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Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou třetí vydání zpravodaje obcí Olešnice a
Hoděčína v tomto roce. Přejeme Vám příjemné čtení a mastné posvícení.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin je již dávno za námi a jsme zde opět s vydáním Obecního
zpravodaje, ve kterém Vám přiblížíme život a činnost v našich obcích.
V měsíci červnu bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na
prodej rodinného domku č.p. 43 s pozemky. Částka ve výši 480.000,- Kč
byla vysoká a k prodeji nedošlo. Úřad pro zastupováni státu ve věcech
majetkových vypsal 3. kolo výběrového řízení a to již za částku 384.000,Kč. Do vydání zpravodaje nebylo známo, zda došlo k prodeji uvedené
nemovitosti.
Zastupitelstvo obce schválilo poplatek ve výši 1.000,- Kč na
zajištění přístupu pro nevidomé na naše www stránky. Od 1.ledna 2008
budou naše stránky již zpřístupněny pro občany se zrakovým postižením.
Výpůjčky obecních pozemků, které byly schváleny na veřejném
zasedání 13.6.2007 byly předány a sepsány smlouvy o výpůjčkách. Jedná
se o pozemek p.č. 124/5 zájemce p. Pazderník a pozemek p.č. 970/1
zájemce p. Vašata.
Dne 26.7.2007 proběhlo výběrové řízení na opravu kalových polí
na ČOV Častolovice. Vítězem se stala společnost AQUASERVIS
Rychnov nad Kněžnou, která čističku provozuje. Tato společnost splnila
všechna zadání, která plynou z výběrového řízení a zároveň předložila
nabídku ve výši 605.240,-Kč. Uvedenou akci celkově zajišťuje DSO
Obecní voda z části ze svých finančních prostředků a z části ze získané
dotace.
Dotace přidělená pro DSO Orlice, kde jsme členy je pro rok 2007
určena na vybavení mobiliářem. Požadavek naší obce: 1 ks přístřešek, 1 ks
odpadkový koš, 1 ks stojan na kola a 11 ks laviček, byl plně schválen. Část
majetku je již na obci, zbytek bude dodán do konce měsíce října. Instalace
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proběhne průběžně do konce dubna 2008. Naše obec se podílí pouze části
nákladů ve výši 13.680,- Kč jako mimořádný příspěvek DSO Orlice. Dále
je plně hrazena z rozpočtu obce doprava laviček v částce 2 138,50 Kč.
Doufáme, že se Vám vybavení bude líbit a přispěje ke zkrášlení našich
obcí.
V srpnu byla podepsána smlouva s Plynárnami Hradec Králové na
přípojky plynu, které se budovali na Vrbkách v dubnu letošního roku.
Celkové náklady na dílo jsou ve výši 51.967,- Kč .
Manželé Hofmanovi z Hoděčína a p. Pávová z Kostelce nad Orlicí
požádali naší obec o povolení stavby plotu. Naše obec dala pouze souhlas
se stavbou, ale stavební povolení musí vydat MěÚ Kostelec n. Orlicí.
Soutěž hasičů, která proběhla 18. srpna 2007 za školou v Olešnici
se opravdu vydařila. Poděkování patří manželům Poslušným za umožnění
konání soutěže na jejich pozemku. Z důvodu uzavření sportoviště a
nezájmu nájemce o zajištění plánované akce jsme byli nuceni tuto akci
přeložit za školu. Rovněž naše poděkování patří všem, kteří pomáhali se
zajišťováním celé akce. Všichni, kteří se zúčastnili ať jako soutěžící a nebo
jako diváci byli s průběhem celé soutěže spokojeni. Obec Olešnice se
podílela na věcných cenách v celkové výši 2.035,- Kč. Děkuji touto cestou
SDH Hoděčín a SDH Olešnice družstvu žen a mužů za vzornou
reprezentaci naší obce. Naše družstva se po celý letošní rok zúčastňovala
soutěží s dobrými výsledky. Doufáme, že budou i nadále pokračovat v
aktivní činnosti.
Dne 20. srpna došlo k poruše elektromotoru na ČOV ve Vrbkách.
Celkové náklady na opravu byly ve výši 2.112,- Kč.
Dne 27. srpna proběhlo jednání v Častolovicích, jednalo se hlavně o
objízdných trasách a o případných dopadech na naše obce při uzavírce
silnic ve směru Častolovice – Solnice a dále pak při plánované uzavírce
křižovatky v Častolovicích. Od 3. září 2007 až do 30. listopadu 2007
musíme bohužel počítat se zvýšeným provozem přes naše obce.
Požadavky, které jsme měli na zmenšení tonáže nákladních vozidel,
popřípadě úplné vyřazení nákladní dopravy přes naše obce vyšly bohužel
na prázdno. Proto Vás žádám o co nejvíce opatrnosti, aby nedošlo
k nějakému neštěstí, zejména prosím apelujte na naše děti, které nejsou
zvyklé na zvětšený provoz. Bohužel je předpoklad, že doprava bude dál
zesilovat. Předběžně dne 17. a 18. listopadu bude provedeno úplné
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uzavření silnice č.11 v Častolovicích. Z tohoto důvodu bude veškerý
provoz veden po objízdných trasách. Dnes ještě nejsme schopni říci, zda
objížďky budou i přes nás. O průběhu dalších objížděk Vás budeme včas
informovat.
V srpnu byla provedena oprava komunikace na Paseky. Po
důkladném očištění, kterou provedli hasiči z Čestic spolu se ZD Mostek
pomocí autocisterny a následném důkladném zametení byl položen
v nejhorších úsecích živičný potah a rovněž byly zadělány velké výtluky.
Celkové náklady na opravu cesty jsou ve výši 73 364,- Kč.
Na základě několika jednání s Vodohospodářskou správou
v Rychnově nad Kněžnou bylo konečně provedeno osečení Olešnického
potoka a to v celé své délce. Další práce na osečení příkopů v majetku
správy jsou přislíbeny na říjen 2007.
Jak jste si již stačili všimnout, na několika místech v našich obcích
se objevily kontejnery na bílé sklo. Žádáme tímto naše spoluobčany, aby
již prováděli třídění skla do těchto nádob. Další nádoby budou dodány do
konce roku.
Dne 3. září 2007 jsem byl přítomen zahájení nového školního roku
v naší škole. Jsem opravdu velmi rád, že se podařilo zvýšit počet žáků
v naší škole a doufám, že tento trend bude pokračovat. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkoval p. učitelce Zajíčkové za pěknou výzdobu a vzorné
připravení školy na tento den a zajištění výuky v době nepřítomnosti
ředitelky školy. Ředitelka školy Mgr. Vránová byla od 26.8.2007 do
23.9.2007 na lázeňské léčbě ve Františkových Lázní.
Dne 11. září 2007 byla provedena hluková zkouška na místě nově
plánované výstavby ve Vrbkách. Jedná se o měření hluku vycházejícího ze
střelnice v Česticích. Bohužel Vám dnes ještě nemůžeme sdělit výsledek
měření. Ihned po obdržení výsledku měření Vás budeme informovat na
nejbližším veřejném zasedání. Výsledky měření mají celkový vliv na
budoucí investice do sídliště Vrbka.
V letošním roce naše obec zajistila dvakrát posečení trávy v našich
obcích. Celkové náklady jsou ve výši 11.900,- Kč. V této položce není
zahrnuta veřejná zeleň, kde je prováděna údržba obecním traktůrkem.
Fotbalové utkání, které se odehrálo 22.září 2007 v Hoděčíně mělo
dobrou úroveň a diváků se sešlo také dost. Bohužel jsme zaznamenali
stížnost, kterou jsme nuceni vyřešit. Majitel přilehlého pozemku požaduje
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náhradu za poničený plot, který jistě neutrpěl ujmu pouze při tomto utkání.
Ze strany obce bude vše vyřešeno, ale žádám všechny, kteří budou do
budoucna využívat hřiště, ať si počínají opatrně. V jarních měsících bude
za branky instalována síť, která zabrání těmto nepříjemnostem.
V měsíci březnu jsme schválili prodej pozemku 1040 v KÚ
Olešnice. Bohužel těsně před podpisem smlouvy se přišlo na skutečnost, že
v našem katastru jsou dvě parcely se stejným číslem.Tato skutečnost
zabránila prodeji a bylo zahájeno jednání s KÚ v Rychnově nad Kněžnou.
Celá věc byla vyřešena opravou chyby v záznamech Katastrálního úřadu
v Rychnově n. Kněžnou. Dnes je již na původní parcelu 1040 přiděleno
nové číslo 1060 a nic nebrání jeho prodeji. Záměr obce prodat tento
pozemek je vyvěšen na úřední desce obce.
V měsíci červenci se obecní zastupitelstvo na svém pracovním
zasedání usneslo ukončit nájemní smlouvu nájemkyni p. Davidové, která
měla sportoviště v Olešnici v pronájmu.Výpověď byla odeslána 16.7.2007
a začala běžet 1.8.2007. Nájemní vztah je ukončen ke dni 30.9.2007.
Obecní zastupitelstvo se shodlo, že je trvale porušováno plnění nájemní
smlouvy, zejména pozdní úhrady faktur, nekonání žádných akcí pro naše
občany a nezájem o zajištění akcí pořádaných obcí. Předávací inventura
byla provedena dne 1.10.2007. S výsledky inventury budete seznámeni na
veřejném zasedání.
Na základě ukončení nájmu na sportovišti byl dne 30.7.2007
zveřejněn záměr obce pronajmout nebytové prostory sportovního a
kulturního areálu v Olešnici čp. 135 . Jediný zájemce, který se přihlásil
byl p.Radim Holaň ze Hřibin. Po schválení na veřejném zasedání bude
areál pronajat novému nájemci. Doufáme, že již konečně bude nový
nájemce provozovat náš areál ke spokojenosti nás všech. Podmínky
pronájmu jsou stejné jako v předešlém případě.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za práci pro naše
obce a budeme rádi, když se s námi podělíte o náměty, co by se dalo
zlepšit ke spokojenosti nás všech.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Naše obce mají k 30. 9. 2007 celkem 421 obyvatel, z toho je 213
žen a 208 mužů.
Přistěhovali se:
Bendl Petr, Olešnice
Bendlová Petra, Olešnice
Odstěhovali se:
Šimerdová Marie, Olešnice
Šimerda Pavel ml., Olešnice
Šimerda Jiří, Olešnice
Nováková Michaela, Olešnice
Šmída Zdeněk, Olešnice
Šmídová Alena, Olešnice
Šmída Jakub, Olešnice
Narodili se:
Myšáková Kateřina
Musilková Kateřina
Libotovský Martin
M. Pinková

Zpráva SPOZ
V měsících červenec až září oslavili svá životní jubilea tito občané:
Hammerlová Marie, Hoděčín 83
Šmídová Anežka, Olešnice 81
Pinka Josef, Olešnice 84
Chaloupková Božena, Hoděčín 84
Votroubek Jaroslav, Hoděčín 75
Klapal František, Olešnice 81
Bezdíčková Vlasta, Olešnice 60
Řičařová Jindřiška, Olešnice 75
Dne 22. 10. 2007 přivítá SPOZ do života 9 nově narozených
občánků naší obce.
M. Pinková
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Zpráva ZŠ Olešnice
3. září byl zahájen školní rok 2007/2008 za přítomnosti starosty
obce pana Jiřího Moravce a Mgr. Lucie Zajíčkové. Ředitelka školy byla od
26. 8. do 23. 9. na léčení v lázních. Do prvního ročníku nastoupili dva žáci.
Jejich výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem:
„Co slyším to zapomenu, co vidím to si pamatuji, co vyzkouším tomu rozumím“.

Postupně bude tento školní vzdělávací program zaváděn do všech
ročníků, ve kterých zatím probíhá výuka podle programu Základní škola.
Anglický jazyk je vyučován ve 3. až 5. ročníku. Od října fungují na škole
tyto zájmové kroužky: angličtina, pohybové hry, dopravní výchova,
přírodověda a kroužek výtvarný, které vedou učitelky základní školy.
Základní školu v Olešnici navštěvuje v tomto školním roce 15 žáků
prvního až pátého ročníku a pevně věřím, že do budoucna už se počet žáku
bude jen zvyšovat a že nejhorší roky má škola za sebou.
Mgr. Milada Vránová
ředitelka školy

SDH Olešnice
Druhou polovinu roku zahájili hasiči úspěchem, na který čekali
sedm ročníků soutěže o Lhotecký džbán, kterých se zúčastnili.Letos 13.7.
se jim to konečně podařilo a získali krásný skleněný džbán za 1. místo.
Hned první sobotu v srpnu jsme opekli pro hasiče a jejich partnery u
hasičárny čuníka. Po této příjemné akci nás ale čeká společně s obecním
úřadem pořádání soutěže v požárním útoku, O putovní pohár starosty obce
Olešnice. Ta se pro nás stala po uzavření sportovního areálu jeho
provozovatelem dost tvrdým oříškem. Nechtěli jsme však již mezi hasiči
známou soutěž rušit, a tak bylo na nás, jak se s tímto vypořádáme.Dnes
můžeme říci, že za pomoci hasičů, obecního úřadu, našich příznivců, kteří
nám pomohli s přípravou a prodejem občerstvení i s organizací během
soutěže se nám to podařilo.Poděkování patří manželům Poslušným, kteří
nám vyšli vstříc, a ochotně zapůjčili pozemek u hasičárny, kde se nakonec
Strana 7/20

Obecní zpravodaj 3 / 2007

všem účastníkům soutěže líbilo.Vlastní soutěže se zúčastnilo 11 mužstev.
Poprvé k nám přijeli hasiči ze Suché Lhoty u Litomyšle , se kterými se
potkáváme na jiných soutěžích a velice se jim v naší obci líbilo. Družstvo
mužů skončilo na pěkném druhém místě za hasiči z Kosteleckých Horek.
Mezi muži se jelikož nemělo soupeřky, zařadilo i družstvo našich žen a
v konkurenci mužů skončily na 4. místě. Hned za nimi na velmi pěkném
5. místě dokončilo svoje vystoupení družstvo naší staré gardy, které
myslím všechny přítomné překvapilo a tito naši hasiči dokázali, že se
neztratí ani v konkurenci jiných sborů. Za tento výkon jim všem děkujeme.

V září jezdíme již tradičně na soutěž do Kosteleckých Horek, no a
aby se nám stále jen nedařilo, zde jsme soutěžní útok nedokončili. To
bojovnost hasičů povzbudilo a hned příští soutěž 15. září v Albrechticích
n. Orlicí nenechali nic náhodě a jejich úsilí se zúročilo.Z 19 účastníků, až
do provedení útoku 18. družstva vedli. Toto nás však porazilo a tak jsme
byli druzí. Na této soutěži je to vzhledem ke konkurenci pěkné, i když se
nám nepodařilo obhájit loňské prvenství. Aby se muži vyžili i v jiném
sportu, uspořádali s hasiči z Hoděčína zápas v malé kopané. Rozhodčím
zápasu byl náš dlouholetý hasič pan Josef Vilímek. O tomto zápase více
v jiné rubrice. V září provedli hasiči výměnu písku na doskočišti za
školou. Nyní nás čeká údržba techniky před zimou.
Ivana Říhová
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SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, aby se s Vám hoděčínští hasiči podělili o své zážitky
ve 3. čtvrtletí tohoto roku.
Technicky zdatní členové našeho sboru se postarali o zlepšení stavu
naší výzbroje. Bohužel nám stále vázne součinnost, což se projevilo při
závodech o pohár starosty obce Olešnice. Nevíme, jestli na naše trénování
nemá neblahý vliv sousední Bumbálka.
Také jsme se spolupodíleli na pořádání zápasu v malé kopané.
Výsledek už určitě znáte, ale ten nebyl vůbec důležitý. Hlavní bylo, že
jsme se sešli v hojném počtu a poseděli do pozdních hodin, k čemuž nám
pomáhala reprodukovaná hudba.
Týden nato jsme se domluvili a na ohni si zušlechtili vepřovou
kýtu.
Chystáme se na místní říjnové posvícení, jehož program dosud není
pevně znám.
Děkujeme za podporu a přejeme vše dobré.
Vl. Jarkovský

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané, zatímco pro většinu dalších zájmových
organizací a sdružení, především těch sportovních, je léto pravidelně
obdobím mnoha společných aktivit, u nás myslivců to bývá jinak. Lze
velmi zjednodušeně a s nadsázkou říci, že se v jarních měsících věnují
myslivci brigádnické činnosti, podzim vyplňují společné hony a v zimních
měsících každý dobrý myslivec pečuje u zásypů a krmelců o zvěř. Léto
z hlediska společných aktivit nepřináší obvykle v našem sdružení nic
zásadního a letošní rok nebyl v tomto ohledu výjimkou. Většina členů
s včas odpracovanými povinnými brigádnickými povinnostmi se tak mohla
věnovat pochůzkám přírodou, lovům na čekané či v klidu trávit dovolenou
s rodinou. Proto lze shrnout hodnocení právě uplynulého čtvrtletí do
několika bodů či vět:
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 s přispěním Honebního společenstva Olešnice byly zakoupeny a
členy MS Střezmá založeny do terénu 4 umělé betonové nory
k lovu lišek
 v lokalitě Třešňovka nad Hoděčínem vystavěli členové velmi
pěknou novou kazatelnu pro pozorování a lov zvěře, zvláště
k tlumení zvěře černé
 členy MS bylo zprovozněno osvětlení parkoviště před chatou
v Častolovicích , natřeny okapy, upraven gril a nainstalován
ventilátor k vylepšení odsávání. Do zimy se počítá s opravou
komínů a zbude-li čas, též s položením zámkové dlažby okolo
přístřešku před chatou.
 v Olešnici u odchovny jsou postupně prováděny terénní úpravy
 dne 18.srpna uspořádalo na brokové střelnici Třešňovka
Myslivecký den se střelbou na asfaltové terče sousední myslivecké
sdružení Háj Voděrady. Akci předcházel úklid trávy z pozemku
našimi členy. Na střelnici by do zimy měla být provedena oprava
opláštění tzv.vysoké věže pro vypouštění terčů pobitím dřevěnými
palubkami.
 k 31.srpnu jsme uzavřeli 12-měsíční brigádnické období, aby před
podzimní loveckou sezónou mohly být diferencovaně dle zapojení
členů rozděleny odměny
 dne 8.září jsme se sešli na střelnici v Česticích, abychom procvičili
střelbu z malorážky a před podzimními hony také střelbu
z brokovnice jednotnou střelou na pohyblivý terč kance. Mnozí
členové tak včas zjistili, že tato disciplína není snadná a že ve své
dovednosti a své zbraně vkládali příliš velké a nesprávné naděje. Po
tomto užitečném tréninku se účastníci střelby v doprovodu svých
partnerek odebrali ke společnému posezení v dřevěném srubu a ke
grilovanému prasátku. Hezké odpoledne zpříjemnil hrou na
harmoniku pan Peremský z Kostelce nad Orlicí. Tato akce si však
rozhodně zasluhovala větší účast členů sdružení.
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 od začátku září přikrmujeme v zásypech zvěř bažantí a od října
v krmelcích též zvěř srnčí. Bylo zakoupen ječmen pro kachny, 20q
granulí pro spárkatou zvěř, počítá se s nákupem soli a léčivých
přípravků pro zvěř atp.
 ve dnech 15. a 22.září se uskutečnily první 2 společné hony na
kachny na rybnících v Hoděčíně a u Častolovic, které skončily
nebývalými bohatými výřady a řádně prověřily připravenost
loveckých psů. Lovům však předcházelo již několikátý rok v řadě
pečlivé přikrmování kachen od jarních měsíců.
 za poslední čtvrtletí byly mysliveckému hospodáři hlášeny policií 4
dopravní nehody, při kterých byly usmrceny 3 ks srnčí zvěře
(Olešnice, Hřibiny, Rašovice) a 2 ks divočáků (Čestice).
Odstraňování těchto následků nehod jako uživatel honitby
zajišťujeme.
 neveselé chvíle z počátku letošního roku spojené se ztrátou našich 2
členů nedávno vystřídaly okamžiky mnohem veselejší a kulturní
referent našeho sdružení tak mohl popřát p.Lubomíru Štěpánovi
k jeho červnovým 50.narozeninám a Josefu Vanickému ml.
k červencovému narození dcery Eleny.
 v poslední době se v honitbách v blízkém okolí objevují stopy
ukazující na organizované pytláctví. Proto si dovolujeme
požádat všechny občany, kteří by se zvláště v nočních hodinách
stali svědky pohybu podezřelých dopravních prostředků,
například neznámých terénních aut, mimo vyznačené cesty,
nebo dokonce střelby na srnčí či jinou zvěř, aby ihned
kontaktovali a upozornili na takové jednání členy našeho
mysliveckého sdružení nebo státní policii!!!
R.P.
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Fotbalový zápas
Dne 22.9. se uskutečnil na hřišti v Hoděčíně zápas v malé kopané.
Netradiční bylo pojetí zápasu. Letos se proti sobě postavila mužstva
„Ptáků“ a „Zbytek světa“. Páteř Ptáků tvořili hráči, jejichž příjmení je
spojeno s názvem nějakého ptáka. Mužstvo Zbytku světa bylo poskládáno
z hráčů Hoděčína.

Zápas se hrál ve vysokém tempu na dva krát 30 minut. Zbytek světa
působil fotbalovějším dojmem a do konce poločasu skóroval a ujal se
vedení 0:1. Po začátku druhé půle Zbytek světa zvýraznil svou převahu
dalším gólem. Ptáci byli donuceni pozměnit taktiku, posílili z žad diváků,
začali myslet více na obranu a vyráželi do nebezpečných brejků. Trpělivá
hra se vyplatila, z protiútoků dvakrát uhodilo a opeřenci srovnali stav
zápasu na 2:2. Jelikož Zbytek světa pokračoval v neproměňování
brankových příležitostí, skóre se ve zbývajících minutách již nezměnilo a
zápas dospěl k penaltovému rozstřelu. Ten rozhodla až šestá série pokusů,
Ptáci dali z penalt čtyři góly, Zbytek světa tři. Ptáci : Zbytek světa 3:2
(penalty 4:3)
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Zápas řídil pan Josef Vilímek z Olešnice. Pan Vilímek se na dráhu
rozhodčího vydal 26.9.1965, kdy řídil utkání dorostu TJ Týniště „B“ –
Sokol Albrechtice 0:2. Od roku 1971 působil v 1.B třídě, první zápas
v krajském přeboru řídil 13.4.1975 Jiskra Holice – Slovan Pardubice 4:3.
Díky výměnám rozhodčích působil i ve Středočeském a Jihomoravském
kraji, i na pomezní divizi 20.4.1975 Dukla Jičín – Lokomotiva Nymburk.
Několik let byl i členem obsazovacího úseku Východočeské oblasti.
V posledních letech pískal hlavně utkání mládeže na našem okrese.
Letos ukončil pan Vilímek svou aktivní
činnost rozhodčího při zápasu Sokol Zdelov –
Sokol Voděrady. Za jeho 42 letou kariáru, během
které odpískal asi 2.500 utkání, mu poděkovali
člen OVV ČMFS v Rychnově Jan Novák a člen
obsazovací komise Milan Mazura. Za obecní
zastupitelstvo přejeme panu Vilímkovi hlavně
hodně zdraví a věříme, že ikdyž ukončil kariéru
aktivního rozhodčího, podobná utkání jako 22.9.
nám rád odpíská.
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Další
Občanské průkazy – upozornění
Upozorňujeme občany, že 31. prosince 2007 končí doba platnosti
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince
1998. Občané, kteří mají do tohoto data vydané OP, jsou povinni si je
vyměnit do 31. prosince 2007.
Žádost o jejich výměnu je nutné podat nejpozději do 30. listopadu
2007 na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí, správní a organizační
odbor, p. Čermáková, tel. 494 337 280. Spolu se žádostí je nutné předložit
OP, 1x foto ze současné doby.
Tato povinnost se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936,
pokud v jejich OP není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním
datem.
Upozornění: výměna řidičských průkazů
Připomínáme občanům na povinnost výměny řidičských průkazů
(dále jen ŘP) vydaných v období od 1.7. 1964 do 31.12. 1993 (viz. obr.).
Termín výměny je do 31.12.2007!

ŘP se vyměňují bezplatně na příslušném magistrátu města dle místa
trvalého pobytu. Lhůta vyřízení nového ŘP je obvykle od 15 do 20 dní.
S sebou si je nutno vzít:
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
ŘP, kterému končí platnost
Více informací
najdete na stránkách Ministerstva dopravywww.mdcr.cz .
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Lékařská pohotovost v Královéhradeckém kraji
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo 13. září 2007 novou podobu
lékařských pohotovostí. Moderní a kvalitnější službu budou zajišťovat čtyři
oblastní nemocnice v okresních městech Kraje a Fakultní nemocnice Hradec
Králové. Na nové podobě pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli
představitelé dotčených obcí, oblastních nemocnic, záchranné služby,
Zdravotnického holdingu i Královéhradeckého kraje a 4. září s navrhovaným
modelem vyslovil souhlas i zdravotní a sociální výbor Královéhradeckého kraje.

Co přináší nový model lékařské pohotovosti
Především se od 1. října 2007 služba přesune z dvanácti míst do čtyř oblastních
nemocnic a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Tím se služba maximálně
zefektivní, zkvalitní péči, ušetří lidem zbytečné cesty mezi pohotovostí a
nemocnicí a přitom ušetří nemalé finanční prostředky.
Aby se lidé dostali vždy a včas na správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat
celý mechanizmus lékařské péče, zřídil Zdravotnický holding Khk ve spolupráci
se Zdravotnickou záchrannou službou speciální informační telefonní linku. Na
čísle 841 155 155 získá volající veškeré potřebné informace o místech a provozní
době pohotovostí, o možnostech ošetření a s operátorem může konzultovat
vzniklou situaci. V případě potřeby může na lince navíc konzultovat své obtíže
s pohotovostním lékařem. Volání na tuto linku je v ceně místního hovorného a
dostupná je nepřetržitě 24 hodin denně.

Proč byla nutná změna
Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi zastaralý a
nevyhovující. Naprostou většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná
služba (ZZS), která poskytuje odbornou pomoc v případě všech neodkladných
stavů, které bezprostředně ohrožujících život, mohou vést prohlubováním
chorobných změn k náhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé
chorobné změny, působí náhlé utrpení a bolest nebo způsobují náhlou změnu
chování a jednání postiženého ohrožující jeho samotného nebo okolí.
Lékařská pohotovost tak nyní slouží pouze pro případy odkladné péče, kdy dojde
k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze
čekat na řádné ošetření praktickým lékařem. Takových situací je poměrně málo,
služba je proto velmi málo využívána, ale o to častěji zneužívána. Pohotovosti
nejčastěji navštěvují lidé, kteří se z nejrůznějších osobních důvodů vyhýbají řádné
návštěvě svého praktického lékaře v běžných ordinačních hodinách.
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Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním ztrátám. Ušetřené peníze tak
budou moci být použity na kvalitnější akutní péči, léčbu závažných stavů,
moderní medicínské vybavení a podobně. Ročně se jedná o desítky milionů
korun.

Jak budou fungovat pohotovosti nově
Od 1. října 2007 budou lékařskou pohotovost (dříve LSPP) zajišťovat přímo
nemocnice. Půjde o čtyři oblastní nemocnice – v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad
Kněžnou a Trutnově. V Hradci Králové se do systému zapojí Fakultní nemocnice.
Pohotovosti budou fungovat pro stavy odkladné péče v době, kdy není
dosažitelný praktický lékař, tedy o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin. Před
návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat stav na telefonu 841 155 155
(za cenu místního hovorného), kde občané získají od operátora potřebné
informace o místě pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou poradit o
vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně a je již v provozu.
Pokud by nastala situace zvýšené návštěvnosti pohotovostí, např. chřipkové
epidemie apod., vyhradil si Zdravotnický holding možnost okamžitě obnovit
ordinační doby v dalších místech Kraje. Jednak se tím ordinace dočasně více
„přiblíží pacientům“, ale současně nabídnou více míst ošetření a větší kapacitu
pro zvýšený příjem pacientů a tím ochrání nemocnice před zahlcením. Na
podobný mimořádný a přechodný režim je celý systém nových lékařských
pohotovostí připraven a jsou na takové situace i vyčleněny finanční rezervy.
Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé. Netýká se dětských ani
stomatologických pohotovostí a netýká se ani pomoci při neodkladných
stavech, která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou službou
(telefon 155).

Co dělat v případě závažných stavů
Volat 155 – tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby. Školení operátoři na
základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu. Pokud se ukáže, že se
nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby není nutný, poradí operátoři
volajícímu další správný postup. Takové, byť vlastně „zbytečné“ volání na
tísňovou linku, není trestné. Pokud má volající oprávněný důvod k obavám o
život a zdraví postiženého, pak je právě na profesionálních operátorech,
zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili situaci, pomohli a poradili.
Systém je „pojištěný“ proti omylu a funguje i opačným směrem. Pokud někdo
zavolá na linku 841 155 155 a operátor zjistí, že se může jednat o neodkladný
stav, vyrazí na místo události rovnou záchranná služba.
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Slovníček pojmů
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) – ZZS Královéhradeckého kraje je
příspěvkovou organizací Kraje. Vznikla postupným sloučením 18 posádek
záchranných služeb a pokrývá celé území Královéhradeckého kraje.
Prostřednictvím svých posádek ve 13 výjezdových stanovištích zajišťuje
odbornou pomoc při neodkladných stavech ohrožení života a zdraví.
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení: lékař,
zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Poskytuje pomoc u závažných stavů,
interních stavů a dalších indikovaných případech. V Khk je 12 posádek RLP.
Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – je výjezdová posádka ZZS ve složení:
zdravotnický záchranář, řidič-záchranář. Posiluje síť ZZS pro neodkladné stavy,
poskytuje pomoc u nehod, zhoršení zdravotního stavu, může zajišťovat i převozy
pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. V Khk je 9 posádek RZP.
Letecká záchranná služba (LZS) – je součástí ZZS, stanoviště má v Hradci
Králové, kde službu zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením
Kryštof 6. Je určena pro závažné stavy, nehody a další indikované případy, kdy je
nutná rychlá dostupnost a transport do nemocnice.
Dopravní zdravotní služba (DZS) – zajišťuje transport pacientů, posádku tvoří
pouze řidič-záchranář. Nejedná se o neodkladné stavy.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje (ZhKhk) – akciová společnost ve
stoprocentním vlastnictví Kraje, která jako mateřská organizace zajišťuje chod
dceřiných oblastních nemocnic a řídí a koordinuje jejich činnost.

Kde najít informace
Telefon 841 155 155 – informace o místech a ordinačních hodinách
pohotovostního ošetření, možnost konzultace s pohotovostním lékařem o
vhodném dalším postupu.
Internet www.zhkhk.cz – webová stránka Zdravotnického holdingu
s informacemi o krajském zdravotnictví, oblastních nemocnicích a rozcestníkem.
Internet www.zzskhk.cz – webová stránka Zdravotnické záchranné služby
s informacemi o její práci a službách, výjezdových stanovištích.
Bc. Lukáš Pochylý
tiskový mluvčí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje
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Očkování lišek proti vzteklině pomocí návnad
Z rozhodnutí Státní veterinární správy České republiky bude při
příznivém počasí v době od 10.10 do 15.10.2007 provedena v okrese
Rychnov nad Kněžnou vakcinace lišek proti vzteklině letecky pomocí
návnad.
Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B
19 umístěný v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených.
Kapsle jsou opatřeny nápisem TOLLWUT VAKZINE, RAGE VACCIN,
RABIES VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý
tvar o průměru 4 x 1,5 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
Vakcinační návnady budou kladeny letecky na honební i
nehonební pozemky.
Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za
neškodný. Nelze však stoprocentně vyloučit určité riziko při kontaktu
vakcinačního viru se sliznicí (vetřením rukou do oka, úst a pod.). Proto
Světová zdravotnická organizace doporučuje tato bezpečnostní opatření:
a) při kontaktu rukou s vakcinační látkou umýt ruce důkladně
mýdlem, příp. desinfikovat jakýmkoli dostupným desinfekčním
prostředkem. Jinak nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další
opatření.
b) jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo
čerstvým poraněním, doporučuje se odeslání dotyčné osoby do
antirabického centra a provést vakcinaci.
c) po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace
pro vakcinaci lidí normálně v platnosti.
V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka a
zejména dětí, je třeba dodržet základní opatření:
Nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a
manipulovat s nimi.
V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastickém obalu
uvnitř návnady, vyhledejte lékaře.
POUČTE SVÉ DĚTI !
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj
Inspektorát Rychnov nad Kněžnou
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Borec na konec

V dnešním vydání zpravodaje jsou borci na konci bratři Jiří a Kamil
Hovorkovi z Olešnice. Hovorkové se začali věnovat motosportu od roku
2004, začali se zúčastňovat Volného poháru ČR v rally. Pro rok 2007
připravili svoji Škodu Favorit 136L podle specifikace kategorie SA1 (do
1400 cm3), a zúčatnili se třech ze sedmi závodů českého poháru K4
pořádaných autoklubem ČR, což je pohár pro začínající jezdce pořádaný
v rámci mistrovství ČR v jednodenních rally. 29.-30.6. Eurostroj Rally
Tišnov, kde vyhráli kategorii SA1, byli 3. v K4 absolutně a 46. celkově,
17.-18.8. Rally Agropa Pačejov, kde se umístili 2. v SA1, 4. v K4
absolutně a 45. celkově.
5.-6.10. je jela V. Rally JVP System Prachatice. Z letošních závodů
mají právě na Pracahtice bratři nejhezčí vzpomínky. Rally se jela za
velkého vedra a Hovorkové dokázali, že se svým favoritem patří ke špočce
SA1. První rychlostní zkoušku dokončili na 6. místě, na 3. RZ zajeli
nejrychlejší čas ve třídě. Vyhrávali i další RZ a stahovali náskok vedoucích
Hůly s Burešem, a po poslední RZ se mohli radovat z vítězství v SA1, 4.
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v K4 absolutně a 23. celkově. Po prachatické rally se i přes účast jen na 3
podnicích seriálu pohybovali v průběžné klasifikaci K4 na 2. místě v SA1
a 6. absolutně v K4.
Motorsport nepatří mezi levné koníčky. Kromě pořizovací ceny
auta (bývalý tovární vůz Škoda Favorit se dá pořídit asi za 100.000,-) musí
jezdci počítat s dalšími nemalými výdaji za startovné, benzin a dopravu.
Hovorkovým se podařilo sehnat sponzora Autorent s.r.o. z Železného
Brodu, který jim platí startovné, ostatní výdaje jdou z jejich kapsy. Přejeme
jim mnoho úspěchů v rallyovém sportu a děkujeme za reprezentaci obce.

Ostatní
Napadlo nás, že bychom od příštího vydání zpravodaje na tomto
místě dali prostor řádkové nekomerční inzerci, kterou byste jako občané
Olešnice měli zdarma. Komerční inzerce by byla zpoplatněna. Příspěvky
do inzerce můžete podat na obecním úřadu v úředních hodinách nebo
zaslat na emailovou adresu, kterou naleznete spolu s dalšími informacemi
na www.obecolesnice.cz.
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