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Manželé Cvejnovi:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
þas rychle letí a je zde poslední vydání zpravodaje roku 2017.
Úvodem mi dovolte, abych Vám všem podČkoval za spolupráci a za vše co
bylo pro spoleþný život v našich obcích udČláno.
V mČsíci záĜí byla podepsána úvČrová smlouva s Komerþní bankou
na dofinancování stavby kanalizace.
Dále byla provedena údržba veĜejného osvČtlení tak, aby bylo
pĜipraveno na zimní období. RovnČž bylo nainstalováno nové spínací
zaĜízení pro spouštČní a vypínání osvČtlení.
Bohužel musím konstatovat, že každoroþní výzvy k odstranČní
vČtví, které zasahují do drátĤ, se opČt minulo úþinkem. Z tohoto dĤvodu je
v souþasné dobČ nefunkþní veĜejné osvČtlení v þásti mezi obcí Olešnice a
ýestice. Je nám velmi líto, že vlastníci pozemkĤ neprovádí regulaci rĤstu
stromĤ v blízkosti vedení. PĜi vichĜici došlo k poškození vedení a vyĜazení
této þásti obce z provozu. Obec nemĤže provést kácení na cizích
pozemcích. Bohužel jsou i jiná místa v Olešnici a HodČþínČ, kde hrozí
tento problém. JeštČ jednou Vás žádám o provedení proĜezĤ v místech, kde
mĤže toto nastat. Doufám, že nebudeme nuceni pĜistoupit k lokálním
odpojením veĜejného osvČtlení právČ z tohoto dĤvodu. Je smutné, že díky
nerespektování svých povinností doplácí na lhostejnost vlastníkĤ
spoluobþané, kteĜí musí chodit po tmČ.
POVODÍ LABE a.s. nás požádalo o odkoupení pozemkĤ pod
Olešnickým potokem. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem a
požaduje o konkrétní smČnu za státní pĤdu. Uvidíme, jak budou probíhat
další jednání.
Hasiþská zbrojnice v HodČþínČ má již nová vrata a nyní nás þeká
v pĜíštím roce ještČ výmČna vchodových dveĜí. Dále je zde nutné udČlat
novou pĜípojku vody. Pokusíme se vše naplánovat najednou s výstavbou
kanalizace.
Bohužel se nám vyskytl problém na sportovišti v Olešnici se
stávajícími odpady. Tento problém se Ĝeší delší dobu, ale nyní se ještČ
navíc zjistilo, že objekt není vybaven odluþovaþem tuku z kuchynČ.
ZaĜízení na odluþování je nutné ještČ rychle doplnit do projektové
dokumentace a provést montáž tohoto zaĜízení pĜed samotným napojením
na kanalizaci. Náklady se budou pohybovat ve výši cca 80. 000,- Kþ
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Cena vodného a stoþného pro rok 2018 zĤstává ve stejné výši jako
v roce letošním.
Kanalizace
Dne 20.záĜí 2017 bylo pĜedáno staveništČ kanalizace Olešnice –
ýestice stavební spoleþnosti a tímto bylo zahájena stavba. V období záĜí –
prosinec, byly þtyĜi kontrolní dny, na kterých se projednával prĤbČh
stavby, a Ĝešili problémy z toho plynoucí. Nyní probíhají výkopové práce a
pokládka potrubí na propojení od pĜeþerpávací stanice ýestice do ýOV
ýastolovice. ZároveĖ bylo zahájeno þerpání úvČru za provedené práce ve
výši 570.276,- Kþ.
Projektové dokumentace pro jednotlivé rodinné domy jsou pĜedány
na stavební úĜad. Po kontrole budete vyzváni k jednání.
Do konce ledna 2018 bude zpracován harmonogram prací a
doufáme, že v prĤbČhu února Vás budeme moci seznámit kdy, asi pĜibližnČ
se bude kopat v okolí vašich domĤ a zároveĖ bude provedena pokládka a
montáž kanalizaþní šachty k plánované pĜípojce. JeštČ jednou Vás žádám,
pokud budete požadovat nČjakou zmČnu oproti navrhované a vámi
odsouhlasené variantČ je nutné to Ĝešit co nejdĜíve. V pĜípadČ, že si
nepamatujete, jak jste se s projektanty dohodli, je možné nahlédnout do
dokumentace v úĜední hodiny na obecním úĜadČ. Nenechávejte to až na
poslední chvíli a to i ve vlastním zájmu.
ZávČrem mi dovolte, abych Vám všem popĜál klidné a spokojené
vánoce, dČtem bohatou nadílku pod stromeþkem a taky trochu toho snČhu.
Do roku 2018 Vám pĜeji vše nejlepší mnoho osobní pohody, úspČchĤ
v práci, škole a v osobním životČ. Mnoho zdraví pro vaše rodiny a tČším se
na další spolupráci v roce pĜíštím.
JiĜí Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
PĜistČhoval se:

Kaplanová Klára
Klárová Monika

OdstČhovali se:

Vlþková Žaneta
Fišer Richard

K 12.12.2017 je v obci hlášeno k trvalému pobytu 468 obþanĤ.
V mČsících Ĝíjnu až prosinci 2017 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Vilímková Marie
Votroubková Marie
Sejkora Josef

75 let
84 let
70 let

Vážení þtenáĜi, dovolujeme si Vám nabídnout zveĜejnČní narození
Vašeho dítČte, Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potĜebném formuláĜi, aby byla splnČna podmínka ze zákona o
ochranČ osobních údajĤ. FormuláĜ obdržíte na obecním úĜadČ u p.
Dostálové.
Jaroslava Dostálová

SPOZ
Vítání obþánkĤ
V sobotu 11. 11. 2017 se na sportovním areálu uskuteþnilo již
tradiþní vítání novČ narozených dČtí do života.
Vážení obþané Olešnice a HodČþína, nyní bych Vám ráda
pĜedstavila nové obþánky naší obce (na fotografii zleva):
Jana Kopeckého,
ŠtČpána Janeþka,
Martina Zemana,
Nikolu Zárybnickou,
Dominika KoláĜe,
Kamilu Novákovou,
Ninu Holkovou.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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DČti z naší základní školy si na tento den pĜipravily krásné
vystoupení, starosta obce dČtem a jejich rodiþĤm popĜál mnoho zdraví,
štČstí a krásných chvil prožitých s dČĢátkem a jako podČkování jim pĜedal
malý dárek.
StĜíbrná svatba
V letošním roce oslavili manželé Martina a Miloš Cvejnovi
z Olešnice stĜíbrnou svatbu. K tomuto výroþí jim starosta obce popĜál a
pĜedal malý dárek.
Životopis manželé Cvejnovi
Manželé Cvejnovi spolu žijí v Olešnici již 25 let, v domku þ. p. 57,
kam se pĜistČhovali hned po svatbČ. SĖatek uzavĜeli
14. 3. 1992 na
zámku v Doudlebách.
Ing. Miloš Cvejn pochází z ýestic a po dokonþení studia nastoupil
do zamČstnání k silniþní firmČ Strabag a. s., kde pracuje i v souþasné dobČ.
Paní Martina Cvejnová pochází ze Zdelova. KromČ mateĜských
povinností, vystĜídala více zamČstnání a v souþasné dobČ pracuje již pátým
rokem ve FrolíkovČ pražírnČ kávy v Borohrádku.
BČhem života se jim narodily 3 dČti – Lucie, MatČj a Dominik. Dále
jim dČlá radost vnuþka Vaneska a pes Bady.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Podzim ve škole
Škola má pĜinášet nejen zážitky, ale i vČdomosti. My jsme se celý
podzim snažili o obojí.
První školní týden jsme si zpestĜili Sportovním dnem. V lese u
StĜezmé dČti plnily sportovnČ-pĜírodovČdné úkoly. Na areálu jsme vyhlásili
vítČze, opekli si špekáþky a znovu se vrhli do sportovních aktivit. Na závČr
akce jsme Denisku Horáþkovou a Barušku Podstavkovou pasovali na
prvĖaþky.
29.9. ráno nás navštívil pan Šulc se svými zvíĜátky. DČti si mohly
zblízka prohlédnout lišky, þápy a také zhlédnout výcvik dravcĤ. Výuku
jsme si toho dne zpestĜili návštČvou výstavy Zahrada východních ýech
v ýastolovicích. Protože nám poþasí pĜálo, byl to krásný pČší výlet.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Literární výchovu nám obohatilo pĜedstavení Kocour Mikeš 10.10.
v SK Rabštejn.
Paní uþitelka Zilvarová nacviþila s dČtmi pásmo písniþek a
básniþek, se kterým vystoupily na Vítání obþánkĤ naší obce.
Po roce jsme se opČt vypravili na vystoupení taneþního studia
Smot. I letos byli dČti nadšené, pĜedstavení Staré þasy na Broadwayi se jim
moc líbilo.
11.12. jsme využili nabídky DDM v Kostelci n. O. a v jejich
výtvarné dílnČ jsme si vytvoĜili vánoþního andČla. Na 10 hodinu jsme se
pĜesunuli do SK Rabštejn na baletní pĜedstavení Labutí jezero. Pro vČtšinu
dČtí to bylo první setkání s baletem. Byly pĜekvapené, že rozumí pĜíbČhu i
beze slov.
Akcí, která mČla u dČtí nejvČtší úspČch bylo projektové vyuþování
Jsme to, co jíme, jehož souþástí bylo nocování ve škole. Projekt jsme
zahájili ve þtvrtek 5.10. v 17 hodin pĜednáškou o zdravém životním stylu a
stravování. PĜijela k nám paní Darie Micherová z programu Zdravá 5
z nadace Albert. Dalším bodem byla soutČž holky versus kluci v pĜípravČ
pomazánky. Kdo vyhrál? Kluci. Plány nám však velmi zkomplikovala
nepĜízeĖ poþasí. DéšĢ a silný vítr znemožnil realizovat stezku odvahy na
StĜezmé. Plány se nČkolikrát zmČnily. Nakonec dČti absolvovaly stezku
odvahy v potemnČlé škole, osvČtlené jen pár svíþkami. A to se ještČ školou
nesly divoké a strašidelné zvuky! Cestou musely najít ukryté úkoly, které
se samozĜejmČ týkaly zdravých potravin. OdmČnou za pĜekonaný strach
jim byl veþerní film na velké interaktivní tabuli. Ráno posnídaly
vlastnoruþnČ vyrobenou pomazánku a vrhly se do dalšího vaĜení. Tentokrát
to byla bramborová polévka, uvaĜily jsme 2 hrnce a na její pĜípravČ se
vystĜídali úplnČ všichni. ýas do obČda jsme vyplnili poznávaþkou
ingrediencí a surovin na vaĜení naslepo. DČti byly pĜekvapené, jak tČžké to
bylo bez zraku poznat i dobĜe známé potraviny a koĜení. Tento projekt
nadchl bez výjimky všechny dČti, i ty, které z poþátku mČly strach ze
stezky odvahy nebo spaní ve škole. Už se tČšíme na další projekt!
V letošním roce se škola zapojila do projektu þerpání dotací z EU.
V rámci tohoto projektu na škole zaþaly fungovat 3 kroužky, které vede
paní uþitelka Zilvarová. Jedná se o ýtenáĜský klub, Klub zábavné logiky a
deskových her a dvakrát týdnČ kroužek douþování.
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Na závČr bych chtČla rodiþe a širokou veĜejnost upozornit na nové
webové stránky naší školy.
Stránky jsou ještČ þásteþnČ ve výstavbČ.
Najdete je na adrese: www.webskoly.cz/zsolesnice.

Do školy bezpeþnČ
ChtČla bych upozornit na ohrožení dČtí cestou do školy z dĤvodu
absence reflexních prvkĤ. ProstĜednictvím obce dorazil do školy e-mail od
pana Kašpara z Liþna, který upozornil, že každé ráno potkává spoustu dČtí,
které jsou z pozice Ĝidiþe velmi špatnČ vidČt. Vzhledem k poþasí, v tomto
období pozdČjšímu rozednívání a silniþnímu provozu se pĜimlouváme, aby
dČti byly více vybaveny reflexními prvky na obleþení a aktovkách.
Prosíme rodiþe, aby toto upozornČní nepodceĖovali a dČti ĜádnČ
zkontrolovali a dovybavili. Jde o zdraví a životy jejich dČtí.

Vánoþní besídka - tradiþní adventní setkání
Dne 16. 12. se uskuteþnila již tradiþní olešnická akce. Školní
vánoþní pĜedstavení se stalo každoroþní pĜíjemnou pĜíležitostí
k pĜedvánoþnímu setkání.
Letos si dČti pĜipravily dramatizaci pohádky Zlatovláska.
PĜedstavení se moc líbilo. NČkolika týdenní pĜípravu, herecké výkony i
výpravu diváci ocenili vĜelým potleskem. Tady je na místČ podČkovat
dČtem, uþitelkám, rodiþĤm, rodinČ Vránových, všem z obecního úĜadu,
kteĜí se na pĜípravČ odpoledne podíleli.
K atmosféĜe pospolitosti pĜispČl i malý stánek s vánoþními
dekoracemi a cukrovím, který pĜipravil kroužek mladých hasiþĤ místního
SDH. DospČlí se pak ujali obþerstvení v podobČ svaĜáþku, langošĤ þi
grilovaných špekáþkĤ.
Zlatým hĜebem veþera byl ohĖostroj, který potČšil dČti i dospČlé.
Podtrhl krásnou atmosféru a všechny pohodovČ vánoþnČ naladil.
Mgr. Lucie Zajíþková
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SDH Olešnice
ýtvrté þtvrtletí je po sezónČ závodĤ a jiných þinností tím
klidnČjším.
My dospČlí jsme doprovodili dČti na ZPV v Olešnici v Orlických
horách. 4. listopadu úspČšnČ složili zkoušky na vedoucí mládeže KateĜina
Hovorková a Natanel SkĜivánek. Teć již mohou pod dohledem dospČlého
vést dČti. Jsme rádi, že o práci s mládeží je ze strany mladých zájem a jsou
další pokraþovatelé v této práci. V listopadu byla také þleny SDH
obroušena a natĜena káć a zazimována požární technika. Celá hasiþárna
bude zazimována po vánoþní besídce, kterou si pro vás již tradiþnČ
pĜipravuje Základní škola ve spolupráci s Obecním úĜadem a naším
sborem. My jako sbor máme na starosti pĜípravu vánoþního punþe a
obþerstvení.
V sobotu 9. 12. se konala v sále na sportovišti Výroþní valná
hromada sboru. Po skonþení jednání nás þekalo velice milé pĜekvapení.
Starosta obce JiĜí Moravec pĜedal našemu sboru sošku Sv. Floriána,
patrona hasiþĤ. JeštČ jednou zastupitelstvu obce dČkujeme. Sošku Floriána
mČl sbor již v minulosti, ale bČhem pĜestavby tehdejší hasiþské místnosti
na obecním úĜadu na nynČjší Základní školu soška zmizela neznámo kam.
Na Silvestra chystáme tradiþní sportovní povyražení, zda pĤjde o
procházku, bruslení, nebo jinou aktivitu ukáže až poþasí.
ZávČrem bych Vám chtČla podČkovat za práci pro sbor a popĜát
Vám klidné a pĜíjemné prožití nadcházejících vánoþních svátkĤ, bohatého
Ježíška a do nového roku 2018 hodnČ štČstí, zdraví a osobní pohody.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
V sobotu 7. Ĝíjna jsme odjeli do Olešnice v Orl. horách na podzimní
kolo hry Plamen. Hned po pĜíjezdu na nás þekalo deštivé a chladné poþasí,
ale my jsme byli pĜipraveni. Každý rok s sebou vozíme náš malý altánek a
v nČm kamna. PoĜadatelé letos pĜipravili opravdu nároþnou traĢ, jelikož
start byl v dolní þásti sjezdovky a po stĜelbČ, která byla do kopce,
následovalo prudké stoupání zhruba do pĤlky sjezdovky. Mladší dČti zde
obsadily 13. místo a starší dČti místo 7. Naši dorostenci – Natanel
SkĜivánek obsadil 2. místo a KateĜina Hovorková 1. místo.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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3. – 5. 11. se v Rokytnici uskuteþnili školení vedoucích mládeže.
Za náš sbor se zúþastnili KateĜina Hovorková a Natanel SkĜivánek.
Podzimní kroužky jsme vČnovali pĜípravČ výrobkĤ a cukroví na
vánoþní jarmark. VýtČžek z tohoto prodeje podpoĜí þinnost našich mladých
hasiþĤ.
Ke konci roku bych ráda pĜipomnČla naše nejvČtší úspČchy, o
kterých se nám na zaþátku roku jen snilo. Družstvo starších dČtí si z jarního
kola hry PLAMEN odneslo 2. místo a proto si vybojovaly postup na
krajské kolo hry PLAMEN, které se uskuteþnilo 17. – 18. 6. v Hradci
Králové. A byla to pro nás další cenná zkušenost. Jelikož jsme
reprezentovali Rychnovský okres, nechtČli jsme zklamat, ale zároveĖ jsme
si byli vČdomi kvalitní konkurence. Nakonec si dČti vybojovaly pro nás
krásné a neþekané 4. místo. DČti z malé vísky na Rychnovsku jako 4.
nejlepší v Královéhradeckém kraji. Ale to ještČ není vše. Jakub Hovorka
si v mladších dorostencích do 14. let vybČhal v krajském kole zlato a tím i
postup na republikové kolo hry PLAMEN, a tak 4. 7. Kuba odjed náš
kraj reprezentovat až do Zlína, kde vybojoval krásné 10. místo. Pro nás
to byl úžasný výsledek, protože jeho konkurenti byli reprezentanti ýR a
mají urþitČ jiné zkušenosti a možnosti tréninku, než jako my na zahrada u
ŠmídĤ.
Vám všem pĜeji krásné prožití vánoþních svátkĤ, hodnČ štČstí a
zdraví v novém roce a našim mladým hasiþĤm pĜeji hodnČ úspČchĤ pĜi
soutČžích.
Ing. Bc. Martina Pinková

SDH HodČþín
ýtvrtletí se sešlo se þtvrtletím a na mnČ je, abych shrnula za
uplynulé období spoleþenské dČní v HodČþínČ. Po každé akci si Ĝíkám:
„LadČno, napiš si to rovnou, než to zapomeneš!“ A co myslíte? Hledám po
kuchyni papírky s poznámkami, protože: „Kruci, vždyĢ to tady nČkde musí
být, to vím urþitČ! Nebo že bych to jako obvykle zapomnČla v Bumbálce?“
Takže, jdeme na to:
30.9. se již tradiþnČ rožnilo hasiþské prasátko – divoþák. Všichni
mČli po té dobrotČ v bĜiše jak v pokojíþku, dobrou mysl, a tak následovalo
veselí témČĜ až do rána. PĜi této pĜíležitosti je tĜeba podČkovat bratrovi
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj þ.4/2017

Strana 10

Sejkorovi i obci za nová vrata do hasiþské zbrojnice a krycí desku na
kuleþník. Tu jsme od autora dostali za úkol opatrovat jako oko v hlavČ –
zejména byl vyhlášen zákaz odkládání sklenic bez použití podtácku. Ale co
si budeme povídat, i ta deska již prošla zátČžovým testem a testem kvality,
jak se doþtete dále. Kulturní vložku pak zajistili hudebníci z Ĝad hasiþĤ se
svými nafukovacími nástroji. Ne, nebojte se, nejde o žádnou lechtivou
pĜíhodu, ale ke slovu se dostaly nafukovací kytarky a saxofony. Došlo i na
kulturní okénko a recitaci. Ovšem, když náþelník asi popatnácté za veþer
prohlásil: „PĜátelé, kamarádi, tímto považuji dnešní akci za zahájenou“, byl
nejvyšší þas odejít. Další den jsme se pak opČt sešli, abychom akci
zhodnotili u spoleþného obČda, kdy se opČt podávalo divoké vepĜové,
tentokrát s domácími chlupatými knedlíky a haluškami, saláty, prostČ, co
která hospodyĖka doma pĜipravila.
7.-8. 10. jsme uskuteþnili výlet za krásami jižní Moravy do
Mikulova. Již tradiþnČ jsme využili k tČmto úþelĤm nejpraktiþtČjší
dopravní prostĜedek – vlak. Nejelo nás jako loni pĤl dČdiny, ale mČlo to
své výhody. Když jsme se jen trochu snažili, vešli jsme se všichni do
jednoho kupé, tudíž nikdo nebyl ochuzen o ochutnávku ĜízkĤ, buchet þi
slivovice. Letos jsme se rozhodli, že si odpustíme nároþnČjší turistické
vycházky jako loni (jen pĜipomínám výstup na Svatý kopeþek a cca 9 km
pČšky po silnici II. tĜídy do vinného sklepa). Letos jsme zĤstali pĜímo
v MikulovČ. Ubytovaní jsme byli v nóbl podniku – Boutique Hotel
Tanzberg. Bylo to trošku hogo – fogo, ale zas to mČlo jiný náboj. Po
pĜíjezdu jsme si dali obídek, pak jsme se my ženy zarazily u podloubí, kde
hrála pop-folková skupina Mech, popíjely jsme si burþáþek, potancovávaly
jsme si a bylo nám hezky. I sklípek byl v MikulovČ – Pod Kozím hrádkem
u pana SolaĜíka. Sklípek je to velký, sdíleli jsme ho s dalšími cca 30
dorostenci. Majitel p. SolaĜík nás pobavil vtipnČ komentovanou degustací.
NapĜ. jsme se dovČdČli, že ženy by nemČly pít þervené víno, neb po nČm
rostou chlupy na hrudi. A když už se tak stane, nemají se chlupy depilovat,
ale vykusovat. A spoustu dalších mouder, která ovšem není nejvhodnČjší
zveĜejĖovat. Druhý den pĜi odjezdu, díky kamarádovi Honzovi z Prahy,
který nemohl najít obþanku, mnozí zjistili, že i jejich doklady nejsou platné
þi brzy jejich platnost konþí. Takže vidíte, že výlet do vinného sklepa
kladnČ ovlivní i obþanské povinnosti, jako je držení platného obþanského
þi Ĝidiþského prĤkazu. A proto: Vínu zdar!
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28.10. se odehrál v HodČþínČ tradiþní posvícenský fotbálek. Poþasí
moc nepĜálo, vČtšina hráþĤ mČla na hlavČ kulicha, takže pro mČ, jakožto
úplného fotbalového ignoranta, bylo tČžké je od sebe rozeznat. Ovšem
HodČþín na domácí pĤdČ vyhrál 4:3 a tak to má být. Obþerstvení bylo
zajištČno, pekla se kuĜata a veþer zahostovali naši známí kytaroví mágové
Honza a Pavel. Kytarový veþer byl však násilnČ pĜerušen pĜíjezdem taxíku,
takže se pak zábava rozproudila u reprodukované hudby. A zde právČ
došlo na zátČžovou zkoušku krycí desky na kuleþníku. V kresleném filmu
Méća Béća tomuto stylu Ĝíkali veþerní tanec na mlatČ, ale ten veþer to byl
prachobyþejný þeský dupák na kuleþníkovém stole. A nutno konstatovat,
že þeská firma Sejkora obstála na 100%.
A závČrem trošku vážnČ. PĜeju všem sousedĤm, pĜátelĤm a
známým krásné vánoþní svátky, klid a pohodu a do nového roku 2018
hlavnČ pevnČ zdraví a veselý pohled na svČt (bez toho to nejde).
Ladislava ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
listopadové ani prosincové dny zatím neukázaly moc z toho, co
nám chystá Paní Zima, sníh zatím zĤstal spíše na horách, naše první dva
podzimní hony však i tak patĜily k velmi zdaĜilým akcím. Po prvním honu
se na výĜadu objevily mj. dvČ lišky, pĜi druhém honu se zase podaĜilo
ulovit divoþáka, takže mohly být všechny myslivecké tradice zachovány,
kdy byl vyhlášen Král honu, s nímž se i ostatní myslivci radovali z jeho
úspČchu do pozdních hodin. Loveckou sezónu zakonþíme tradiþním
spoleþným setkáním po Vánocích.
Máme pĜed sebou nejen lov, ale mČsíce, kdy bude zvČĜ potĜebovat
naši pomoc pĜi zimním strádání. Jsme rádi, že se letos s vydatným
pĜispČním ZD Mostek podaĜilo zajistit kvalitní plevy pod zásypy. Farma
Moravec nám zase umožnila oboustrannČ prospČšnou brigádu na pytlování
obilí.
PĜi ulovení þerné zvČĜe odevzdáváme vzorky na vyšetĜení na
trichinelózu, nyní též krev na vyšetĜení na Aujezskyho chorobu.
Pro mysliveckého hospodáĜe i pro lovce tak pĜibyly další povinnosti.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Mezi první dva naše hony na drobnou zvČĜ se vtČsnala 11.listopadu
Poslední leþ, taneþní zábava v Kulturním domČ U Lva v ýastolovicích.
DČkujeme všem návštČvníkĤm za úþast a podporu nás myslivcĤ i kultury
v našem mČsteþku, taktéž MČstysu ýastolovice za jeho podíl na pĜípravČ
nevšední akce. Je na úþastnících zábavy, aby nám vystavili hodnocení,
drobné chyby se samozĜejmČ vyskytly. Z našeho pohledu to byla po
stránce organizace vydaĜená akce, jejíž výsledek a návštČvnost ale
neodpovídají s ohledem na velmi nároþnou pĜípravu vynaloženému úsilí
mnoha lidí a našim pĜedstavám. Domnívám se, že k velkým kladĤm
patĜila výborná kapela, bohaté losování o ceny, komentované ukázky
loveckých skladeb pĜedvedené trubaþi, i pČkná výzdoba v opraveném sále
kulturního domu.
Na sklonku roku nás þeká ještČ jedna velmi pČkná událost. Pan
Bohuslav Kunc z ýastolovic na konci prosince oslaví krásné životní
jubileum, 85. narozeniny. TČšíme se na to, že mu k tomuto pČknému
výroþí zajdeme popĜát a s Bohoušem zavzpomínáme na jeho dlouhá
myslivecká léta.
V lednu srdeþnČ zveme veĜejnost na Myslivecký ples do ýestic,
který se uskuteþní v sobotu 13.1.2018 od 20.00hod. Vstupenky bude
možné objednat u JiĜího Malého na tel. 604980389.
Nový výbor našeho spolku bude mít za sebou rok své þinnosti.
Snad se mu zatím daĜí nést dál pĜedanou štafetu. Za výbor dČkuji za práci a
podporu dalším þlenĤm spolku, naše podČkování a pĜání krásných
bezstarostných vánoþních svátkĤ a nového roku 2018 posílám také do
všech obcí a firem, které na nás nezapomínají se svou podporou, a do
všech rodin v našich spádových obcích. TĜeba v nČkteré z nich þasem
vyroste kluk nebo dívka, kteĜí si oblíbí náš pČkný tradiþní koníþek, þeskou
myslivost, a pĜipojí se k nám.
S úctou R.Podolský – jednatel MS

Další
Volby
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskuteþní volba Prezidenta
republiky. Volební místností je v našem okrsku tČlocviþna Základní školy
Olešnice þp. 63. Volební místnost bude otevĜena v pátek 12. ledna 2018 od
14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Každý voliþ musí prokázat svou totožnost a obþanství ýeské republiky
platným dokladem – obþanským prĤkazem nebo cestovním pasem.
PĜípadné druhé kolo volby Prezidenta republiky se bude konat ve dnech
26. a 27. ledna 2018.
Poplatek ze psĤ
I v roce 2018 je nutné uhradit poplatek ze psĤ na rok 2018.
Poplatek je ve výši 100,- Kþ za prvního psa a 150,- Kþ za každého
dalšího psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2018, úhradu lze provést
v hotovosti na obecním úĜadČ pouze v úĜední dny pondČlí a stĜeda 7.0012.00, 14.00-19.00 hod. Poplatek ze psĤ hradí držitel psa. Držitelem psa je
fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Olešnice a HodČþína. Poplatek se hradí ze psa staršího 3
mČsícĤ. Držitel psa je povinen ohlásit obci vznik poplatkové povinnosti tj.
dovršení stáĜí psa tĜí mČsícĤ nebo zapoþetí držení psa staršího, a to do 15
dnĤ od jejího vzniku. Stejným zpĤsobem a ve stejné lhĤtČ je povinen
poplatník psa odhlásit.
Jaroslava Dostálová

Finanþní pĜíspČvek - školné
ZĜizovatel Základní školy Olešnice oznamuje, že pĜipravuje poskytnutí
finanþní výpomoci rodiþĤm žákĤ navštČvujících zdejší základní školu.
První þást finanþní þástky bude vyplacena od školního roku 2018/2019
pĜi nástupu do 1. tĜídy, druhá þást finanþní þástky bude vyplacena po
ukonþení 5. roþníku docházky v Základní škole Olešnice. Bližší informace
budou k dispozici v prĤbČhu mČsíce ledna 2018 na Obecním úĜadČ
Olešnice.

Klidné svátky vánoþní, bohatou nadílku pod stromeþkem, hodnČ
zdraví a úspČšné vykroþení do roku 2018 Vám pĜeje celá tisková rada
obecního zpravodaje.
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SDH HodČþín, výlet do sklípku:

Posvícenský fotbálek:

Mladí hasiþi pĜi Plamenu v Olešnici v Orlických horách…:

… a na besídce:

