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foto: Pohled od Masarykovy chaty na naše obce a okolí schované pod inverzí, 27.12.2007

V Olešnici, leden 2008

Obecní zpravodaj 4 / 2007

Vážení občané,
Nyní v lednu vydáváme čtvrté vydání zpravodaje obcí Olešnice a
Hoděčína za rok 2007. Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce 2008, a samozřejmě příjemné čtení pozitivních zpráv
v obecním zpravodaji.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
na úvod mi dovolte, abych Vám všem popřál do nového roku co nejvíce
pohody, štěstí a hlavně hodně zdraví.
Nyní bych Vás seznámil s chodem našich obcí od posledního
vydání zpravodaje .
V měsíci říjnu bylo zahájeno čištění kanalizace v Hoděčíně pod
hřištěm. Bohužel se nepodařilo napoprvé potrubí vyčistit a bylo nutné
kanalizaci otevřít. Po vybagrování proběhlo další čištění pomoci vozu
VOMA z AQUA SERVISu z Rychnova n.Kněžnou. Díky obětavosti
posádky byla celá délka kanalizace vyčištěna. Poté následovalo položení
potrubí a vybudování záchytné jímky pro případné budoucí čištění. Jímka
byla zakryta deskami PZD, aby bylo možné využívat celé hřiště ke svému
účelu. Zasypání a odvoz přebytečného materiálu byl proveden ihned.
Konečné úpravy budou provedeny na jaře letošního roku. Celkové náklady
na akci byly ve výši 38.033,- Kč včetně použitého stavebního materiálu.
Dále bylo pokračováno v rekonstrukci veřejného osvětlení a
zároveň byla provedena instalace nové skříně rozvaděče. Celkové náklady
byly ve výši 57.930,-Kč.
Dne 25.10.2007 proběhla kolaudace plynového vedení a přípojek
ve Vrbkách. Kolaudace proběhla bez závad a bylo vydáno rozhodnutí
k povolení užívání. Zároveň byla podepsána smlouva s VČP Net Hradec
Králové, která přebrala uvedenou síť do užívání a následně obci zaplatila
50.000,- Kč jako příspěvek .
Jak jsem Vás informoval ve zpravodaji č.3 byly provedeny hlukové
zkoušky ve Vrbkách. Výsledek zkoušek byl předán na obec a nyní jsou
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výsledky konzultovány s MěÚ v Kostelci nad Orlicí a Krajskou
hygienickou stanicí v Rychnově nad Kněžnou. Předpokládáme, že do
veřejného zasedání v únoru budou známy závěry jmenovaných orgánů a
bude možné pokračovat v další přípravě stavebních parcel v této části obce.
Z důvodu poruchy stávající lednice a vysoké částky na opravu byla
zakoupena na OÚ nová. Dále byl zakoupen nový kompresor na sportoviště
do Olešnice. Původní kompresor bude opraven a bude sloužit jako
náhradní.
Jak jste si jistě měli možnost všimnout bylo i v loňském roce
investováno do osvětlení vánočního stromu. Nová vánoční výzdoba nás
přišla na 8.365,- Kč.V letošním roce je plánováno zakoupení vánočního
osvětlení do Hoděčína.
V listopadu proběhla na hřištích v Olešnici a Hoděčíně a zároveň ve
škole revize dětského zařízení. Tentokrát se revize obešla bez závad. Dále
byla provedena revize hasicích přístrojů v majetku obce. Celkem byly
vyřazeny 4 ks hasicích přístrojů z důvodu stáří nad 20 let. Tyto přístroje
jsou dnes již nahrazeny.
Dne 22.listopadu proběhl dílčí audit na naší obci. Přezkoumáním
hospodaření nebylo zjištěno chyb ani nedostatků.
Dne 26.listopadu byl rovněž dokončen audit hospodaření ZŠ
v Olešnici. Audit provedl Ing. Martínek a nebylo rovněž shledáno žádných
závad.
Mobiliář pořízený z prostředků DSO Orlice, byl v listopadu
zabudován na své místo. Jedná se o cyklostojan, odpadkový koš a
přístřešek s lavičkami. Zařízení je nainstalováno u cesty vedoucí na
Paseky. Doufáme, že vybrané místo si i vy vyberete ke svému odpočinku
při vaší procházce.
V prosinci bylo zakoupeno nové počítačové vybavení do kanceláře
účetní obce. Bohužel tato investice byla nutná z důvodu malé paměti
starého počítače .
Toto je v kostce činnost za uplynulé období.Podrobněji se
věnujeme dění v obci na pravidelných veřejných zasedáních. Pro úplnost je
zde plán veřejných zasedání zastupitelstva obce Olešnice na rok 2008
termíny :

27. února 2008
16. dubna 2008
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18. června 2008
20. srpna 2008
8. října 2008
10. prosince 2008

Olešnice
Hoděčín
Olešnice
Hoděčín

Doufám, že některý z těchto termínu bude i pro Vás vyhovující a
přijdete nám sdělit svá přání, náměty, popřípadě i věci, které Vás pálí a
přejete si jejich změnu.
Ve zkrácené podobě Vám ještě předkládám finanční situaci obce od
1.11.2006 do 31.12.2007
2006
2007
Závazky celkem
214.852,8.951,Úvěr
717.500,580.000,Pohledávky celkem
24.260,5.000,Zůstatek na běžném účtu
894.981,71- 280.486,95Zůstatek na term. vkladu
5.219,261.419.793,62Toto je přehled finančních prostředků v obci. Od této
skutečnosti se bude odvíjet i další činnost v letošním roce. Bližší informace
Vám budou předkládány průběžně na veřejných zasedáních. Investice pro
letošní rok budou rovněž záležet na případných podaných projektech pro
získání dotací. V současné době probíhá několik jednání, které by nám
měly umožnit tyto dotace čerpat .
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem za aktivní přístup v roce
2007. Právě bez Vaší pomoci by řada akcí vůbec nemohla vzniknout.
Děkuji touto cestou pedagogickému sboru a žákům zdejší školy za
jejich spolupráci s obcí. Rovněž děkuji SDH Hoděčín, SDH Olešnice a
MS STŘEZMÁ Olešnice za jejich bezpočet hodin a ke společnému
přístupu k řešení chodu našich obcí.
Doufám, že i v roce letošním můžeme počítat s Vaším aktivním
přístupem a těšíme se na spolupráci s Vámi.
Na závěr přijměte pozvání na Obecní ples, který se bude konat dne
16.února 2008 na sportovišti v Olešnici. K tanci bude hrát p. Libor Šupler.
Srdečně Vás všechny zve zastupitelstvo obce.
Jiří Moravec starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Statistika obcí
Narodili se:
Zemřeli:

Filip Čepelka
Tomáš Hodný
Miroslav Nyč

Olešnice
Olešnice
Hoděčín

Zpráva SPOZ
V měsících říjen až prosinec oslavili svá životní jubilea tito občané:
Kadlec Josef
Olešnice
88 let
Sejkora Josef
Olešnice
60 let
Vilímek Josef
Olešnice
70 let
Junek Bohuslav
Olešnice
86 let
Tomková Milada
Olešnice
88 let
V roce 2007 pracoval SPOZ v tomto složení:
Předseda: Pinková Martina, členové: Kohoutková Marie,
Kaplanová Eva, Hostinská Marie, Vilímková Pavlína
V lednu proběhla schůze, kde se členky SPOZu seznámily
s programem na letošní rok.
Dne 24. února 2007 se konal na sportovním areále Obecní ples.
K tanci hrála skupina Betty z Letohradu.
Dne 21. dubna 2007 se na sportovním areále uskutečnilo setkání
důchodců. Pro důchodce byl připraven program, který zajistili žáci se
základní školy, občerstvení a také vystoupení kouzelníka.
Dne 2. června uspořádal SPOZ spolu se SRDPŠ a hasiči tradiční
dětský den na sportovním areálu. Počasí se letos vydařilo a byl připraven
pestrý program. Děti si odnesly spoustu cen a na závěr si opekly buřty.
Dne 16. června 2007 se uskutečnily v našich obcích tyto oslavy:
600 let od vzniku obce Olešnice
130 let od vzniku SDH Olešnice
160 let od zahájení pravidelné školní docházky v Olešnice
651 let od vzniku obce Hoděčín
75 let od vzniku SDH Hoděčín
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Tyto oslavy proběhly v obou našich obcích zároveň a byl připraven
bohatý program na celý den.
Dne 27. 10. 2007 přivítal SPOZ do života 9 nově narozených
občánků naší obce. Byli to: Vojtěch Horák, Anna Vondráčková, Mariana
Kříšťáková, Edita Bartošová, Martin Bezdíček, Vendula Pazderníková,
Kateřina Musílková, Martin Libotovský a Kateřina Myšáková.
Narozeným dětem připravily žáci ZŠ pěkné pásmo a byli jim
předány květiny a finanční dary obce.
V loňském roce oslavili naši občané svá životní jubilea, ke kterým
jim členky SPOZu poblahopřály a předaly květiny a finanční dar obce.
Nejstarší občankou obce byla paní učitelka Martincová, která žila
ve Lhotách u Potštejna. K jejímu výročí ji poblahopřál i starosta obce a
předal jí květiny a dar.
M. Pinková

Zpráva ZŠ Olešnice
Patnáct žáků základní školy si s chutí zahrálo 20. prosince na
Sportovním areálu „Pohádku o dvanácti měsíčkách“. Dětem to ve
vlastnoručně vyrobených kostýmech velice slušelo. Krásnou tečku za
vánoční besídkou udělali členové flétnové skupiny SARABANDA
z Rychnova nad Kněžnou, kteří svými vánočními koledami vytvořili pro
všechny děti, rodiče i diváky krásnou vánoční atmosféru.
Od 30. listopadu probíhá v Dobrušce plavecký výcvik žáků.
Nejmladší plavci se hravou formou seznamují se základy plavání,
pokročilejší plavci se učí další plavecké styly včetně první pomoci a zásad
bezpečného chování ve vodě.
Zápis do prvního ročníku školního roku 2008/2009 se bude
konat v budově ZŠ ve čtvrtek 24. ledna 2008 od 16,00 hodin.
Žáci prvního ročníku se od letošního školního roku učí číst
tzv. genetickou metodou, která se již v jiných školách osvědčila.
Výsledkem této metody je, že zhruba po čtyřech měsících žáci prvního
ročníku plynule čtou.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno 31. ledna 2008
vydáním vysvědčení. Na pátek 1. února připadnou jednodenní pololetní
prázdniny.
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
Na konci roku bývá zvykem zhodnotit co se za uplynulé období
událo, proto bych Vás chtěla seznámit, jak probíhal rok v našem sboru.
Tento rok byl pro naší organizaci rokem 130. výročí od jejího založení 9.
12.1877.
V lednu jsme tradičně zahájili hasičským plesem, letos za hojné
účasti.Myslím, že se všichni při hudbě skupiny Betty pobavili a z bohaté
tomboly si odnesli i pěkné ceny, za které všem,kteří je věnovali děkuji.
V únoru jsme se poprvé sešli na schůzce s předstsviteli obce a začali s
přípravou oslav výročí obce a sboru. Také v únoru již naši hasiči připravují
scénku k tradičnímu kácení máje.
Na začátku března se uskutečnila brigáda v obecním lese, kde bylo
hasiči vysazeno asi 2 500 stromků.Koncem dubna proběhl sběr starého
železa, tímto děkuji všem, kteří nám železo připravili před své domy.
A již přichází květen a s ním tradiční kácení máje.Letošní scénka v níž se v
naší obci hledala Superstar se určitě zapsala do historie a dlouho na ní
budou jak představitelé,zpěváci, tak přítomné obecenstvo vzpomínat.Hned
po této akci začali ženy i muži s přípravou na okrskovou soutěž , která se
konala 19.5. v Hoděčíně. Naše ženy i muži zde zvítězili.Jako každý rok
pomohli hasiči na začátku června s organizací dětského dne.V této době již
vrcholí přípravy na oslavy 130.výročí založení sboru a 600 let založení
naší obce. Ty se uskutečnily za krásného počasí 16. června.Oslavy byly
zahájeny v Hoděčíně, kde naše družstva předvedla ukázky požárního
útoku.Proběhla zde i ukázka staré i té nejnovější hasičské techniky.Pak
pokračovaly oslavy za školou, kde proběhlo vystoupení žáků školy, a
našemu sboru zde předal starosta obce zástavu sboru.Tato je symbolem
našeho sboru a všichni si ji hluboce vážíme a pro další generace bude
památkou na toto výročí.
Hlavní program pak proběhl na sportovním areálu.Všem, jak
hasičům, tak představitelům obce spadl kámen ze srdce,když se oslavy
vydařily a byly i hojně navštíveny místními občany i rodáky, kteří se přijeli
do naší obce podívat.
Již následující týden po oslavách jedeme na soutěž posádek
hasičských aut do Albrechtic, tato netradiční soutěž je zkouškou na
připravenost a dopravu vody na delší vzdálenost. 14. července se konala
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soutěž o Lhotecký džbán, zde naši soutěžící vložili vše do boje o 1. místo,
které nám v loňském roce uteklo o 1 bod a jejich snaha byla zúročena a
konečně si odváží ten krásný džbán za vítězství.
Dne 4. srpna se uskutečnila valná hromada s opékáním prasátka ve
zbrojnici. Na 18. srpen je naplánována již tradiční soutěž o putovní pohár
starosty obce Olešnice.Příprava se zkomplikovala, když vedoucí
sportovního areálu uzavřel a my se rozhodli, že nedovolíme, aby z této
akce sešlo a za pomoci hasičů a jejich příznivců se podařilo soutěž
uskutečnit u hasičské zbrojnice ke spokojenosti všech soutěžících i
diváků.Všem , kteří nám pomohli ještě jednou děkujeme.
Na této soutěži skončili naši muži druzí za hasiči z Kosteleckých
Horek. Naše ženy, jelikož ve své kategorii neměly soupeře neváhaly a
postavily se mužům a skončily mezi nimi na 4. místě,hned za nimi byla
naše stará garda, která všechny překvapila a 5. místo z 11 bylo pro ně
povzbuzením,že nezapomněli nic z mladších let. Koncem srpna provedli
hasiči výměnu písku na doskočišti za školou.
8. září odjíždíme na soutěž do Kosteleckých Horek, zde se
soutěžnímu družstvu nezadařilo a nedokončili útok.
15. září jezdíme již tradičně na soutěž do Albrechtic, až do
provedení 18, útoku z 19 soutěžících, družstvo našich mužů vedlo, ale
nakonec skončili na této prestižní soutěži druzí a nepodařilo se jim obhájit
loňské vítězství.Všem, kteří náš sbor na soutěžích reprezentovali děkujeme
a zvláštní dík patří hasičům staré gardy, kteří se po ukázkovém útoku na
oslavách rozhodli soutěžit i na místní soutěži a jejich výsledek mile
překvapil a dodal jim chuť do další práce.
V průběhu roku jsme s dárečkem navštívili hasiče, kteří oslavili
významná životní jubilea. Nezapomněli jsme ani na narozené děti našich
hasičů a rovněž je navštívili a potěšili dárečkem. Na 22. prosinec jsme
připravili turnaj ve stolním tenisu a rok jsme ukončili 31.12. tradičním
setkáním hasičů při sportovním utkání, letos v hokeji na rybníku Třezmá.
Chtěli by jsme popřát do roku 2008 všem našim spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí a pohody v rodinách a rádi Vás přivítáme v našich řadách.
Ivana Říhová
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
naše myslivecké sdružení má za sebou další rok svého působení. A
asi i málokterý ze členů si uvědomil, že v prosinci roku 2007 tomu bylo
přesně 30 let od chvíle, kdy se v restauraci U Myslivce v Hřibinách začaly
psát společné kapitoly myslivců Olešnice, Častolovic a přilehlých
vesniček. Tehdy se totiž uskutečnila ustavující schůze do té doby
samostatně hospodařících spolků z obou uvedených obcí. Krátce na to,
přesněji 4.března 1978, se pak konala na chatě první společná výroční
členská schůze. K tomuto dni bylo v nově vzniklém sdružení registrováno
61 členů.
Od té doby již proteklo hodně vody Divokou Orlicí, přesto i
loňský rok vyvrcholil jako všechny předešlé, a to příjemnější stránkou naší
činnosti - podzimní loveckou sezónou. Po vydařených společných honech
na divoké kachny a krásných sokolnických lovech uskutečněných zde
v rámci jubilejního 40.mezinárodního setkání sokolníků v Opočně, se nám
povedly i další společné akce, jakými byly naháňky na černou zvěř či hony
na bažanty a zajíce. Loňská mírnější zima, poměrně úrodný rok a
v neposlední řadě zlepšený přístup zde zemědělsky hospodařících subjektů
k našemu koníčku a jejich porozumění příznivě ovlivnily naše výřady.
Ocenění by jistě zasloužilo více osob a činů, ale především chceme
adresovat naše poděkování Farmě Moravec a panu Adolfu Hostinskému
z Olešnice, dále pak Zemědělskému družstvu Mostek u Chocně a jeho
pracovníkům. Přenechání ménějakostního obilí za symbolické ceny,
odpovědný přístup ke zvěři a zlepšená vzájemná komunikace při
sklizňových pracích či nápomocné kroky k snazšímu lovu černé zvěře atp.
nám velmi pomáhají. Rovněž děkujeme místním obecním zastupitelstvům
za uvolnění tolik potřebných finančních dotací a Honebnímu společenstvu
Olešnice, jehož členové poskytli finanční prostředky na výsadbu zvěří
vítaných ovocných stromků v různých částech honitby.
K tomu, že jsme se ze všech lovů vrátili zdraví, přispělo mimo jiné
fakty v našem sdružení nově zavedené používání bezpečnostních
reflexních vest, známých z provozu automobilů, honci a střelci
procházejícími lečí. Účastníci honů dodržovali vzorně pravidla
bezpečnosti, někteří se však nevyvarovali porušení mysliveckých řádů a
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pravidel, a to se zvláště na Poslední leči, která se uskutečnila 29.12.07
v Olešnici, neodpouští. Hříšníky čekal po zásluze po skončení honu
„myslivecký soud“, jenž spravedlivě posoudil jejich skutky a uložil jim
k pobavení publika tresty jako například zazpívání písničky, vyprávění
vtipu z mysliveckého prostředí či ukázku správného přinášení zvěře, kdy
potrestanému byla přisouzena role loveckého psa. Tradice Poslední leče
velí vyhlásit též nejúspěšnějšího střelce dne, „krále honu“, kterým se
tentokrát po zásluze stal Petr Šimerda z Lična.
Lov se nedařil jen na společných akcích, ale podzimní měsíce a
prosinec přinesly častou radost i myslivcům na čekané při lovu divočáků.
Letošních podzimních honů se bohužel nedočkala čtyřletá fena
jednoho z našich členů z Olešnice. Z veterinárních vyšetření a rozborů
jednoznačně vyplynulo, že fena byla, s největší pravděpodobností vědomě,
někým otrávena. Jsme si vědomi, že ne všichni musí s naším koníčkem,
jakým je myslivost, vždy souhlasit a ne vše se nám při naší činnosti
bezchybně povede, rozhodně však každý z nás uvítá, když mu to dotčená
osoba řekne přímo do očí, než aby se snížila k podobným zákeřným a
slabomyslným útokům. Několikatýdenní marná léčba nepřinesla jen velké
finanční výdaje a žal rodině, ale především ukrutné utrpení samotné feně,
která nikdy nikomu neublížila. Věříme, že nově pořízené štěně našemu
kamarádovi a jeho rodině brzy nejen zacelí bolest po ztrátě čtyřnohé
přítelkyně, ale že též přinese novou radost a chuť do myslivosti.
Ke změně došlo na podzim na pozici správce myslivecké chaty
v Častolovicích. Od listopadu tuto funkci vykonává samostatně pan Luděk
Chvojka z Častolovic /mob.tel.604 164 456/, pan Lubomír Štěpán již není
správcem objektu. Vzhledem k tomu, že občas docházelo těsně před
započetím pronájmu chaty ke zrušení akce nájemníkem, přistoupilo naše
sdružení pro r.2008 k výběru zálohy při sjednání rezervace objektu. Záloha
bude vratná při odvolání akce ve lhůtě 1 měsíce před plánovaným
termínem uskutečnění, toto právo si rovněž vyhradilo myslivecké sdružení
vůči nájemníkovi.
Kdo má kladný vztah ke zvěři a přírodě, nebojí se plnění všech
povinností, nástrah a nároků, který náš koníček vyžaduje, a chtěl by
zároveň prožívat s myslivostí radost a zábavu, může se přihlásit do kursu
adeptů o získání prvního loveckého lístku, který začíná v únoru 2008.
Organizuje ho a bližší údaje poskytne každé pondělí a středu Okresní
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myslivecký spolek v Rychnově nad Kněžnou /tel.494 534 025/. Kurs je
roční, uchazeč projde teoretickou přípravou na několika setkáních
s odbornými lektory a praktickou přípravou, o jejíž umožnění obvykle
požádá myslivecké sdružení v místě svého bydliště. V případě úspěšného
absolvování závěrečné zkoušky má takový člověk možnost ucházet se dále
o členství ve kterémkoliv mysliveckém sdružení nebo provozovat
myslivost v soukromých honitbách v České republice. Podmínky pro
přijetí si každý uživatel honitby stanovuje individuálně.
Loňské zanesení statutu občanského sdružení do jména naší
organizace znamenalo jen kosmetickou úpravu vynucenou novým
zákonem, jinak vše zůstalo při starém. V únoru nově zvolený výbor však
přinesl požadavek na odpovědnější přístup všech členů k fungování
sdružení a v tomto duchu se též nesly přijaté změny stanov a provozního
řádu. Tři členové se s tímto, pro další úspěšné fungování spolku
nezbytným krokem, nedokázali vyrovnat a tak bylo v říjnu dvěma z nich
automaticky dle stanov ukončeno členství po nesplnění členských
pracovních povinností, další člen pak musel být vyloučen, neboť
dlouhodobě nerespektoval a porušoval veškeré normy člena dobrovolného
občanského sdružení. Toto vyřešení dlouho se vlekoucích a opakujících se
problémů následně zlepšilo pracovní atmosféru na našich schůzích a po
vyčerpávajících debatách nad problémy stále stejných hříšníků poskytlo
prostor pro řešení skutečně potřebných témat. Když nás ještě navíc zjara
úmrtí připravilo o dva dlouholeté výborné členy, snížil se počet osob, se
kterými vstupujeme do r.2008, na 31.
Mnohem příjemnější okamžiky a milé povinnosti pro členy našeho
výboru nastaly v podzimních měsících, kdy mohli jít s malým dárkem
popřát třem našim členům k jejich životním jubileím a poděkovat jim za
jejich dlouholetou práci pro myslivost. Postupně oslavili nádherné
devadesáté narozeniny p.Stanislav Zaňka z Doudleb, po něm šedesátku
v plné síle a s mladickým elánem Ing. Josef Vanický ze Hřibin a nakonec
pětasedmdesáté narozeniny po Vánocích a v neméně dobré kondici pan
Bohuslav Kunc z Častolovic.
Členové Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice si závěrem
dovolují popřát Vám, Všem spoluobčanům, hodně pohody, radosti,
pevného zdraví a klidu v novém roce a pozvat Vás na Myslivecký ples,
který se uskuteční v restauraci v Česticích dne 26.ledna 2008 od 20.00hod.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Klid potřebují nejen lidé, ale též zvěř v naší přírodě, a proto předem
děkujeme spoluobčanům za to, že respektují při svých vycházkách tyto
potřeby zvěře, zvláště pak při vycházkách se psy.

Myslivecký soud na Poslední leči /soudce Jaromír Dostál a žalobce Pavel Žid/

R.P.

Silvestrovské bruslení
Před několika lety se skupinka nadšenců z Olešnice rozhodla
provést na Silvestra něco bláznivého a sjeli kopec Strýc na historických
lyžích. Jejich čin nezůstal bez odezvy, vznikla nová tradice. V roce 2005 se
konal sjezd kopce Strýc na čemkoli, 2006 nám klimatické podmínky
dovolily pouze silvestrovskou procházku. 31.12.2007 jsme využili
ideálních podmínek na rybníku Třezmá k silvestrovskému bruslení,
kterého se zúčastnilo až překvapivě velké množství občanů. Z toho důvodu
nevznikla společná fotografie, v případě shromáždění všech účastníků na
jednom místě hrozilo prolomení ledu. Proto jen dílčí fotografie z akce:
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životní prostředí – likvidace odpadů
Z důvodu neustále přeplněných odpadkových košů (převážně
odpadem z domácností) umístěných na veřejných prostranstvích a černých
skládek v okolí našich obcí upozorňujeme občany na povinnost (dle
Zákona o odpadech) každé domácnosti s číslem popisným prokazatelně
likvidovat odpad.
Tímto žádáme ty domácnosti, které nemají zajištěnou likvidaci
odpadu, aby si známku na svoz odpadu zajistili na obecním úřadě u paní
Dostálové. Tam také lze zakoupit popelnici.
Doufáme, že žádnému z občanů našich obcí není lhostejné
prostředí, ve kterém se denně pohybujeme a žijeme.
Jiří Holoubek

Další
úřední hodiny obecního úřadu Olešnice
účetní:
pondělí
7.00 – 12.00 14.00 – 19.00 hodin
středa
7.00 – 12.00 14.00 - 19.00 hodin
starosta:
pondělí
17.00 – 19.00 hodin
středa
17.00 – 19.00 hodin
e-mail:
obec.olesnice@tiscali.cz
telefon:
pevná linka 494 384 423, 494 384 783
mobil starosta 724 179 726
Připomínáme mobilní číslo na MUDr. Šestáka v Olešnici 606 444 255

V měsíci listopadu Vám byly do domácností rozeslány formuláře
k podání souhlasu s uveřejněním ve zpravodaji nebo v místním rozhlase.
Prosíme občany, kteří ještě formulář nevrátili a mají zájem o uveřejnění,
aby tak učinili co nejdříve.
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Zde Vám ještě pro informaci přinášíme rozpis zubní pohotovosti o
sobotách, nedělích a svátcích. Ordinační hodiny od 8:00 do 12:00.
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Borec na konec
Dne 5.8.2007 vystoupil náš spoluobčan, známý cestovatel Martin
Bezdíček z Olešnice čp. 138 na Mont Blanc. Na vrchol donesl kopii
zástavy SDH Olešnice. Zde přinášíme jeho zprávu o výstupu:
Na vrchol Mont Blancu vedou 4 výstupové trasy nižších stupňů
obtížnosti (tzv. normálky). My si vybrali jednu z nejfrekventovanějších a k
přesunu k chatě Bellevue (necelých 2000m.n m.) využili zubačku
Tramway du Mont Blanc.
Odtud stoupáme již po svých na konečnou stanici zubačky Nid. d
Aigle 2372 m.n m., kde trávíme první noc ve stanu. Druhý den nás čeká
výstup k chatě Tete Rousse 3167m.n m. a odtud nebezpečný přechod přes
kuloár a výstup pilířem na chatu Gouter 3817m.n m. Nad ní je bivakovací
plac. Spíme ve stanu postaveném ve sněhovém záhrabu.
Finálový výstup začíná 4 hodiny po půlnoci za svitu čelovek a trvá
cca 4 hodiny. Odměnou za namáhavé pachtění v mrazu a větru na vrchol
Mont Blancu 4810m.n m. nám jsou úžasné výhledy daleko do okolí. Počasí
je snad vůbec nejdůležitějším faktorem pro úspěšnost výstupů a my vše
stihli jak se říká "za pět minut dvanáct". Ještě téhož dne nás totiž čeká
vyčerpávající sestup zpět až na Nid.d Aigle a druhý den celý masiv Mont
Blancu halí hustá mračna, začíná pršet a nebe nad Mont Blancem křižují
klikatící se blesky.
foto viz. další strana
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