zase mohou
látku zopakovat, pokud jsou spojené s nižším ročníkem. Často dochází k
situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což
se v praxi jeví jako velmi efektivní (ani učitel se nedokáže myšlení dětí
tolik přiblížit jako děti samy).
Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním
samostatnosti žáků.
Děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími či
staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a
tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Vztahy ve škole jsou
téměř rodinné. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou
přednášek, ale nejlépe je pochopí, když se do těchto situací dostanou samy.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Žákům i rodičům naší školy přeji, aby se v roce letošním i dalších
přesvědčili, že malotřídní může dětem nabídnout kvalitní vzdělání
v pohodové atmosféře.
Mgr. Lucie Zajíčková

SDH Olešnice
Druhé pololetí jsme zahájili hned prvního července grilováním u
hasičské zbrojnice, pořádané sborem pro členy a jejich rodinné příslušníky.
Společně jsme poseděli, popovídali si a zároveň hodnotili a plánovali další
činnost.
V červenci jsme přijali nového člena Jana Koláře, který se do naší
obce přistěhoval a přestoupil ze sboru v Opočně, kde byl platným členem
výjezdní jednotky.
Během července již probíhaly přípravy na pohárovou soutěž,
kterou jsme už po sedmnácté uspořádali 12. srpna. Dětská soutěž se
konala poprvé pod názvem „ Memoriál Václava Říhy“, tím se sbor rozhodl
uctít památku zesnulého trenéra dětí. Děti se snažily a družstvu mladších i
starších se podařilo soutěž vyhrát. V soutěži dospělých vyhráli obě
kategorie hasiči z Rájce. Naše ženy skončily na třetím místě a muži na
místě sedmém. Soutěž probíhala v přátelské atmosféře, velkou pomocí je
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.3/2017

Strana 8

elektronická časomíra, kterou nám zapůjčilo OSH v Rychnově nad
Kněžnou. Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Vladimíru Záleskému, který
nám již řadu let na námi přádaných soutěžích zajišťuje lékařskou službu.
V srpnu jsme při významném životním jubileu navštívili naši
hasičku Martinu Pinkovou, a s přáním všeho nejlepšího ji od hasičů předali
dáreček.
Během prázdnin probíhaly soutěže ligy mládeže, kterých se
zúčastňuje družstvo starších dětí. Tímto děkuji našim řidičům, kteří nás
hasičským autem i s technikou vozili.
V sobotu 9. 9. se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Třebešově,
zde skončili na 7. místě. Tady se soutěží i v jednotlivcích o titul „Železný
hasič“, ten jel v letošním roce obhajovat Jakub Šmída a to se mu podařilo.
V kategorii žen se do této soutěže pustila jako nejmladší účastnice této
soutěže Kateřina Šmídová a vybojovala pěkné třetí místo. Všem nám
udělali velkou radost. Vidět byly i šťastné slzičky rodičů těchto úspěšných
borců.
Na 23. září jsme svolali brigádu na úklid zbrojnice a překážek po
ukončení soutěží. Po práci si účastníci opekli na ohni špekáčky a tím
dospělí ukončili letošní sezonu. My, kteří jezdíme na soutěže dětí jsme již
zahájili nový ročník v Lukavici na braňáčku a sedmého října nás čeká
závod požární všestrannosti v Olešnici v OH.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
Vážení spoluobčané, i toto čtvrtletí Vás seznámíme s činností
mladých hasičů.
Prázdniny jsme 1. 7. zahájili soutěží Ligy v Čánce. Zde jsme
v požárním útoku vybojovali 4. místo.
Jelikož byly prázdniny, snažili jsme se plnit i mimokroužkovou
činnost. V červenci jsme s dětmi uspořádali brigádu, byli jsme na výstavě
klobouků v Častolovicích, v kině či na cirkusovém představení. Také jsme
pilně trénovali na 1. ročník Memoriálu Václava Říhy v požárním útoku,
který se konal společně se soutěží dospělých O putovní pohár starosty obce
Olešnice. I když konkurence byla malá, družstvu mladších i starších dětí se
povedlo zvítězit.
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19. 8. odjelo družstvo starších do Ledců. I přes velkou snahu jsme
vybojovali další 4. místo. Protože děti jako cenu obdržely papriky a rajčata,
dělaly si legraci, že když k tomu přidáme ty naše brambory (4. místo),
budeme mít k obědu za trest lečo ☺.
Koncem prázdnin jsme také odvezli do sběru starý papír.
26. 8. se konala poslední soutěž Ligy mládeže v Křovicích. Byla to
první soutěž z celé sezóny, kdy jsme byli nuceni půjčit si závodníka od
konkurence, protože náš strojník si zlomil ruku a nebyl čas zaučit nového. I
když jsme zakončili opět bramborovým umístěním, v celém seriálu Ligy
mládeže se starším dětem povedlo vybojovat a nakonec i udržet krásné 2.
místo. Mladší děti si za účast ve dvou soutěžích Ligy vyběhaly 15. místo.
Ale nepřestáváme trénovat. Už 16. 9. jsme zahájili novou sezónu
Lukavickým braňáčkem. Ve velmi nepříznivém počasí a velké konkurenci
(kolem 30 hlídek na kategorii) mladší vybojovali 19. místo a starším se
povedlo zvítězit.
V sobotu 23. října jsme uspořádali brigádu na zazimování překážek
a úklid hasičárny.
Teď už nás čeká jen jeden závod, ale ten nejdůležitější – 7. října
podzimní kolo hry Plamen branný závod ZPV v Olešnici v O. h.
A. Čepelková

SDH Hoděčín
Léto uteklo jako voda a těch několik měsíců, kdy není třeba topit, je
už za námi. Dnes opravdu jen malá rekapitulace, protože společných akcí
v Hoděčíně v létě mnoho nebylo. Dovolená střídala dovolenou, a tak
jsme se jen horko těžko dali dohromady vlastně jen dvakrát. Poprvé to
bylo až 12.8., kdy jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty v Olešnici.
Muži postavili dvě družstva, ženy jedno. Bohužel nejlepší umístění byla
bramborová medaile mužů. My ženy jsem měly přetrénováno, což se
projevilo krásným posledním místem. Ale nevadí, po soutěží jsme
alespoň poseděli s organizátory soutěže a s bratry z Třebešova. Druhou
akcí, které jsme se zúčastnili, byl právě Třebešovský beránek 9.9. Zde se
nám nepovedlo ani postavit ženské družstvo, takže soutěžila dvě družstva
smíšená. A jak už to tak u nás chodí, není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se, takže se oslavila alespoň ta účast. Ovšem pochválit je třeba naše
borce – Lukáše, Ivonku a Domču, kteří se utkali v boji o Železného muže Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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sice s větším či menším úspěchem, ale snaha a maximální nasazení se
cení.
A co dodat závěrem? Že nás na podzim čeká několik společných
akcí. A doufám, že budou vydařené, abych Vám mohla v příštím čísle
podat podrobné informace.
Ladislava Šťovíčková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
druhá polovina srpna přinesla do našeho spolku velký smutek, o
němž se zmiňuji v jiné části, je však dobré připomenout i věci veselejší. Na
chvíli se život ve Střezmé zastavil, ale spolek musí jít dál.
V září se nám povedlo díky vydatné pomoci Městysu Častolovice
obměnit osvětlení parkoviště před chatou, opravit brány a za přispění
Hospodářství Sternberg upravit příjezdovou cestu a parkoviště u chaty.
Několik kamarádů pokračovalo ve výstavbě krásných pozorovacích
kazatelen, které již určitě každý v našem revíru zaznamenal.
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Neslavný rekord naší honitby byl v polovině září zaznamenán na
silnici z Čestic k Borohrádku, kdy pod koly jedné dodávky skončila
metráková bachyně a tři z jejich selat.
Mnohem raději se ohlédneme k rekordnímu dni na Třešňovce, kdy
ve střelbě na asfaltové terče v soutěži O cenu kamaráda soutěžilo do
pozdního večera okolo šedesáti střelců. O to cennější je absolutní vítězství
v závodu našeho člena Miloslava Zaňky, který úspěšně reprezentoval po
celý rok náš spolek na několika střelnicích v kraji i za jeho hranicemi.
V sobotu 2.září přizval náš spolek honce a několik dalších
kamarádů a vyrazil autobusem na výlet do obory Kopidlno, odtud na
prohlídku skláren v Harrachově a k Mumlavským vodopádům. Po příjezdu
zpět do Olešnice na účastníky zájezdu čekalo pohoštění v restauraci Na
Sportovišti.
Lovem kachen nám začal čas společných podzimních setkání. Naše
snahy se nyní ale upírají především k Poslední leči, taneční zábavě, na
kterou tímto srdečně zveme společně s Městysem Častolovice širokou
veřejnost. Zábava se uskuteční v sobotu 11.listopadu 2017 v Kulturním
domě U Lva v Častolovicích. Vstupenky je možno zakoupit od 9.10.
v kanceláři Městysu v Častolovice v úředních dnech.
Vzpomínka na nezapomenutelného kamaráda a myslivce
14.12.1939 – 20.8.2017 ….MVDr. Václav Hodný
Patron všech myslivců Hubert opět zatroubil poslední halali.
Povolal k sobě, do svých věčně zelených honiteb, výborného myslivce a
našeho dobrého kamaráda.
Bylo to pro nás všechny na sklonku srpna velmi bolestné a
nečekané, když jsme se dozvěděli o úmrtí vzácného a laskavého člověka,
pana doktora Václava Hodného z Častolovic, člena Mysliveckého spolku
Střezmá Olešnice.
Václav vstoupil do Českého mysliveckého svazu v roce 1961 jako
člen Mysliveckého sdružení Olešnice, byť jeho kořeny sahaly do nedaleké
obce Libel. Díky své přátelské povaze i odbornosti veterináře se záhy stal
platným a ceněným členem sdružení a také v r. 1971 zkušebním
komisařem pro zkoušky adeptů myslivosti při okresním spolku, kterým
zůstal až do roku 1991 .
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Na sklonku r.1978 na ustavující schůzi, při sloučení mysliveckých
sdružení z Olešnice a Častolovic, se stal Václav zakládajícím členem a
členem jeho výboru na pozici myslivecký hospodář. Tehdy mělo sloučené
sdružení 61 členů, honitba sahala od Častolovic až po Křivice a
Ostašovice a určitě nebylo jednoduché funkci mysliveckého hospodáře
zvládnout. Václav jím byl do roku 1984, později zůstal ve sdružení
členem myslivecké komise.
----------------Václav Hodný se stal brzy po studiích známým po celém okrese
díky svému zaměstnání, ale i díky svým odborným znalostem o volně žijící
zvěři a léčbě nemocí zvěře. Pomáhal při odchovech bažantů, nechyběl při
odchytech a přípravě transportu zajíců. Rovněž se věnoval lovecké
kynologii s fenami německého krátkosrstého ohaře. Nejen v naší honitbě,
ale i v revírech dalších, kde si Venda díky svému skromnému vystupování
získával stále více přátel. Byl schopný poutavě vyprávět o svých
prožitcích, stejně jako zpaměti pasovat mladé myslivce nebo lovce některé
zvěře. Nikdy nepokazil žádnou legraci.
Tím vším byly položeny základy k tomu, že byl Václav delegován
mateřským sdružením do Okresního výboru Českého mysliveckého svazu
v Rychnově nad Kněžnou, jehož se stal posléze předsedou. V této funkci
působil mezi léty 1984 a 1990. A nezůstalo jen u toho. V letech 1988-1990
byl dokonce členem předsednictva tehdejšího ústředního výboru Českého
mysliveckého svazu. Nic z toho by nebylo možné, kdyby neměl takovou
oporu ve své manželce Míle.
Václav žil myslivostí naplno. K lásce k přírodě vedl svým
příkladem i svoje děti, v r.1991 syn Tomáš složil zkoušky z myslivosti.
V roce 1993 se Václav v našem sdružení stal jedním z 5 členů Myslivecké
stráže .
Na přelomu století se Václav z aktivního mysliveckého života na
čas stáhl, a ve svých funkcích skončil. K výroční schůzi v r.2003 opustil i
řady v Mysliveckém sdružení Střezmá, když v té době dával přednost
myslivosti
na
horách,
při
honebním
společenstvu
Uhřín.
Brzy ho ale srdce táhlo zpátky domů, a tak znovu odeslal svoji přihlášku
do Střezmé, kterou jsme na únorové výroční schůzi v r.2007 rádi
odsouhlasili. Václav se znovu rychle příkladně zapojil do veškerého
našeho mysliveckého dění, jako poctivý člen působil v revizní komisi, i
jako předseda volební komise a byl naším platným členem až do svého
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úmrtí. Stejně dobře hájil zájmy spolku i jako člen zastupitelstva Městysu
Častolovice, kam byl veřejností opakovaně zvolen, byť za uskupení, které
nemělo zrovna mezi lidmi na růžích ustláno. Václav se však nikdy nemusel
nikomu podbízet, měnit své postoje a zůstal svůj. Podobně skvěle nás
myslivce reprezentoval i při známých výstavách častolovických
zahrádkářů.
Když pak takový člověk s tímto morálním kreditem oslovil někoho
jako kandidáta na práci ve výboru mysliveckého spolku, jen stěží se mu
dalo odmítnout.
Václav byl za svou práci pro myslivost několikrát oceněn. Obdržel
bronzový a stříbrný odznak a v r.2004 mu bylo na návrh Okresní
myslivecké rady propůjčeno nejvyšší myslivecké vyznamenání, zlatý
odznak Za zásluhy o myslivost, korunovaný ještě v roce 2009 Věrnostní
medailí ČMMJ.
Václava však žádné vyznamenání nezměnilo. Byl stále skromným a
zábavným člověkem, ochotným vždy každému pomoci. Měl výrazné
zásluhy na vzestupu sloučeného spolku.
Václav vždy dobře ctil myslivecké tradice, oblékání, mluvu a věděl,
že pro správného myslivce hon nekončí vyhlášením výřadu. Rád si po
honu zazpíval, na zábavě s manželkou zatančil. Choval se stejně přátelsky
k myslivcům, k honcům, galantně se choval k ženám. Žádného kolegu
myslivce jsem asi nikdy neslyšel tak pěkně mluvit o své manželce, jako
Vendu o paní Míle nebo jejich dětech a vnoučatech.
Václav každého raději vzal kolem ramen a zasmál se s ním namísto
vedení hádek a sporů. Miloval život a spojoval lidi. Vážím si toho, že mi
před rokem nabídl tykání.
Ve výboru po založení sdružení působil se svými dobrými
kamarády Vítem Podolským a Václavem Kolářem, jehož poslední
loveckou vycházku připomíná pomníček nad Olešnicí. Je zvláštní náhodou,
že odchod obou Václavů z našeho světa dělí na den přesně 20 let. Před
sedmi lety těsně před dvacátým srpnem zhasla svíce i Vítovi.
Věnec s jedlovými větvemi z našeho revíru byl posledním naším
poděkováním Vendovi za všechno dobré, co kdy vykonal pro krásnou
českou myslivost, za práci pro zvěř, pro přírodu a za jeho přátelství. Byl i
naším pozdravem na cestu poslední. Čest Vendově světlé památce!
S úctou R.Podolský – jednatel MS
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Další
Posvícení
Rádi bychom Vás pozvali na posvícení, které pořádáme ve dnech
14.-16. října na areále v Olešnici. Čeká Vás tradiční posvícenská kuchyně.
V sobotu 14.10. od 20:00 zpestří posvícení taneční zábava. V pondělí
16.10. zakončí dozvuky kapela Špunt.
A 17.-18. listopadu se můžete těšit na zabíjačkové hody, při kterých
Vám v pátek 17.11. zahraje kapela Špunt.
Na obě akce Vás srdečně zvou Majka a Tomáš.
Čištění komínů
Již tradičně se v našich obcích uskuteční čištění komínů ve dnech
18. a 19. října 2017. Práce provede Kominictví Doležal Hradec Králové.
Cena za vyčištění jednoho průduchu je 480,- Kč. Zájemci hlaste se na
obecním úřadě osobně nebo telefonicky na č. tel. 494 384 423.
Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Olešnice se bude konat 18.10. od 19:30 na
sportovišti.
Volby
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místností je v našem
okrsku tělocvična Základní školy Olešnice čp. 63. Volební místnost bude
otevřena v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 21. října
2017 od 8.00 do 14.00 hodin. Každý volič musí prokázat svou totožnost a
občanství České republiky platným dokladem – občanským průkazem
nebo cestovním pasem.

Mimořádný sběr nebezpečného a objemného odpadu
Ve čtvrtek 19. října 2017 se v naší obci uskuteční mimořádný sběr
nebezpečného a objemného odpadu. Místo sběru bude jako obvykle za
budovou OÚ v Olešnici.
Žádáme občany, aby odpad přiváželi v den svozu a v čase, který
bude dodatečně oznámen.
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Co všechno patří mezi nebezpečný odpad:
• barvy, lepidla, odmašťovací chemikálie, spotřební chemikálie
• zbytky prostředků na ochranu rostlin a proti škůdcům, repelenty
• obaly znečištěné nebezpečnými látkami – od barev, lepidel,
rozpouštědel a od spotřební chemie
• tonery z tiskáren
• nepotřebné léky
• minerální oleje a olejové filtry
• autobaterie, suché baterie (monočlánky)
• zářivky a výbojky
• elektroodpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia monitory, varné
konvice, vysavače aj.)
• výrobky z azbestu, z PVC (např. linoleum)
Co patří mezi objemný odpad např.
• koberec, sedací souprava, nábytek apod.
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
PNEUMATIKY budou odebírány za 50,- Kč/ks – osobní auto,
ostatní dle dohody na místě. Upozorňujeme motoristy, že z důvodu změny
zákona došlo ke změnám v odbytu použitých pneumatik. Je nutné počítat
se skutečností a použité pneumatiky ihned ponechat v místě nákupu
pneumatik nových. Internetový obchod není tímto řešen, záleží na každém
z Vás.
Povinnosti prodejců pneumatik:
1) Povinné osoby (které uvádějí pneumatiky na trh) mají povinnost zřídit
místa zpětného odběru pro konečné uživatele bez nároku na úplatu
(zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých
pneumatik na nákup nového zboží či služeb.
2) Povinná osoba má za povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků
do výše, které za vykazovaný kalendářní rok uvede na trh. Interval úrovně
zpětného odběru je min. 35% s tím, že nad 100% může povinná osoba
pneumatiky nabídnuté ke zpětnému odběru odmítnout.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.3/2017

Strana 16

3) Poslední prodejci (autoservisy, pneuservisy, apod.) mají povinnost
informovat konečné uživatele o možnostech zpětného odběru. V případě,
že tuto povinnost neplní, musí použité pneu odebrat přímo v provozovně
na své náklady.
4) Pokud je poslední prodejce zapojen do individuálního nebo kolektivního
systému a je tzv. „veřejným místem zpětného odběru“, má povinnost
odebrat pneumatiky od občanů bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu
na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup
nového zboží či služeb.
Další detaily jsou uvedeny v dokumentu „Informace k plnění povinností
zpětného odběru pneumatik“, vypracovaném MŽP.
Přesné znění viz Zákon č. 185/2001 Sb., § 38.
Občané mají možnost ukládat pneumatiky zdarma v místních
pneuservisech, které lze vyhledat na stránkách společnosti ELT
Management Company CZ s.r.o. (www.eltma.cz/sberna-mista), která
odběrná místa kolektivního systému ELTMA zprostředkovává.

Borec na konec
9. 9. jsme se za Olešnici zúčastnili třebešovské soutěže O zlatého
beránka, kde se již tradičně bojuje i o titul Železný hasič/hasička. I letos se
za muže přihlásil Jakub Šmída, který obhajoval a také se mu povedlo
obhájit loňské vítězství a opět vybojoval titul Železný hasič. Na stupně
vítězů ho doprovodil i Lukáš Vaško z Hoděčína, který obsadil druhé místo.
Velkým překvapením ovšem byla Jakubova sestra, krátce 14tiletá Katka
Šmídová, která jako nejmladší účastnice vybojovala v konkurenci
dospělých žen krásné 3. místo.
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Příjezd k myslivecké chatě, nová „kazatelna“:

Borci na konci, soutěž v Třebešově:

Družstva mladých hasičů na startu soutěže v Olešnici:
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