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Vážení občané,
Právě se Vám dostává do rukou vydání zpravodaje obcí Olešnice a
Hoděčína, které informuje o dění v prvním čtvrtletí roku 2008.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi abych Vás seznámil s informacemi o chodu našich obcí
v prvním čtvrtletí roku 2008.
Od samého začátku nového roku byla zahájena jednání a příprava
pro podání žádosti o dotace. Nakonec byla podána žádost z POV
Královéhradeckého kraje na výměnu oken na budovách v majetku obce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu na budově obecního úřadu, školy a
bude ještě jednáno o zdravotním středisku. Žádost byla podána na částku
400.000,- Kč. Stejným poměrem se bude podílet obec. Schválená dotace je
ve výši 180.000,- Kč. Na výše uvedenou akci bylo vyhlášeno malé
poptávkové řízení. Celkem se zúčastnily čtyři firmy. Výběrová komise
jednohlasně vybrala vítěze společnost MATRIX a.s. Třebešov.
V měsíci lednu byla podána stížnost na občana, který sypal popel
na obecní komunikace. Celá věc byla řešena domluvou a doufáme, že se do
budoucna nebude již nic takového opakovat a nebude to ze strany obce ani
tolerováno.
Stavební úřad v Kostelci nad Orlicí se nám vyjádřil k provedeným
hlukovým zkouškám ve Vrbkách. Stanovisko úřadu je pokračovat ve
výstavbě a v přípravě stavebních parcel s tím, že je nutné upozornit
zájemce o koupi parcel na zvýšenou hlukovou zátěž ze střelnice. Naměřené
limity nejsou zdraví ohrožující.
Obec Olešnice zahájila jednání s MP Kostelec nad Orlicí ve vztahu
k ochraně našich občanů a k zajišťování pořádku v případě, že o to bude
požádáno z naší strany. Jedná se o zajišťování pořádku při různých akcích
a měření rychlosti v obci. Obec Olešnice uzavře veřejnoprávní smlouvu
s MěÚ Kostelec nad Orlicí na tuto službu. Služba bude prováděna pouze na
výzvu ze strany Obce Olešnice.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Dne 21.ledna 2008 proběhl Obecní ples. Všem, kteří se podíleli na
zajišťování celé akce včetně zajištění věcí do tomboly děkuji. Doufám, že
se Vám ples líbil a sejdeme se opět v tak hojném počtu příští rok.
Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2008 – 2009 v ZŠ
v Olešnici nedopadl podle našich představ. Bohužel i v letošním roce se
nepodařilo zapsat všechny děti z obce do naší školy a pokračuje tak odliv
dětí do okolních škol. Pro zastupitelstvo a zároveň i pro ředitelku školy je
to nepříjemné. Doufám, že najdeme cestu jak přilákat děti zpět do naší
školy. Vybavení a investice, které obec jako zřizovatel uvolňuje ze svého
rozpočtu nejsou malé a proto budeme hledat cestu k nápravě, aby
vynaložené prostředky byly smysluplně využity. Snahou zastupitelstva je,
aby byla navázána spolupráce s předškolními dětmi dříve něž tomu bylo
dosud. Tímto bych požádal rodiče dětí o spolupráci a případné náměty jak
vyřešit nelehkou situaci. Prioritou obecního zastupitelstva je do dalších let
zachovat školu v obci. K tomu potřebujeme ale i Vaše podněty a pomoc,
bez které se neobejdeme.
Městys Častolovice nám zaslal fakturu na neinvestiční náklady pro
rok 2008 ve výši 33.320,- Kč. Jedná se o náklady na žáky, kteří navštěvují
školu v Častolovicích.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Dr. Kytlíkem.
Smlouva bude řešit poradenskou službu ve vztahu k získávání dotací
z rozpočtu kraje, státu, ale i EU. Stejná smlouva bude uzavřena se svazkem
DSO Obecní voda a DSO ORLICE kde jsme rovněž členy.
V měsíci únoru byl připravován rozpočet pro rok 2008, který byl
schválen na zasedání zastupitelstva 27.února 2008.
Ing. Martínek předal zápis o provedeném auditu v naší škole za
období do 31.12.2007. Nebylo shledáno žádných nesrovnalostí ani závad.
Dále byl proveden audit na naší obci. Rovněž zde se obešlo celé
řízení bez problému.
Na hřiště v Hoděčíně byla navezena a rozhrnuta zemina. Nyní se
čeká na zlepšení počasí tak, aby členové SDH Hoděčín mohli provést
zasetí trávy a celkovou konečnou úpravu hřiště.
Z rozhodnutí Okresního soudu k trestu odpracování 200 hodin
veřejno - prospěšných prací se přihlásil nezletilý občan k odpracování
svého trestu v naší obci. Náplní jeho práce je hlavně práce v obecním lese,
kterou má na starost p.Dostál.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Měsíc březen byl zahájen dětským karnevalem a pořádnou
vichřicí.Touto cestou děkuji za zajištění dětského dne Mgr. Vránové a p.
Zajíčkové spolu s maminkami dětí. Hlavní poděkování ale patří
p.Adámkové, p. Samotánovi, p. Bezdíčkovi M. a p. Pazderníkovi za
zajištění centrály pro připojení na proud. Z důvodu vichřice byl jak dobře
víte výpadek v celé obci, ale naši nejmenší to nepocítili díky obětavosti
výše uvedených občanů. Ještě jednou děkuji.
Při vichřici došlo rovněž na obecním majetku ke škodám a to na
sportovním areále na střeše a na přístřešku u grilu a udírně. Celková výše
škod je vyčíslena na cca 150.000,- Kč. V současné době je již vše z velké
části opravené a čekáme na provedení likvidace u pojišťovny, u které je
majetek pojištěn.
Na základě jednání s pracovníky SUS Rychnov nad Kněžnou bylo
dohodnuto ořezání křovin v dolní části obce a vyčištění příkopů. Dále bylo
přislíbeno provedení oprav výtluků na vozovce. Dnes je již část prací
hotova.
Obecní zastupitelstvo v měsíci únoru schválilo mimořádnou splátku
úvěru ve výši 250.000,- Kč. Splátka byla provedena 20.3.2008 a zůstatek
úvěru k doplacení je stále ještě ve výši 302.500,- Kč.
Počátkem letošního roku bylo zahájeno jednání se společností
AQUASERVIS v Rychnově nad Kněžnou o výstavbě kanalizace a ČOV ve
Vrbkách. Jejich konečné stanovisko ještě nemáme. Doufáme, že se podaří
jednání urychlit tak, aby bylo možné co nejdříve požádat o vytyčení
jednotlivých stavebních parcel a požádat o změnu projektové
dokumentace. Vyjádření od společnosti AQUSERVIS je nutné z hlediska
napojení na stávající ČOV.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s mimořádným příspěvkem pro
DSO ORLICE pro rok 2008. Řádný členský příspěvek byl již uhrazen.
Od 21. 4 do 25.4 2008 dojde k částečnému uzavření kruhové
křižovatky v Častolovicích. Z tohoto důvodu bude vedena objízdná trasa
přes naše obce. Objížďka bude značena pro osobní auta a to ze směru od
Solnice. Upozorňujeme občany, aby v těchto dnech byli opravdu opatrní,
neboť provoz po našich komunikacích bude větší.
Vážení spoluobčané, jak je Vám dobře známo množí se případy
trestné činnosti v našich obcích. Za poslední rok to bylo již několikrát co
byly vyloupeny soukromé majetky a nebo podnikatelské subjekty. Z tohoto
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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důvodu Vás žádám o obezřetnost a spolupráci. Žádám Vás, pokud
zaznamenáte pohyb podezřelých osob nebo aut, proveďte ohlášení na
tísňovou linku POLICIE, pouze naší všímavostí se můžeme zbavit
nežádoucích návštěv.
V sobotu 5.dubna se sešla část zastupitelů a členů SDH Olešnice
k provedení úklidu ve skladu OÚ. Dále bylo provedeno rozmístění 11 ks
nových laviček.
Lavičky byly rozvezeny do autobusových zastávek a do parčíku na
dolním konci obce. Původní lavičky budou opraveny a přesunuty na
sportovní areál. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se brigády
zúčastnili. Poděkování patří i hasičům z Hoděčína za prováděný úklid u
parčíku v dolní části obce.
Jak již dobře víte naše obec vyhrála soutěž o čistou obec za rok
2007 v kategorii obcí do 500 obyvatel. Vyhlášení proběhlo 25.března
v Hradci Králové. Toto ocenění patří hlavně Vám občanům, kterým není
lhostejný přístup k životnímu prostředí a všem, kteří provádí třídění
odpadů. Pro naši obec výhra přinesla 70.000,- Kč do rozpočtu a 9 ks
popelnic. Našim nejmenším ve škole v Olešnici jsme předali dort, který
byl součástí ocenění.
Na závěr děkuji všem občanům, kteří v rámci jarního úklidu pečují
o vzhled našich obcí a přeji Vám mnoho krásných dní v jarním období.
Jiří Moravec starosta obce

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
Narodili se:

Přistěhovali se:

Zemřeli:

Hübnerová Tereza
Pfeiferová Jindra
Bendl Michal
ing. Šťovíček Radovan
ing. Šťovíčková Ladislava
Šťovíček Jan
Kulič Jiří
Martincová Anna
Židová Anna
Krišťáková Jarmila

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.

Zpráva SPOZ
V měsících lednu až březnu 2008 oslavili životní jubilea tito
občané:
Krišťáková Jarmila
70 let
Junková Vlastimila
60 let
Dvořák Josef
60 let
Marek Jiří
75 let
Kadlecová Marie
87 let
Bašátková Karla
75 let
Podolská Marie
60 let
Morávková Irena
60 let
Svašek Pavel
60 let
Marková Anna
70 let
Hostinský Adolf
70 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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7. února 2008 oslavili naši spoluobčané Jarmila a Miroslav
Martínkovi z Hoděčína diamantovou svatbu. K této příležitosti jim
poblahopřál starosta obce s předsedkyní SPOZu mnoho zdraví
s spokojenosti do dalších let. K blahopřání se připojujeme i my.

Zpráva ZŠ Olešnice
Na prvního března jsme připravili dětský karneval. A pak přišla
Ema, vichřice která vypnula v širokém okolí elektrický proud. Jak vypadá
karneval bez hudby ví jen ten, který byl na sportovišti přítomen. Celou akci
zachránil pan Jaroslav Samotán, který obstaral náhradní zdroj elektrické
energie, a tak dopadla akce na výbornou.
Na konci roku 2007 jsme si z uspořených peněz z rozpočtu pořídili
nový kvalitní počítač do sborovny. Velmi oceňujeme stálý přístup
k informacím na internetu. V letošním roce plánujeme nákup nové tiskárny
a výměnu žákovských počítačů. Informace o naší škole získáte na nových
internetových stránkách www.skolaolesnice.wz.cz. Od prvního března se

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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můžeme pochlubit novými výškově nastavitelnými lavicemi a židličkami
v obou třídách.

28. března na Den učitelů jsme si s dětmi vyměnili role. Děti učily a
my učitelky jsme byly v roli žáků. Obě strany si odnesly poučení, že ani
učit ani být v roli žáka není jednoduché. Školu „naruby“ si určitě příští rok
zopakujeme.
V dubnu plánujeme oslavit Den Země vycházkou do přírody,
sběrem odpadků z veřejného prostranství a čištěním studánky ve Střezmé.
30. dubna budeme vařit čarodějnický guláš a soutěžit o nejkrásnější
čarodějnici.
2. a 9. května bude na ZŠ Olešnice ředitelské volno.
V druhé polovině června plánujeme uskutečnit sběr starého papíru,
prosíme občany aby nám starý papír připravili. Prosíme občany, aby starý
papír nevozili k obecnímu úřadu dříve než bude sběr vyhlášen.
Mgr. Milada Vránová

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
činnosti
SDH
Olešnice
za
1.
čtvrtletí
Zpráva
o
Letošní rok zahájil náš sbor tradičním hasičským plesem, který se konal za
hojné účasti 19. ledna na sportovním areálu v Olešnici. K tanci i poslechu
hrála skupina Betty z Letohradu. Podařilo se nám zajistit bohatou tombolu,
z které si mnoho výherců radostně odnášelo svoje výhry. Všem, kdo nám
přispěli, děkujeme. Mile nás překvapila vysoká návštěvnost, kdy nezbyla v
celém areálu snad jediná neobsazená židle. K příjemné atmosféře přispěla i
výborná nabídka občerstvení a bohatý výběr jídel, jež připravili
provozovatelé pohostinství.
V únoru již začínají naši hasiči s přípravou na sehrání scénky při
kácení máje. V tomto měsíci úspěšně proběhla STK hasičského auta.
Proběhla také inventura ve zbrojnici. Na konci února jsme se zúčastnili
valné hromady okrsku v Častolovicích. Na 15. března organizujeme
brigádu v lese na sázení stromků a jejich oplocení. Na 12. duben
připravujeme konání valné hromady SDH,kde je hlavním bodem příprava
kácení máje. Na 19.dubna připravujeme sběr starého železa. Všem, kteří
nám věnují železný šrot tímto děkujeme.
Ivana Říhová

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
naše členská základna se dne 23.února 2008 sešla na své další
výroční členské schůzi na chatě v Bažantnici. Pozvání též přijalo několik
hostů z řad Honebního společenstva Olešnice, bývalých členů, honců a
také starostka Městyse Častolovice, paní ¨Martina Bělková, která ve svém
diskusním příspěvku mj.vyjádřila podporu naší činnosti ze strany úřadu
městyse a vyslovila přání další spolupráce. Za Obecní úřad v Olešnici
pozdravil krátce jednání p.Jaromír Dostál.
K obvyklým bodům schůze, jakými jsou přednesení výročních
zpráv, schválení výsledků hospodaření či přijetí návrhu rozpočtu na další
rok apod., bylo zařazeno slavnostní pasování lovce černé zvěře – p.Milana
Žida (foto níže), který ulovil koncem ledna svého prvního divočáka, a také
přednesení vzpomínkové zprávy na uplynulých 30 let fungování
mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice, jejíhož sestavení se ujal p.Vít
Podolský, jeden ze zakládajících členů sdružení (viz. foto níže). (Zprávu
přinášíme v plném znění v další části příspěvku).

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Na výroční schůzi byl mj.odsouhlasen výkon odborné praxe
v našem sdružení při kursu o první lovecký lístek p.Karlu Janečkovi
z Olešnice, který se následně ihned zapojil do naší činnosti na společných
brigádách.
S končící zimou a nástupem jara se rozjíždí práce v honitbě. Na
Hradišti v obecním lese členové MS 16.3. zatloukali k mladým stromkům
ochranné dřevěné latě proti poškození výsadby zvěří, 18.3. bylo pořezáno a
uklizeno dřevo ze stromů poničených nedávnou vichřicí v okolí chaty
v Častolovicích, dne 29. a 30.3. proběhly brigády na úpravě pozemku a
voliér u hospodářské budovy v Olešnici, dne 5.4. uklidili naši členové ve
spolupráci s Městysem Častolovice, který zapůjčil malé nákladní auto
s řidičem, odpadky po obvodu Bažantnice a podél cest k Olšině, Olšinu a u
cesty pod Strýcem. Během čtyřhodinové brigády byla naplněna po vrch
korba tzv.multikáry nejrůznějšími věcmi, které do přírody nepatří. Věříme,
že tuto bezplatnou službu myslivců a obce ocení i majitelé zmíněných
pozemků. Zároveň členové MS provádějí individuálně další drobné práce
spojené s naším koníčkem.

V červnu bychom rádi oslavili Měsíc myslivosti, pravděpodobně
21.6.menší společenskou akcí u chaty Na Pasece a rovněž se chceme
podílet na oslavě Dne dětí, kdy ve spolupráci s úřadem městyse
Častolovice chystáme pro veřejnost výstavu trofejí na chatě v Častolovich
dne 1.6.2008. O podrobnostech budeme případně informovat
prostřednictvím obecního rozhlasu nebo naší vývěsky u školy
v Častolovicích.
R.P.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Vzpomínka na založení mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice a
malé ohlédnutí za jeho třicetiletou existencí:
Vážení hosté, vážení myslivci, kolegyně a kolegové!
Byl jsem pověřen výborem našeho mysliveckého sdružení, abych u
příležitosti završení třicetileté existence mysliveckého sdružení Střezmá
Olešnice jako jeden z jeho zakládajících členů a pamětníků v krátkosti
zavzpomínal na léta minulá, na dny, které nás myslivce v bývalých
mysliveckých sdruženích Olešnice a Častolovice svedly dohromady
k jednacímu stolu, aby na přání nadřízených orgánů vzniklo nově sloučené
sdružení.
Po různých předjednáních a doporučeních přípravného výboru byla
svolána na 28.12.1977 do sálu tehdejší restaurace Jednoty v Hřibinách
ustavující schůze sloučeného mysliveckého sdružení, kde byly schváleny
nové orgány a přijaty stanovy nového MS s názvem „Třezmá“ Olešnice,
později přejmenovaného na MS Střezmá. Dodnes zůstává sporné, který
název byl správný, jisté však je, že spolek byl takto symbolicky
pojmenován podle názvu oblasti spojující obě původní honitby.
Z původního častolovického do nově vzniknuvšího sdružení vstoupilo
tehdy 28 osob, z olešnického pocházelo 33 myslivců + 2 čekatelé členství.
Jeho prvním předsedou se stal dnes již nežijící Jan Forche z Častolovic.
Hranice sloučených revírů se táhla od Častolovic po řece Divoké
Orlici až k Lípě, odtud přes Rašovice do Křivic, z nich potom přes
Ostašovice do Hoděčína a k Ličnu, aby se následně zpod Třebešova po
říčce Bělé vrátila do Častolovic. Pokud se pozastavím nad tím, proč toto
velké sdružení, a to jak výměrou honební plochy 2255 ha, tak počtem 61
členů vzniklo, mám za to, že hlavním cílem bylo vytváření větších
honebních ploch pro vytvoření lepších podmínek pro chov, hlavně spárkaté
zvěře. Nelze pominout i tlaky politické, které se nás ale až tak moc
netýkaly. Obě bývalá MS byla úspěšná jak v chovu, tak i v lovu zvěře, byl
tedy předpoklad, že i nové MS si povede úspěšně a budou zde i možnosti
rozšíření loveckého vyžití pro všechny členy sloučeného MS při lovu zde
dostupné zvěře.
Mnoho z těch, kteří společné MS zakládali, už není mezi námi.
Nelze nevzpomenout 37 členů z 61, kteří se dnešních dnů nedožili a dále
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13 členů, kteří pro stáří, zdravotní i jiné důvody členství v MS ukončili,
takže zbývá 11 členů v dnešním MS, kteří toto sdružení zakládali. Kromě
těchto osob se v průběhu třiceti let stalo členy a později z různých důvodů
opustilo naše řady dalších 12 myslivců.
Sdružení vzniklo v době, kdy podmínky pro provozování
myslivosti - jak po stránce zazvěření, počtu odlovené zvěře, tak po stránce
ekonomické - byly podstatně příznivější než nyní, hlavně u drobné zvěře.
Proto jsme si mohli dovolit brzo po sloučení provést rekonstrukci
zakoupené hospodářské budovy v Olešnici, rekonstrukci a přístavbu chaty
MS v Častolovicích, výstavbu odchovných voliér, vypouštěcích voliér
v Keřích a Vanického stráni, přístavbu hospodářské a hygienické části
areálu zde v Častolovicích, výstavbu vlastní střelnice u chaty Na Pasece.
Dále stojí za zmínku v oblasti kultury pořádání společných zájezdů -Nitra,
Lysá nad Labem, Orlické hory - Myslivecké dny Na Pasece, různé
kynologické a střelecké akce, akce pro děti, založena byla tradice pořádání
Mysliveckých plesů, pořádání přednášek, výstav trofejí, společenská
posezení s opékáním. V oblasti kynologie, která zde má dlouhou tradici,
byly uspořádány různé druhy zkoušek pro psy, dále vzpomenu
přebudování brokové střelnice u chaty Na Pasece na v té době jednu
z nejhezčích střelnic v Čechách pro disciplínu lovecký parkúr a pořádání
veřejných i vlastních soutěží ve střelbě na asfaltové terče.
V oblasti veřejně prospěšné činnosti bylo odpracováno mnoho
hodin při pracích pro obce, při pomoci zemědělství a lesnímu hospodářství,
nejvíc však pro myslivost ať už při budování přikrmovacích a
pozorovacích zařízení v honitbě, či získávání krmiva pro zimní období a
mnoha dalších akcích.
Za toto veškeré úsilí většiny členů byly odměnou dobré výřady při
podzimních honech i samostatných lovech spárkaté, navíc honitba
produkovala dostatek zajíců ulovených při pravidelných zimních
odchytech přinášejících finanční prostředky do naší pokladny. Po roce
1980 však nastal pokles stavů drobné zvěře a tím snižující se úlovky a
pokles produkce zvěřiny na 1ha z někdejších cca 3kg/ha na 0,55kg/ha
v r.1980, hlavně způsobený snížením odlovu zajíce, který trvá dodnes.
S pernatou zvěří je to obdobné, zde bylo dosahováno zdánlivě lepších
výsledků jen díky pracnému odchovu bažantích kuřat, nejprve
z posbíraných snůšek vajec, později pak získávaných z líhní v Dobrušce
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apod. Ukázalo se však, že tato, i ekonomicky velmi náročná cesta, ač
původně velmi dobře míněná, nevedla správným směrem a nesplnila
očekávání. Navíc se osobně domnívám, že zavádění polodivokého
odchovu ve svém důsledku velmi přispělo k ještě rychlejší ztrátě divoké
populace bažanta ve zdejších honitbách. Tyto neúspěchy byly vzhledem
k vynaloženému úsilí pro mnohé členy velkým zklamáním a postupně i
vedly k ubývajícímu zájmu o myslivost, hlavně mezi mladými.
Hlavními příčinami úbytku zvěře bylo velkoplošné hospodaření se
vznikem velkých ploch monokultur, provázené likvidací přirozených
krytin v přírodě a zcela nevhodnou a přílišnou chemizací, zvětšování šíře
záběru a rychlosti pojezdu zemědělské techniky, velký nárůst silniční
přepravy, značné rozšíření predátorů díky nevhodným ochranářským
opatřením a mohl bych pokračovat ve výčtu dále, ale o toto téma v tomto
příspěvku nejde.
Po listopadu v roce 1989 nastaly v naší republice společenské
změny, které se významně promítly i do myslivosti. Opět jsme museli
skládat zkoušky, znovu získávat lovecké lístky, zbrojní průkazy, Český
myslivecký svaz se transformoval na Českmoravskou mysliveckou
jednotu, do které vstoupilo dne 4.4.1993 52 našich členů. Původní honitby
zanikly a musely být vytvořeny nové na pozemcích vlastníků půdy, nově
se sdružujících v tzv.honebních společenstvech. Iniciátory vzniku zdejšího
Honebního společenstva Střezmá Olešnice jsme byli opět my, zdejší
myslivci. Po úmorné mravenčí práci nad pozemkovými mapami se nám
podařilo zjistit vlastníky všech velkých i těch nejmenších pozemků a získat
jejich souhlas s provozováním myslivosti na území téměř totožném
s původním. K dílčím úpravám hranic došlo na několika místech z důvodu
pomítnutí vlastnických poměrů k pozemkům držených obcemi apod., jinde
za to mohly restituční nároky. Někoho mrzí ztráta území přinášejících
pestré lovecké příležitosti jako například Křiviny, části Hradiště, jiného
potěšilo opětovné získání pozemků okolo Častolovických Horek. Pro
všech našich dnešních 31 členů je však honitba rozkládající se na ploše
více než 2tis ha dostatečně velká na to, aby v ní našel krásné lokality a
prostor pro provozování našeho koníčku a aby mohl svou prací navázat na
dříve položené základy. Zvěře drobné zde sice zatím nemáme tolik, kolik
bychom si představovali, na druhé straně můžeme v posledních letech
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zažívat téměř běžně radost při čekaných na černou zvěř, jejichž ulovení
bylo v začátcích sdružení naprostou vzácností.
Úmyslně zde neuvádím jména těch, kteří už dnes nejsou mezi námi,
mám za to, že většina našich členů se na bývalé členy pamatuje. Rovněž
tak nechci, aby můj příspěvek vyzněl jako bolestínské vzpomínání na
úspěchy v letech minulých, ale byl retrospektivou toho, jak současné MS
vzniklo, a stručnou přehlídkou toho, co se nám společně za těch 30 let
podařilo.
Smyslem mé zprávy je pak především připomenout hezké chvíle
společně prožité během dlouhých třiceti let při honech, zájezdech,
brigádách, střeleckých soutěžích či jiných společných akcích a hlavně
vybídnout ke vzpomínce na ty, se kterými jsme my, dnes už staří, dělali
první krůčky pro uskutečnění a provozování takové ušlechtilé zábavy, jako
je myslivost. Doporučuji proto všem, kteří mají zájem o historii našich MS,
aby si prohlídkou našich kronik všechno to hezké a někdy i to méně
příjemné, provázející nás po celou dobu našeho společného soužití, oživili.
Dobrý kolektiv se vždy tvořil nejen při zábavě, ale hlavně při společné
práci. Mám za to, že to platí i nadále.
Nechť je toto ohlédnutí pro současnou členskou základnu také
jakousi výzvou k tomu, abychom i přes menší myslivecké vyžití, hlavně
při lovu drobné zvěře, dokázali vytvořit dobrý kolektiv a pokračovat v úsilí
o lepší výsledky naší práce i do budoucna. K tomu bych Vám Všem chtěl
popřát do dalších let dostatek pevného zdraví, vzájemné úcty a pochopení a
chuti do další společné práce ve společném svazku MS Střezmá, kterému
přeji ještě dlouhá a úspěšná léta!
Myslivosti zdar!
Vít Podolský – člen MS Střezmá Olešnice, o.s.
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Životní prostředí – likvidace odpadů
Soutěž „Čistá obec“ za rok 2007
V rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ byl 25.3.2008
krajským úřadem Královehradeckého kraje vyhodnocen druhý ročník této
soutěže. Projekt je vyhlašován s cílem motivovat obce ke zvýšení účinnosti
třídění a recyklace odpadů.
Této akce se úspěšně zúčastnila také naše obec Olešnice, když
získala 1. místo v kategorii do 500 obyvatel a s tím spojenou finanční
odměnu 70 000 Kč a 9 nádob na tříděný odpad.
Do projektu bylo zapojeno celkem 365 obcí a měst
Královehradeckého kraje, které byly rozděleny do tří kategorií podle počtu
obyvatel. Kritérii hodnocení byly celková výtěžnost sběru vytříděných
odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele.
Za tento úspěch patří poděkování všem občanům, kteří se podílejí
na třídění, sběru a recyklaci odpadů v naší obci.

Jiří Holoubek
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Další
Informace k zasílání daňových složenek pro platbu daně z nemovitostí v roce 2008

Počínaje rokem 2008 dochází ke změně v doručování složenek na
daň z nemovitostí poplatníkům. Finanční ředitelství zadalo nově
vyhotovení složenek externí firmě, která složenky bude rozesílat přímo
Vám poplatníkům domů. Složenky již nebudou k vyzvednutí na
obecním úřadě. Dle informací z Finančního úřadu v Kostelci nad Orlicí
budou složenky doručovány nejdříve v první polovině května 2008. Pokud
máte zájem zaplatit daň dříve, zastavte se v úřední den pondělí nebo středa
na finančním úřadě v Kostelci nad Orlicí, nejdříve si s pracovnicí na
oddělení daně z nemovitostí odsouhlaste částku a pak můžete na pokladně
daň uhradit v hotovosti.

Český rozhlas – reportáž z naší obce
Dne 10.4. odvysílal Český rozhlas reportáž z naší obce. Pokud si
chcete celou reportáž znova poslechnout, máte možnost na této internetové
adrese:

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00698052&br=64&s=1
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Bouře Ema 1.-2.3.2008 – foto škod na sportovním areálu
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Borec na konec
Dne 8. března se konala
v hradeckém
Adalbertinu
akce
Kouzlo Orientu pořádané tanečním
studiem Sahar. Na jevišti byla
k vidění celovečerní orientální show,
ve které vystupovaly tanečnice i
taneční skupiny. Mezi účinkujícími
se objevila i občanka Olešnice Eva
Vilímková. Spolu s taneční skupinou
Al Nair předvedla Saidi – tanec
egyptského folkloru s hůlkami.
Vystoupení i celé představení
sklidilo nadšený potlesk několika set
diváků vyprodaného Adalbertina.
Můžeme si jen přát, aby Eva nebo
skupina Al Nair předvedla své umění
i na některé akci v naší obci, určitě
by to stálo za to…

Borcem nakonec se můžeme považovat my všichni, kteří jsme
tříděním odpadu pomohli naší obci k úspěchu zmíněném v tomto
zpravodaji. Třídit odpad lze i vesele – viz. vtip na další stránce.
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