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Prvňáčci: Tadeáš Dostál, Jan Sejkora, Anežka Kopecká, Karolína Vilímková, Jonáš Jagenbrein, Michal Zárybnický
Žáci ZŠ Olešnice:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas pokročil do závěrečné části a
bohužel nám letošní rok opět připravuje řadu
nepříjemných překvapení a omezení. Ale i přes
to vás chceme informovat o chodu našich obcí
a o tom co se na nás chystá od příštího roku.
Díky situaci jsme přikročili v letošním
roce k vydání pouze dvou čísel zpravodaje.
V průběhu letních měsíců bylo
provedeno oplocení prostoru za školou v
Olešnici.
Souběžně byla dokončena garáž a
uzamykatelný prostor na majetek obce za
obecním úřadem.
Na hřišti v Hoděčíně a na sportovišti
v Olešnici byla nainstalována dětská houpadla.
Na tento projekt byla použita dotace z DSO
Orlice z programu ŠKODA AUTO ve výši
20.000,- Kč.
V ordinaci našeho lékaře byla
provedena oprava vnitřní kanalizace, částečně
rozvodu elektřiny a instalace nového
umyvadla.
Výpověď z pronájmu kadeřnictví,
kterou obec obdržela od původní letité
nájemkyně p. Klapalové, byla přijata.
Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na
nového provozovatele. Tím se stala p.
Horáčková a doufám, že bude opět dlouholetou
stálou kadeřnicí v naší obci.
Zastupitelstvo
obce
na
svém
červencovém zasedání schválilo z rozpočtu
obce příspěvek na škody vzniklé tornádem na
Moravě. Celková výše 50.000,- Kč byla
odeslána na účet Jihomoravského kraje.
Tímto navážu na lživé informace v ČT,
že naše obec je extrémně zadlužená a prakticky
není schopna splácet své závazky dle redaktora
p. Wajnara. Pan redaktor měl částečné

informace k 31.12.2020 a v době natáčení již
bylo vše zcela jiné, což ho ale nezajímalo.
Z důvodu špatných zkušeností s medii mu bylo
odmítnuto setkání a vyjádření se na kameru.
V konečné fázi byla opět reportáž sestříhána a
neodpovídala skutečnosti.
Pro Vaší informaci, ke dni reportáže
naše obec měla úvěr ve výši 5.000.000,- Kč a
na účtu 7.000.000,-Kč. Pravidelně jsou
spláceny plánované měsíční splátky včetně
úroků. Zastupitelstvo předpokládá, že zbytek
úvěru bude doplacen mimořádnou splátkou
k 30.6.2022
V měsíci
září
došlo
konečně
k pokácení topolů od křižovatky směrem na
Hřibiny. Po několika letech bylo rozhodnuto ze
strany ÚS Rychnov nad Kněžnou, že stromy
opravdu ohrožují dopravu a chodce.
Bohužel v poslední době neslyšíme nic
jiného, než o co bude vše dražší. Nikdo z nás
s tím nic nenadělá, ale musíme si s tím poradit.
I obec musí šetřit a k situaci zaujmout postoj.
Pro další období jsme omezili investice a
plánované výdaje se budeme snažit udržet na
uzdě.
Těch změn je hodně. Jedna z důležitých
je i otázka odpadů. O tom podrobně na jiném
místě zpravodaje. Prosím věnujte článku
pozornost.
Další problém lze očekávat i v otázce
vodného a stočného pro další rok.
Pokud nám to finanční prostředky
dovolí, bude provedena oprava zdi v kanceláři
účetní obce a oprava podlah v této kanceláři a
šatně školy. Dále bychom chtěli upravit okolí
a plochy u nádob na tříděný odpad.
Samozřejmě je toho daleko více, ale uvidíme,
na co se dostane a co bude muset počkat.

DSO Obecní voda
Po složitých jednáních se podařilo
konečně schválit plán vod a kanalizací na
příštích deset let.
Kanalizace funguje a nyní se řeší dílčí
reklamace, které vznikly v rámci provozu a
odstraňují se případné závady.
Další jednání svazku bude v prosinci,
kde by se měla stanovit cena vodného a
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stočného pro příští rok a doufejme, že dojde i
k jednání
ohledně
dělení
nájemného
z pronájmu majetku.
Je mě opravdu líto, že z důvodu
epidemiologické situace bylo zrušeno vítání
občánků. Učinil jsem tak po dlouhém váhání, a
přestože nám děti povyrostou, bude lepší je
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přivítat do života v lepším období a bez roušek
a omezení.
Přeji Vám všem do nadcházejícího
období pevné nervy a příjemné prožití svátků

vánočních a hlavně hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2022. Přejme si, aby to vše
skončilo a bylo možné se vrátit k normálnímu
životu.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Vašatová Rozálie
Jakubec Jan

Z našich řas odešli:

Čepelka Rudolf

Přistěhovali se:

Juránková Dana

V druhém pololetí roku 2021 oslavili či oslaví životní jubilea tito občané:
Faltová Anna
Farský Milouš
Kubrtová Marie
Kaplan Stanislav
Fišer Jiří
Marková Eliška
Votroubková Marie
Kaplanová Eva
Esop Hana
Pinková Věra
Bartoš Jaroslav

81 let
82 let
87 let
81 let
70 let
82 let
88 let
80 let
75 let
70 let
75 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození Vašeho dítěte, přihlášení
k pobytu nebo Vaše životní jubileum. Musíte k tomu vyplnit a podepsat souhlas na potřebném
formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o ochraně osobních údajů. Formulář obdržíte na
obecním úřadě u p. Dostálové.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění pro manžele: stříbrná, zlatá nebo diamantová svatba
Pokud jsou v naší obci manželé, kterým od slavnostního slibu manželského uplyne v roce
2021 25, 50 nebo 60 let a přejí si toto výročí oslavit společně se zástupci obce, žádáme Vám tímto,
abyste se dostavili na obecní úřad v Olešnici k projednání této záležitosti. Zástupci obce budou
pokládat za čest s Vámi toto výročí oslavit.
Jaroslava Dostálová
Obecní zpravodaj č.2/2021
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VPOZ
13. listopadu se, na sportovním areálu, mělo uskutečnit vítání občánků. Protože koronavirová
situace nám tuto akci nedovolí, budou naše děti přivítáni do života až na jaře 2022.
Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, krásné Vánoce a spokojenost v roce
2022.

Školská rada
V letošním školním roce jsme uspořádali nové volby do školské rady. Dne 3. září měli rodiče
možnost navrhnout nové kandidáty. Z řad rodičů byla navrhnuta a poté schválena 15 hlasy p. Jolana
Pazderníková. Z řad školy byla vybrána slečna Kristýna Junková, která vykonává funkci družinářky.
Školská rada bude pracovat:
Předseda:
Členové:

Martina Pinková
(za zřizovatele)
Jolana Pazderníková (za rodiče)
Kristýna Junková
(za školu)

Na plenárním zasedání dne 20. 10. byla schválena Výroční zpráva školy za rok 2020 – 2021.
Členové zastupitelstva neměli žádné připomínky.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
1. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Pevně věříme, že v tomto školním
roce budou žáci chodit do školy po celých
deset měsíců a nenastanou žádné komplikace
jako v roce loňském. Máme velikou radost, že
do naší školy nastoupilo 16 dětí a že počet žáků
pomalu roste.
Třídu I. (1. a 2. ročník) učí Mgr. Lucie
Zajíčková. Navštěvuje jí 6 prvňáků a 4 druháci.
Třídní učitelkou ve 4. a 5. ročníku (třída II.) je
Mgr. Alena Zvěřinová. Ve 4. ročníku jsou 4
žáci a v 5. ročníku 2 žákyně. Naše kolegyně
Mgr. Lenka Zilvarová odešla na mateřskou
dovolenou a na její místo nastoupila slečna
Kristýna Junková, která je zároveň i
vychovatelkou ve školní družině. Vyučuje také
hudební východu, pracovní činnosti, prvouku a
přírodovědu. Žákům též pomáhá jako školní
asistentka. Začátek školního roku byl ve
znamení
opětovného
testování
žáků
antigenními testy. Testování proběhlo zatím
jen 3x. 1.9., 6.9. a 9.9. Naštěstí jsme
nezaznamenali žádný pozitivní výsledek.
Naše škola se v loňském roce pilně
učila online. Při distanční výuce měli děti
obrovskou podporu rodičů, protože však doba
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strávená domácí výukou byla poměrně dlouhá,
je nyní potřeba si zvyknout na běžný režim,
připomenout si pracovní návyky a procvičit
učivo, které sice bylo vysvětleno, ale času na
upevnění vědomostí bylo přece jenom méně.
Ministerstvo školství nabídlo finanční
prostředky na příležitostné doučování. My
jsme se rozhodli věnovat tento čas 2. třídě
(loňským prvňákům), protože přišli skutečně o
hodně času v 1. ročníku.
Velkou radost našim žákům dělají
vzdělávací akce vedené formou projektového
vyučování, přednášek či workshopů (dílen).
Rádi tyto akce pořádáme, samozřejmě za
dodržení všech hygienických předpisů. Hned
3.9. jsme měli adaptační sportovní den. Jeho
cílem bylo seznámit prvňáky s novými
spolužáky a samozřejmě také všechny děti po
dlouhém covidovém období rozhýbat.
Oblíbené téma pravěk jsme oživili
s panem M. Skalickým 27.10. Jeho sbírka
pazourků, zkamenělin rostlin a živočichů a
povídání o nich probudilo v dětech skutečný
zájem o dané téma. S nadšením si potom
vyrobily sádrový odlitek trilobita.
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11.11. navštívila naši školu lektorka
programu „Recyklace hrou“. Děti si
prohloubili už nabyté znalosti v oblasti
recyklace odpadů. Celý program byl postavený
na praktických činnostech a aktivitách. Děti se
nenudily ani chvíli.
Plánujeme další akce a samozřejmě
Vás o nich budeme opět informovat
v následujících číslech Zpravodaje. Nyní už

pilně nacvičujeme pohádku na vánoční
besídku. Letos se můžete těšit na dramatizaci
klasické pohádky Sněhurka a 7 trpaslíků.
Přejeme si, aby okolnosti byly příznivé a
abychom se mohli sejít na tradičním
předvánočním setkání občanů Olešnice při
příležitosti rozsvěcení vánočního stromku.
Přejeme příjemné adventní období a
všem hodně zdraví.
Mgr. Lucie Zajíčková

SDH Olešnice
Na úplném konci 1. pololetí se uskutečnila Valná hromada spojená s grilováním. Tato akce
pro členy sboru a jejich partnery se vydařila, bratr Horák nám připravil výborné masíčko, ženy
donesly něco sladkého k zakousnutí. Bylo to po dlouhé době lockdownu příjemné se sejít, popovídat
si i se pobavit. Jediným stínem bylo, že se toto setkání konalo po ničivém tornádu na Moravě, proto
jsme se usnesli, že na pomoc pošleme z pokladny sboru částku 5 000 Kč. Do sbírky pro potřebné se
zapojila sama za sebe i celá řada členů SDH.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a hlavně opatřením s tím spojeným jsme
bohužel ani letos nepořádali Pohárovou soutěž.
V srpnu pak bylo uskutečněno plánované stanování pro mladé hasiče na Třešňovce.
Obecní zpravodaj č.2/2021
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Družstvo mužů, smíšené společně s ženami ☺, se také začalo připravovat na soutěž
v Třebešově, kterou si chtěli zopakovat ve stejném složení, ve kterém běhali ještě za starší žáky.
Krátce před soutěží se ale muselo pro nemoc odhlásit.
V září naši hasiči uklidili sklad za obecním úřadem i dřevo, které pokáceli již dříve.
V říjnu se konal sběr starého železa. Děkujeme spoluobčanům, že nám staré železo věnovali.

Ženy navštívily s dárečkem narozené děti hasičů.
Nyní se připravuje zazimování techniky a posléze celé hasičárny.
Pokud nám to covidová situace dovolí, uskuteční se v sobotu, 4. prosince Výroční valná
hromada sboru.
Na 11. 12. připravujeme ve spolupráci se Základní školou a Obecním úřadem Vánoční
besídku. Doufám, že se po roční pauze budeme moci sejít u dětmi sehrané pohádky i tradičního punče.
Všem bych chtěla poděkovat za spolupráci ve sboru a popřát, aby už konečně skončilo toto
těžké období a mohli jsme se vrátit ke všem činnostem sboru.
Jménem svým i výboru SDH vám přeji příjemné a klidné prožití vánočních svátků a hlavně
pevné zdraví v novém roce.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
Po roční přestávce jsme letos uspořádali opět stanování na Třešňovce, tentokrát od 13. do 15.
srpna. V pátek jsme se sešli u hasičárny, aby nás MUDr. Vladimír Záleský otestoval na COVID,
abychom dodrželi platná nařízení. Po provedení testů nás hasičské auto odvezlo na Třešňovku.
Rozbalili jsme si stany a vedoucí nás rozdělili do 4 skupin. K večeři jsme si opekli to, co jsme si
každý přinesl z domu na gril. V sobotu si Míra Dostál si pro 2 skupiny děti připravil výlet v podobě
krmení muflonů, daňků a jelenů v oboře v Opočně a na zpáteční cestě jsme se zastavili na rozhledně
Osičina. K obědu jsme měli zvěřinový guláš a večer pak langoše, připravené, v polních podmínkách,
venku na grilu. Celý den byl plný různých soutěží a netradičních disciplín a dokonce se děti projely i
na čtyřkolce. Večer děti překvapila hra na schovávanou v úplné tmě a opravdu byla zábava poznat
toho, koho máme zapikat. Druhý den odjely do obory zbývající děti a ostatní šly na přírodovědeckou
procházku po okolí Třešňovky. Vítězné družstvo dostalo detektor kovů a svůj poklad si musely v lese
najít a vykopat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mně s touto akcí pomáhali a doufám, že se příští
rok Třešňovka opět uskuteční.
Obecní zpravodaj č.2/2021
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Z důvodu vládních nařízení jsme v letošním roce kroužek znovu obnovili až v září. A
opravdu, naše roční ,,pauza‘‘, byla na vědomostech a dovednostech dětí hodně znát. Někteří se
všechny mapové značky, uzly a vhodné/nevhodné hasební prostředky musely znovu naučit. A o
běhání ani nemluvím.
Naše jediná letošní soutěž byla 9. 10., a to ZPV ve Slatině nad Zdobnicí. Mladší děti skončily
na 14. místě z 22. družstev a starší na 13. místě z 31 družstev.

Nyní se snažíme vyrábět výrobky a budeme se chystat péct a zdobit cukroví na vánoční
besídku. Na kterou bych vás srdečně chtěla pozvat, která by se měla uskutečnit v sobotu 11. 12. u
hasičárny, ale kdo ví?
V lednu bychom chtěli uspořádat sběr starého papíru.
Bohužel už žádný další zpravodaj do konce letošního roku už nevyjde, pro mně dovolte, abych
Vám popřála do nového roku hodně štěstí a zdraví.
Ing. Bc. Martina Pinková

Obecní zpravodaj č.2/2021
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SDH Hoděčín
„Ani jsme si tu naši zrenovovanou oázu klidu a míru (Bumbálku) nestihli řádně užít. Ale už
se blýská na lepší časy a Vánoce snad bude možné strávit v relativně normálních podmínkách.“ Tak
tohle jsem se dočetla ve svém příspěvku v loňském podzimním obecním zpravodaji. Cha!! Jak jsem
byla tehdy naivní a jak jsem se mýlila!! Nicméně jsme letošní sezónu využili maximálně ať už po
kulturní tak po požárně- sportovní stránce.
17.7. se uskutečnil další ročník badmintonu, kterého se zúčastnilo 10 soutěžních dvojic. Počasí
vcelku přálo až na občasné poryvy větru, které braly míček nečekaným směrem. Ale o to byl turnaj
pikantnější. První příčky soutěže opanovala Holoubkovic rodina, kdy se v dětské soutěži umístily na
1. a 2. místě Terezka a Anetka, a vítězem v turnaji dospělých se stala dvojice Kuba a Dominik.

První srpnovou sobotu proběhla taneční zábava s country kapelou Slaveňáci. Letos jsme to
měli i s předtančením semiseniorské skupiny Ruty Šuty Plamínek, která vznikla týden před akcí
a bezprostředně po akci zanikla. Atmosféru večera nádherně navodil i příjezd „posledního kovboje“
v podání Honzy Ešpandra. Měli jsme trošičku obavy z počasí, protože hrozila bouřka a řádné dusno
tomu napovídalo. Celý večer se sice blýskalo, ale první průtrž přišla jako na objednávku až po
závěrečné písničce. Už teď se těšíme na příští rok a další bezva večer se Slaveňáky.
Září vévodilo sobotní opékání divočáka, po kterém následovala nedělní dožerná. Pro
nezasvěcené – jedná se o tradiční sousedský obědový rituál, na který se v sobotu vyčlení část
vepřového, připraví se z něj a různé zeleniny (cibule, pórek, mrkev, petržel, česnek apod.) směs,
která se hodí na plech a upeče.
K tomu hospodyňky donesou
chlupáče, halušky, bramborové
knedlíky, polévku či salát vlastní
tvorby, a pak už se jen debužíruje,
mlaská, ochutnává, pochvaluje a
utírá mastnota z brady.
A už tady máme 30. říjen,
kdy
jsme
se
sešli
na
posvícenském
posezení
s grilovanými kuřaty. Nejdřív se
ovšem hrál posvícenský fotbálek,
který, jak jinak, vyhrál Hoděčín.
(Pozn.: neboť hrál v podstatě
Hoděčín proti Hoděčínu). Večírek
se trochu protáhl, došlo i na tanec,
Obecní zpravodaj č.2/2021
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ovšem nefrčely tradiční bigbeatové pecky, ale zazněly songy českých star jako Gotta, Zagorové,
Vondráčkové, Černocha či Schelingera.
Nu, a je třeba se zmínit i o větších či menších úspěších v požárním sportu.
31.7. se naši mladí družstvo A zúčastnilo v Lukavici Podorlické ligy, kde ze 14 mužstev
obsadili 12. místo. Ale na jejich obranu je třeba zdůraznit, že při takovém závodě sice „chceš, ale
nemůžeš“, protože na to prostě nemáš techniku.
11.9. jsme si sebevědomí spravili na Třebešovském beránku, kterého se zúčastnilo 9 mužstev.
Mladí obsadili 2. místo s časem pokulhávajícím o pouhých 0,54s za vítězným Třebešovem. My
odrostlejší jsme se ke všeobecné radosti umístili na krásném 4. místě. A opět se ukázalo, že v soutěži
O železného muže nemá nikdo na našeho borce Pinkyho.
28.9. nám opět udělalo radost naše družstvo A v Kostelecké Lhotě. 2. místo s časem o 0,41s
horším než vítězná Lukavice je v konkurenci 14 mužstev krásný výsledek. Můžeme být na naše borce
právem pyšní, protože Lukavice letos postoupila v HK na mistrovství republiky.
A na závěr „porážka“ roku v Rovni 16.10. Ten den se prostě nedařilo. Zima byla jak v Rusku,
padala mlha, k tomu bylo nařízeno nalévání koše, takže přiznávám, představa potápění v ledové vodě
mě poněkud rozhodila (přesněji - byla jsem pěkně nas…..). Tímto se omlouvám Jardovi za několik
šťavnatých výrazů, kterými jsem ho v naštvanosti počastovala. Roztála jsem, až do mě bratři nalili
něco Jägermeistera přímo z láhve, rozlilo se mi po těle teplo a začalo mi všechno být tak nějak jedno.
No, a nakonec jsem se ani moc nezmáchala. Skončili jsme sice poslední, ale díky tomu, že Roveňáci
měli příjemné zázemí, kde bylo velmi útulno díky rozvášněným krbovým kamnům, vyklubal se
z toho nakonec milý den. Navíc všechna zúčastněná družstva dostala ceny a všechny ženy růži. To
mě teda dostalo!
Co říct závěrem? Nepodléhejme pesimismu a nenechejme se zbytečně unášet emocemi
v rozvášněných diskuzích ohledně pandemie. Přeju všem pevné zdraví.
Ladislava Šťovíčková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
letní měsíce se naplnily a já mohu s radostí oznámit, že i pro nás myslivce bylo léto veselejší
než to předchozí. Mohli jsme se znovu setkat na brigádách, na střelnici i na schůzi a alespoň při
některých činnostech konečně zapomenout na otravné roušky na obličeji.
Dá se říci, že bylo již dokončeno budování komplexu tůňového biotopu v lokalitě Žampaška
u Velké Ledské. Toto vodní dílo o čtyřech tůních vzniklo za účelem „posílení ekologické stability,
odtokových poměrů území a biodiverzity zastoupením pestřejší škály stanovišť“. Vodní plocha by
měla dosáhnout 3920 m2.
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Domnívám se, že se podařilo přetvořit málo využívanou podmáčenou louku na krásné místo,
které zadrží vodu v krajině a ve kterém brzy najde své stálé či občasné útočiště hodně živočichů a
žádoucích rostlin a kam se půjdou rádi lidé projít a odpočinout si. Nezbývá, než poděkovat za
pochopení Obecnímu úřadu Hřibiny – Ledská, u kterého jsme pro tento pro myslivecký spolek velmi
odvážný a velký projekt před časem našli podporu. Vše bylo spolufinancováno Evropskou unií –
Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
V měsících květen až srpen se členům našeho mysliveckého spolku podařilo odpracovat na
brigádách mnoho záslužné práce – posbírat a uklidit odpadky kolem cest mezi zdejšími obcemi,
vyčistit a desinfikovat přikrmovací zařízení
pro zvěř v honitbě, odchovat nejprve ve
voliérách v honitbě a později ochránit kolem
nich a přikrmovat zakoupená bažantí kuřata
pro posílení stavů bažantů ve volnosti,
přiblížit dětem myslivost na dětském dnu
v Častolovicích, obdělat a vypěstovat oves a
kukuřici na políčku pro zvěř pod Třešňovkou,
připravit na zimu do skladu krmivo pro zvěř,
obnovit střelecké záštity na střelnici
Třešňovka, uspořádat Myslivecký den a
veřejné střelecké závody tamtéž, reprezentovat
náš spolek na střelnicích dalších, zajistit u
ČEZ Distribuce navýšení příkonu jističe na
chatě v Častolovicích, vyměnit okna a židle
v chatě, postavit nové a odstranit již nevyhovující posedy z honitby. Pomáhali jsme při senosečích
chránit zvěř rozmísťováním tzv. pachových ohradníků. Tutéž ochranu jsme instalovali před silničním
viaduktem na výjezdu z Častolovic, kde dochází vůbec nejčastěji se srážkám aut se zvěří. Asistovali
jsme na výzvu policie u mnoha těchto nehod a odstraňovali poraženou zvěř z cest. A dalo by se
pokračovat, některé činnosti zůstávají veřejnosti málo viditelné, přesto jsou pro fungování spolku a
honitby nezbytné. Mám na mysli například myslivecké plánování a vedení statistiky, předkládání
plánů chovu a lovu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v našem případě v Kostelci nad
Orlicí. Taktéž se naši členové starali o lov zvěře a řádné zužitkování desítek kusů zvěřiny dle těchto
plánů a o ochranu porostů i klidu v honitbě. Z každého uloveného divočáka museli odebrat vzorky,
odvézt je na veterinární vyšetření. Toto je v posledních letech podmínkou nejen pro další nakládání
se zvěřinou, ale i pro případné získání dotace na vybrané myslivecké činnosti od Ministerstva
zemědělství ČR. Mezi dotačními tituly se objevila nově i možnost výsadby plodonosných dřevin
v honitbě, vznik nové aleje, i na pozemcích majitelů pozemků, s nimiž se náš spolek předem dohodl.
S případnými návrhy v tomto směru se mohou občané obracet na členy výboru našeho spolku, věc
společně s Vámi zvážíme a projednáme.
Ač většina lidí vnímá spíše čas dle kalendářního roku od ledna do prosince, tzv. myslivecký
rok se počítá od dubna do března následujícího roku. Toto je zakotveno v Zákoně o myslivosti a je
přizpůsobeno potřebám zvěře. Plán mysliveckého hospodaření v honitbě je písemně vypracovaný
záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku následujícího v honitbě myslivecky
hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov
zvěře, včetně vývojových stádií zvěře. Tento plán sestavuje za uživatele honitby myslivecký hospodář
a spolupodepisuje ho starosta honebního společenství za vlastníky pozemků. V našem spolku se již
po mnoho let o toto stará velmi dobře a poctivě myslivecký hospodář Pavel Žid. Na něm je i ohlášení
podzimních honů na zvěř, nahlášení lovecky upotřebitelných psů jak stanovuje zákon pro každou
honitbu atd. Z výše uvedeného plyne, že myslivec nemůže ulovit jakéhokoliv srnce, který ukousl
v lese výhonek malému smrčku nebo za stodolou poničil majiteli svými parůžky mladou jabloň. Asi
ji chtělo jen lépe oplotit!
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Již jsem v úvodu článku zmínil, že nám zlepšená pandemická situace V ČR dovolila po 9
měsících uspořádat v srpnu členskou schůzi. Netradičně jsme ji zahájili podáním společného
občerstvení, po němž následovala zpráva předsedy spolku Josefa Vanického, ve které shrnul naši
činnost v uplynulém období. Pepa si mohl mezi své úspěchy zapsat i narození syna Pepíčka, jehož
příchod na svět jsme oslavili na začátku června!
Touto schůzí jsme chtěli alespoň částečně nahradit výroční schůzi, která musela být v březnu
odložena na neurčito. Rovněž nám to umožnilo společně dodatečně pogratulovat našemu členovi
panu Zdeňkovi Kouckému k jeho životnímu jubileu - 60.narozeninám.
Všichni si přejeme, aby vždy návštěvníci naší chaty mohli bezpečně vyjet na vozovku vedoucí
bažantnicí. Proto jsme na schůzi odhlasovali a vyřizujeme ve spolupráci s policií ČR a správou silnic
instalaci zrcadla u vozovky naproti vyústění cesty od chaty.
„To jsem z toho teda jelen“
si možná někteří z Vás mohou říci, setkají-li se v našem revíru
s neobvykle velkou zvěří, větší než je zvěř srnčí. Nemusí to být Váš přelud, jedna z letních bouří a
spadlý strom se totiž postaraly spolu o poškození oplocení obůrky se zvěří pod Pasekami manželů
Cardových a následný únik několika kusů jelení zvěře. Jelikož v září probíhá jelení říje, nabízí Pepík
Carda veřejnosti netradiční možnost pozorování této zvěře a naslouchání jelenímu troubení
v blízkosti obory!
K myslivci patří i lovecký pes. Pro ně jsou pořádány zkoušky. A Pepa Carda se coby správce
zkoušek a člen Českomoravského klubu chovatelů barvářů zasloužil o uspořádání nádherných
zkoušek psů používaných na dosledování poraněné spárkaté zvěře v horské honitbě ve Zdobnici dne
12.6.2021 a 16.10. Ve stejný den náš spolek v plánu uspořádal již odpoledne členskou schůzi a
společné grilování zvěřiny pro členy spolku a pozvané hosty.
Letos ani tak nešlo při soutěžení na střelnicích o výsledky, ale o to se zase konečně spolu sejít
a popovídat si, užít si vůni grilovaných kuřat a guláše. Přesto se sluší nezapomenout na uvedení jmen
vítězů při letošních červencových střeleckých závodech Cena kamaráda MS Střezmá Olešnice (1.
Tomáš Petrášek, 2. Tomáš Nýdrle, 3. Pavel Fejkl…...6. Josef Vanický ml.).
O neskutečný zážitek pro všechny přihlížející se postaral 29.8. na střelnici v Rychnově na
2.Memoriálu Oty Šrámka náš člen pan Jindřich Laštovička, který ve svých 86 letech zasáhl
z brokovnice 16 a 18 letících asfaltových holubů z dvaceti možných a skončil na neuvěřitelném
8.místě! Nechal za sebou tak celou řadu mnohem mladších soupeřů. Smekám svůj klobouk před tímto
mistrem a skvělým člověkem a kolegou! Asi pana Laštovičku přihlásíme do Paříže 2024 na
olympiádu!
Máme za sebou první podzimní hon na drobnou zvěř, při kterém ulovil Luděk Chvojka pěknou
lišku. Bohužel jsme museli zrušit taneční zábavu Poslední leč v KD U Lva v Častolovicích
plánovanou na 20.listopadu kvůli znovu přítomnému covidu. Můj kolega a konferenciér i hlavní
tahoun plesů Jirka Malý tak dostane alespoň čas se lépe zotavit po prodělané výměně opotřebované
součástky ve svém těle.
Budeme si tak držet palce a přát, abychom mohli jít na hony další a mohli se potkat alespoň
na lednovém Mysliveckém plese i s Vámi, čtenáři zpravodaje. To by znamenalo totiž jediné, že se
život, i ten myslivecký, vrací znovu k normálu. Určitě to potřebuje i náš spolek, který v březnu
čekají volby nového výboru. Předtím však přeji všem rodinám v Olešnici a v Hoděčíně, aby prožily
hezké a klidné Vánoce a v radosti přivítaly blížící se rok 2022!
S úctou R.Podolský – jednatel MS

Včelařské sdružení Lično
Závěrem každého roku přichází ohlédnutí se a zhodnocení práce a činnosti za celé předešlé
dvanáctiměsíční období.
V letošním roce jsme neměli příležitost se z důvodu lockdownu kvůli nemoci Covid sejít na
pravidelné únorové členské schůzi. Poprvé jsme se sešli až v září, kdy jsme podávali povinné roční
hlášení o počtu včelstev a naší produkci medu a vosku. Zároveň jsme také vypisovali žádosti o dotace
Obecní zpravodaj č.2/2021

Strana 11

pro potřeby léčení včelstev. V naší organizaci jsme přivítali dva nové včelaře (p. Kopeckého z Lična
a p. Tomše z Hoděčína) a svoji dlouholetou činnost ukončil pan Samek z Uhřínovic.
Okresní organizace organizovala počátkem října školení o léčení, z kterého jsme si na druhé
letošní schůzi od pana Falty vyslechli poznatky a přizpůsobili tomu i léčení naše – tentokrát jsme se
domluvili na 3 x opakovaném léčení Varidolem prostřednictvím fumigačních proužků a po čtvrté
aerosolem.
Dne 4.11.2021 jsem zúčastnila schůze okresního výboru ČSV. Výborem bylo provedeno
zhodnocení činností roku 2021 a 2020 a představen plán na rok 2022. Nejvíce se nás dotkne plošné
vyšetření proti včelímu moru. Bylo osloveno 5 laboratoří - vyhodnocení jejich nabídek z pohledu
nabídkové ceny a procesu vyšetření proběhne v polovině listopadu. Vzorky na mor by se pak vybíraly
(POZOR!) už v průběhu prosince 2021. Vzhledem k termínům budeme všechny naše včelaře
informovat dostatečně dopředu, aby vše probíhalo v potřebných návaznostech. Počátkem roku 2022
proběhne pravidelné plošné vyšetření na varoázu. Nastala také změna v poskytování dotací
z Královéhradeckého kraje, kdy se o dotace nebude žádat přes okresní organizaci, ale budou si muset
žádat přímo základní organizace. Dotace bude činit až 90% uznatelných výdajů, avšak jejich
minimální částkou je 50.000,-Kč. Tato změna byla okresním výborem velmi kritizována pro svoji
velmi obtížnou využitelnost, protože málokterá základní organizace má potřebu nakupovat za
50.000,-Kč a hlavně nemá zjm. personální a finanční možnosti na to, aby dotaci administrovala
(česky: člověka se zkušenostmi, který všechno připraví a zařídí a pokud možno zadarmo). Poslední
informací schůze bylo, že v roce 2022 slaví Český svaz včelařů 150. výročí, v rámci kterého
proběhnou také akce pro veřejnost.
Naše spolková činnost však také ještě nekončí a na přelomu listopadu a prosince nás ještě
čeká poslední léčení našich včelstev parním vyvíječem. Naši včelaři již byli o nabídce informováni a
zašleme všem zprávu o dalších krocích. Nyní ještě vyčkáváme spolu s panem Šrittrem, kdy dle vývoje
covid situace a počasí zvolíme termín. Pak oslovíme včelaře a podle toho, kdo projeví zájem,
naplánujeme trasu a přibližnou hodinu.
Zhodnocení roku z hlediska snůšky medu: vzhledem ke studenému až mrazivému a pozdnímu
jaru začala hlavní snůška až koncem května, kdy se v některých letech již vytáčí med. Někteří z nás
se sice měli i lepší snůšky, ale výnosově rok 2021 patřil u většiny spíš k podprůměrným.
V naší organizaci je nyní registrováno 34 včelařů a včelařek (vč. 5 registrovaných), kteří
obhospodařují na našem spolkovém území celkem 361 včelstev.
Chtěla bych v závěru také poděkovat obcím, které na nás pamatují ve svých rozpočtech a
poskytují nám finanční prostředky na rozvoj naší činnosti.
Přestože tento článek píši v první polovině listopadu a budu jej v ostatních obcích pro další
zpravodaje, které vychází až do konce roku, průběžně aktualizovat, ráda bych všem včelařům i
nevčelařům popřála klidnou dobu adventní, krásné vánoční svátky, štěstí a zdraví, radost a pohodu
do roku 2022 pro nás všechny i naše včelky.
Martina Ludvíková, předseda ZO ČSV Lično

HISTORIE A DĚJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI OLEŠNICE
Školní rok 2007 – 2008
Školní rok byl slavnostně zahájen za přítomnosti starosty obce p. J. Moravce a Mgr. L.
Zajíčkové. Ředitelka školy se zahájení neúčastnila z důvodů lázeňské léčby.
Do prvního ročníku nastoupili dva žáci.
Ke školní docházce se přihlásila žákyně z Prahy do 3. ročníku a do 2. ročníku žák z Ukrajiny.
Stále však chyběl jeden žák, aby se mohlo vyučovat ve dvou třídách. Vyučování probíhalo v jedné
třídě rozdělené do dvou oddělení.
V tomto školním roce navštěvovalo školu celkem 15 žáků. Výuka ve 2. – 5. ročníku probíhala
podle vzdělávacího programu Základní škola. V 1. ročníku probíhala výuka podle vzdělávacího
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programu s názvem: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co vyzkouším, tomu
rozumím.
Tento program vypracovala pro ZŠ Olešnici učitelky školy. Od r. 2007 si každá škola v ČR
zpracovávala svůj vlastní vzdělávací program pro svojí školu.
Ve 3. – 5. ročníku je vyučován anglický jazyk. Vyučující je Mgr. L. Zajíčková. Protože na
škole není zřízena žádná družina, byla mimoškolní činnost žáků opět organizována formou
zájmových kroužků, které vedou střídavě učitelky ZŠ a fungovaly v době od 12:30 do 14:30 hod.
Jazykový kroužek pro 1. a 2. ročník, přírodovědecký kroužek a pohybové hry vedla Mgr. M. Vránová.
Výtvarný kroužek a dopravní výchovu vedla Mgr. L. Zajíčková.
Funkci školnice vykonávala i v letošním školním roce pí. J. Němčanská.
Z mimoškolních činností vybírám:
září:
- vlastivědná exkurze do Rychnova nad Kněžnou
říjen:
- beseda s ilustrátorkou J. Haldovou
- koncert P. Nováka v Kostelci nad Orlicí
- pásmo na vítání občánků
listopad:
- exkurze do Hvězdárny v Hradci Králové
- lití svíček v DDM v Kostelci nad Orlicí
- zahájení plaveckého výcviku v Dobrušce
prosinec:
- vánoční besídka na Sportovišti
březen:
- velikonoční výstava v Častolovicích
- dětský karneval
duben:
- návštěva kinematovlaku v Častolovicích
- beseda s policií
- Den Země – vycházka s ekologickým zaměřením
- vaření čarodějnického guláše
květen:
- Den matek
- exkurze do Prahy
červen:
- návštěva divadelního představení žáků ZŠ Lično
- indiánský bivak ve škole
- sportovně branný den
- školní výlet: - areál Radvánovice „Šťastná země“
- Trosky – muzeum panenek a medvídků
- sběr starého papíru
- fotbalové utkání se ZŠ Čestice a tamní tělocvičně
- výuka na dopravním hřišti v Častolovicích
V budově ZŠ a obecního úřadu byla vyměněna okna a vchodové dveře. Obě třídy byly
vymalovány. Bylo nakoupeno celkem 10 kusů lavic se židličkami výškově nastavitelných. Do
sborovny byl zakoupen kvalitní počítač.
Školní rok 2008 – 2009
Školní rok byla zahájen za přítomnosti starosty obce p. J. Moravce. Do 1. ročníku nastoupili
3 žáci, 2 žáci odešli do spádové školy do Častolovic.
Anglický jazyk ve 3. ročníku vyučuje M. Vránová, ve 4. a 5. ročníku vyučuje L. Zajíčková.
Mimoškolní činnost žáků je organizována formou zájmových kroužků, které vedou střídavě obě
učitelky v době od 12:30 do 14:30 hodin.
Funkci školnice zastává pí. J. Němčasnká.
Z mimoškolních činnosti vybírám:
září:
- běh lesem s otázkami se ZŠ Čestice
říjen:
- výstava „Zahrada východních Čech“ v Častolovicích
- vystoupení žáků na vítání občánků
- noční bivak v ZŠ Olešnice – bramborový
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listopad:
prosinec:
březen:
duben:
květen:
červen:

- výstava „Historické osmičky“ v DDM v Kostelci nad Orlicí
- 21. 11. – 20. 2. plavecký výcvik v Dobrušce
- vánoční besídka na sportovišti
- dětský karneval na sportovišti
- česká školní inspekce
- Den Země
- výlet do Prahy do ZOO
- Den matek
- školní výlet: westernové městečko „Šiklův mlýn“
- sběr papíru
- divadelní představení v ZŠ Lično
- noční „papírový“ bivak v ZŠ Olešnice
- den otevřených dveří na Policii ČR v RK

Dne 24. 11. 2008 byl zahájen provoz školní družiny. Funkci družinářky zastává pí. Veronika
Rozumová z Lukavice. Školní družina funguje od 12:00 do 15:00 a řídí se Vnitřním řádem školní
družiny.
Česká školní inspekce
Ve dnech 1. – 3. dubna 2009 proběhla na ZŠ Olešnice inspekce. Předmětem inspekční činnosti
bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle z.
č. 561/2004 Sb., školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními předpisy a RVP.
Získání analyzování informací o využití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole
na realizaci pokusných ověřování a rozvoj. programů. Z celkového hodnocení vyplynulo, že činnost
školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol. Tomuto zařazení odpovídá její
vzdělávací nabídka, výuka je realizována podle schválených vzdělávacích programů. Škola dodržuje
podmínky přijímání žáků k základnímu vzdělávání podle příslušných právních předpisů a tím
umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem zájemcům. O své vzdělávací nabídce dostatečně
informuje rodičovskou veřejnost. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu škola využívá
v souladu s účely, na které byly poskytnuty. Spolupráce se zřizovatelem umožňuje škole vytvářet
ekonomické a materiální podmínky pro plnění vzdělávacích programů školy. Škola celkově
podporuje zdravý psychický i fyzický vývoj všech žáků. Daří se jí úspěšně předcházet výskytu
sociálně patologických jevů a školních úrazů. Školní vzdělávací program je sestaven podle požadavků
Rámcově vzdělávacího programu a je s ním téměř v souladu. Stanovení cílů ŠVP vycházejí
z podmínek školy a podporuje snahu dosahovat kvalitní úrovně vzdělávání. Průběh vlastního
vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti žáků jsou hodnoceny jako velmi dobré. Silnou
stránkou školy je, díky malému žákovskému kolektivu, možnost se individuálně věnovat především
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízena je kvalitní reedukační péče a bohatá
mimoškolní činnost. Rodinná atmosféra školy, vzájemná spolupráce a pomoc mezi žáky výrazně
napomáhají rozvíjení jejich osobnosti. Negativem školy je nedostatek pracovního místa při práci žáků
na počítači.
Vysvědčení bylo vydáno 26. 6. 2009 a téhož dne jsme se rozloučili s odcházející učitelkou
Lucií Zajíčkovou. Dovoluji si ocitovat její dopis na rozloučenou, který byl otisknut ve Zpravodaji
1/2009.
Milí žáci, rodiče, milí Olešničáci,
využívám této příležitosti, abych se s vámi rozloučila a poděkovala vám za čas, který jsem
mohla strávit mezi vámi. Velmi lituji toho, že mi složitá rodinná situace donutila od září změnit
pracovní místo. Moc mě to mrzí.
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Tři roky strávené ve vaší obci považuji pro sebe za šťastné. Skutečně jsem se setkávala jen
s milými a vstřícnými lidmi. Ať jsem se obrátila na kohokoliv, nikdy mi nebyla odmítnuta pomoc. Za
tuto dobu jsem poznala jen zlomek dětí z vaší obce. Pokud je veškerý dorost a drobotina u vás takový
jako moji žáci, můžete být na své potomky pyšní. Vaše děti jsou opravdu chytré, milé a pracovité.
Jistě, ne každému jde všechno, ale věřím, že se žádný žák z naší školy neztratí a každý v životě uspěje.
Naše škola jim může nabídnout víc než jen vzdělání. To víc je spokojené dětství. Pro studentku sociální
pedagogiky děti naší školy vyplňovaly dotazník, co je trápí. Otázky se týkaly např. vztahů s rodiči, se
sourozenci, výše kapesného, učení, školy a domácích úkolů, vlastnictví značkového oblečení či
drahého mobilu. Celkem to bylo asi 12 otázek. Byla jsem velice příjemně překvapená, když 5 dětí
odpovědělo, že je netrápí vůbec nic a jsou zcela spokojené. S jistotou vím, že na mé předchozí škole
by se takové dítě nenašlo ani jedno. Určitě je to zásluhou Vás, rodičů, ale naše škola tomu také
přispívá nemalým dílem svou rodinnou atmosférou a vstřícnou výchovou. Za sebe bych vás chtěla
poprosit, abyste poskytovali vaší škole, když ne větší, tak alespoň stejnou podporu jako dosud. Mám
15 let praxe a mohu srovnávat. Jsem moc ráda, že jsem se na této škole mohla vrátit k ideálům, se
kterými jsem nastupovala na pedagogickou fakultu. Praxe na velké škole mi nedovolila se k nim ani
přiblížit.
Zvláštní rozloučení a poděkování bych ráda poslala Jiřině Němčanské, Jáře Dostálové, Ivě
Hanzlíčkové a Pavlu Svaškovi. Největší dík patří Miladě Vránové, že mě svým širokým úsměvem a
srdcem pomohla najít zpět cestu k dětem a učitelské profesi.
Roky v Olešnici pro mě byly obrovským lidským i profesním postupem. Bude-li tomu osud chtít
(a budete-li chtít vy), těším se na návrat.
Vaše Lucie Zajíčková
Školní budova:
Po skončení inspekce byli počítače z počítačové učebny umístěny do tříd (do každé třídy 3
počítače). V nově vzniklém prostoru byl vybudován koutek pro hry ve školní družině.
Kronikářka obce Olešnice Mgr. Milada Vránová

Další
Kadeřnictví v Olešnici otevřeno
Od října 2021 je opět v naší obci otevřeno kadeřnictví. Služby poskytuje paní Václava
Horáčková ve stejných prostorách jako dříve. Objednat je možné na tel. č. 608 959 763.
Poplatek ze psů
Od 1.1.2022 do 31.3.2022 je nutné uhradit poplatek ze psů za rok 2022. Poplatek je ve výši
100,- Kč za prvního psa a 150,- za každého dalšího psa. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo
v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa.
Bezhotovostní úhradu lze provést:
Číslo účtu:
8528571/0100 Komerční banka
Variabilní symbol: 13411xxx pro poplatníky Olešnice
13412xxx pro poplatníky Hoděčína
Místo xxx uvedete číslo popisné.
Přihlášení nebo odhlášení psa se provádí na předepsaném tiskopisu, v tomto případě je nutné
se dostavit na obecní úřad osobně.
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Vykácení topolového stromořadí u silnice na Hřibiny
Z důvodu stáří stromů a bezpečnosti, provedeno SÚS Rychnov nad Kněžnou, 5.9.:

ODPADY od 1.1.2022
Vážení občané,
od 1.1.2021 nabývá účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
Dochází ke zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku – nový zákon o odpadech zavádí
odlišnou výši poplatku u všech kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané
technologické a sanační).
Obecní zpravodaj č.2/2021
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Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu
pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se dotýká využitelných a
zbytkových odpadů (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč/t,
v roce 2021 je zpoplatněn částkou 800,- Kč/t, v roce 2022 900,- Kč/t až v roce 2029 1850,- Kč/t
takového odpadu uloženého na skládku).
Dílčí základ poplatku 2021
za ukládání
využitelných odpadů 800
Kč/t
zbytkových odpadů 500
Kč/t

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

500

500

500

500

600

600

700

700

Obec ale může uplatnit u skládek slevu u vybraných komunálních odpadů. Sleva je stanovena jako
roční limit na občana. Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne platit zákaz skládkování
využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitelný komunální odpad na skládku za sníženou
sazbu. Zákon stanoví maximální množství takového odpadu, který lze za sníženou sazbu uložit na
skládku:
Rok
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na 0,2
obyvatele
v tunách
(sleva)

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Konkrétní příklad: v roce 2021 je počet obyvatel v obci 480 á 200 kg je 96 tun komunálního odpadu
se sazbou 500,- Kč/t. Množství odvezeného komunálního odpadu nad 96 tun bude za sazbu 800,Kč/t. V roce 2022 např. 480 obyvatel á 190 kg je 91,2 tun komunálního odpadu se sazbou 500,- Kč/t,
nad toto množství to je sazba 900,- Kč/t. Takto se snižuje množství odpadu se slevou na jednoho
občana a naopak zvyšuje sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku až do roku 2029 (viz tabulky
výše).
Dle nového zákona o odpadech již není možné hradit náklady na svoz popelnic přímo svozové firmě.
Z tohoto důvodu obec musela vydat a schválit nové obecně závazné vyhlášky, a to Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze kterých vám předkládáme ta
nejdůležitější znění. Podrobné vyhlášky jsou vyvěšeny na webových stránkách a úřední desce obce.
Touto cestou Vás přinášíme informace o změnách a o celém systému likvidace odpadů, včetně
nutných kroků spojenými s ohlášením a platbou poplatků za odpady.
Do svých schránek obdržíte informace a tiskopis pro ohlášení k platbě poplatku, který je nutno vyplnit
a předat na OÚ v Olešnici.
Tiskopis prosíme předat nejdéle do 31.1.2022
Všichni jste již dostali dopis o ukončení plateb SIPO za vývoz popelnic. Nově se tato služba bude
platit na Obecním úřadě v Olešnici. Výše poplatku bude každý rok schvalována zastupitelstvem na
podzimním jednání pro další rok. Rozhodujícím faktorem bude schopnost obce dotovat tento způsob
likvidace odpadů. V období, kdy na nás na všechny dopadají cenové bouře je i na obci nutno
hospodařit s finančními prostředky, pokud chceme zachovat školu, svítit po obci a provozovat obec
v potřebném rozsahu tak jak domu bylo do současné chvíle.
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Dělení odpadů:
- tuhý komunální odpad (TKO): popelnice u domu
- tříděný odpad: plasty, sklo, papír, kovové odpady, jedlé oleje a tuky
- nebezpečný odpad: léky, barvy …. při svozu objemného odpadu
- objemný odpad: mimořádný svoz dvakrát ročně
- bioodpad: tráva, větve
Stavební suť, eternit a další materiál z bourání popřípadě demolic a z vyklizených domů si každý
likviduje sám po dohodě se svozovou firmou a na vlastní náklady.
V případě, že dojde ke špatnému třídění ze strany občanů (do popelnic bude vhozen odpad, na který
není popelnice určena), bude nutné vytřídit celé auto. Tímto vzniknou další náklady, které budou
poplatek zbytečně zvyšovat. Zvýšená kontrola bude rovněž znamenat, že pokud bude v nádobě
odpad, který tam nepatří, bude popelnice ponechána a nevyvezena. Již dnes je několik případů, kdy
k vývozu nedošlo.
Vyhláškou je stanoven poplatek ve výši 840,- Kč/osoba/rok.
Do této částky se započítávají náklady na svoz veškerého odpadu, poplatek za uložení odpadu a
manipulaci, toto vše bude fakturováno obci. Poplatek hradí každá fyzická osoba přihlášena v obci a
vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Splatnost poplatku je jednorázově nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet č.
8528571/0100, variabilní symbol: Olešnice 13401xxx, Hoděčín 13402xxx, kde místo xxx uvedete
číslo popisné. Poplatek uhradíte za všechny osoby přihlášené v čp. najednou. V případě nejasností se
zastavte na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8.00-11.00, 14.00-19.00 hodin nebo
zavolejte.
Žádáme Vás o využití platby převodem na běžný účet!!
Pokud je někdo hlášen k trvalému pobytu v naší obci a nežije zde, platí poplatek v Olešnici a ne tam,
kde se fyzicky zdržuje. Občan žijící v naší obci a je hlášen trvale jinde, platí poplatek tam, kde je
trvale hlášen. Občan trvale hlášen v naší obci a žije mimo ČR v období od 1.1.-31.12. běžného roku
je od poplatku osvobozen.
Po úhradě poplatku za všechny osoby trvale přihlášené v objektu, které nepodléhají osvobození dle
obecně závazné vyhlášky, bude stejně jako dosud předána samolepka na popelnici s logem svozové
společnosti jako doklad o zaplacení.
Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu, nebude prováděn svoz odpadu z popelnice a nebude
možnost odevzdat objemný odpad při mimořádném svozu.
V případě, že nebude uhrazen poplatek v termínu, bude zahájeno vymáhání poplatku exekucí.
V roce 2020 byla ze strany obce dotována likvidace odpadů ve výši 176 585,- Kč.
Pro rok 2022 je odhadována dotace z rozpočtu obce cca ve stejné výši. Vše bude záležet na množství
a jak budeme třídit. Pokud by došlo k rozpuštění této částky do poplatku, narostl by poplatek o dalších
cca 360,- Kč na občana. Z tohoto je patrné, že částka vybraná na poplatku nepokryje celkové náklady
na likvidaci odpadů v obci.
Podnikatelé (fyzické osoby) a právnické osoby si musí uzavřít smlouvu se svozovou firmou sami.
Na závěr Vás žádám o důkladné třídění odpadů. Pouze tak můžeme náklady na likvidaci odpadů
přibrzdit. Dalším velkým nešvarem je bezohlednost a při vyhazování plastů a papírů, prosím
sešlapejte odpad, ať se toho vejde víc do nádob. Opravdu je velký problém složit velkou krabici, aby
byla skladnější?
To samé platí u větví a trávy. Prosím větve na jednu kupu směrem k Hoděčínu, listí a trávu na druhou
kupu směrem k Česticím. Sem nepatří suť, kameny a další materiál, který se doma nehodí.
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Informace k třídění odpadů – co kam patří a nepatří
•

žlutý kontejner - PET lahve (sešlápnuté), kelímky od jogurtu bez hliníkového víčka,
plastové tašky, mikrotenové sáčky, igelit, sáčky a obaly od pracích a čistících prostředků,
tetrapaky od mléka, džusů apod., vymytá a nemastná plastová láhev od jedlého oleje (jinak
patří do popelnice), plastové obaly od krémů, plastová vědra atd.

•

modrý kontejner - noviny, letáky, časopisy, papírové obaly a krabice, sešity, brožury,
obálky (nevadí plastové průhledné okénko)
POZOR! nepatří sem: mastný, znečištěný nebo voskovaný papír, použité papírové kapesníky
a ubrousky, ruličky od toaletního papíru, obaly od vajec

•

zelený kontejner – sklo čiré a barevné, lahve od vína a dalších nápojů, sklenice od
zavařenin, tabulové sklo
POZOR! nepatří sem: zrcadlo, porcelán, keramika, drátěné sklo, autosklo

•

hnědý kontejner s černým víkem - kovové odpady: patří sem plechovky od potravin
(rybičky, paštiky apod.), nápojové plechovky, drobný kovový odpad z domácnosti (příbory,
naběračky apod.)

•

černý kontejner s oranžovým víkem – jedlé oleje a tuky v uzavřené plastové lahvi
max. 2 l.
POZOR! nepatří sem: motorový olej nebo jiný odpad komunální, plasty apd.

•

směsný odpad – popelnice u domu: ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec patří do
popelnice, nikoliv do kontejneru na papír. Jsou již mnohokrát recyklované a k další recyklaci
nepoužitelné. Účtenky z termopapíru a speciální papír také do směsného odpadu (nelze jej
recyklovat kvůli plnidlům, které termopapír obsahuje). Dále sem patří: použité pleny, použité
papírové kapesníky, ubrousky, tampóny, dámské vložky, čistící tampony, mastný nebo
znečištěný papír, zrcadlo, porcelán, keramika, plastové lahve od jedlého oleje, pokud není
důkladně vymytá, použité hygienické prostředky, klasické žárovky, trus domácích zvířat,
sáčky z vysavačů, roztrhaný a již nepoužitelný textil a obuv, zbytky kostí a masa, popel a vše
ostatní, co nelze třídit vyjma nebezpečného odpadu.
Do popelnice na směsný odpad nepatří tzv. nebezpečný odpad např. prošlé a nedobrané léky,
barvy, laky, ředidla, mořidla a obaly od nich – ty je nutné odevzdat při mimořádném sběru
nebezpečného odpadu u nás 2x za rok.

Závěrem Vás ještě jednou žádáme o důsledné třídění odpadů, abychom zabránili dalšímu nárůstu
poplatku za odpady.
Obec Olešnice
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Borec na konec
Jiří Hovorka není v našem zpravodaji poprvé. Od
roku 2003 se Jirka účastní soutěží jako spolujezdec –
navigátor. V roce 2005 jsme vás informovali o jeho
začátcích v rally, kdy spolu se svým bratrem Kamilem
v roce 2004 zakoupili „áčkového“ Favorita a začali se
zúčastňovat rallyových soutěží včetně mistrovství republiky. Favorita časem vyměnili za Škodu
Felicii Kit Car, se kterou Jirka jezdí dodnes, bratr Kamil na místě spolujezdce. S ní v roce 2018
dokázali vyhrát celou skupinu bývalých pohárových tříd 14-18 v celoročním hodnocení. Prioritou
v motorsportu je pro Jirku místo spolujezdce. Jako navigátor okusil již Mistrovství světa, Mistrovství
Evropy, domácí šampionát a další zahraniční závody. Spolupracoval nebo spolupracuje s jezdci jako
Martin Vodehnal, Václav Donát, David Tomek, Richard Kirnig, Lukáš Pondělíček, Tomáš Pospíšilík,
Ondřej Bisaha (Rally Monte Carlo 2017, uváděli jsme také ve zpravodaji). V loňské sezoně se
podařilo s mladým Petrem Semerádem vyhrát absolutně celoroční hodnocení v rallysprintserii, když
zvítězili na Rally Příbram, Rally Vyškov, druzí na Valašské rally a třetí na Rally Morava. V letošní
sezoně přišla nabídka od dalšího mladého talentovaného jezdce Dominika Stříteského. Největší
úspěch přišel letos na Rally Bohemia, kde startovali za tovární tým ŠKODA MOTORSPORT a
dokázali vybojovat druhé místo absolutně za Janem Kopeckým, který startoval ve stejném týmu.
Další závod Rally Di Roma Capitale v Římě, které bylo zařazeno do mistrovství Evropy bylo rovněž
velkou zkušeností. Bohužel na sebe upozornili i vážnou havárií na Barum rally, kdy ve vysoké

rychlosti havarovali po skoku a skončili v kotrmelcích po nárazu do stromu. Při záběrech z nehody,
která obletěla celý svět v tu chvíli všem fanouškům zatrnulo. Naštěstí to skončilo pouze otřesem
mozku Dominika, který byl odvezen do Vsetínské nemocnice, Jirka utrpěl jen pohmožděniny. Poté
přišla další nabídka na start s Dominikem za tým ŠKODA MOTORSPORT, tentokrát však na
podniku Mistrovství světa ve Španělsku na Rally Catalunya, i zde se bohužel nepodařilo závod
dokončit, když přišla trochu smolná havárie ve druhé
etapě, kdy spadlo auto pod silnici a asi 5 krát šlo přes
střechu. I to bohužel k rally patří. Další plány už se
ubírají k další sezoně, tak doufejme že bude ještě
zajímavější a úspěšnější...
Že Jiří Hovorka není neznámé jméno v českém
motrorsportu dokazuje rozhovor s novinářkou
Barboraou Vebrovou z AutoSport.CZ . Celé interview
si můžete přečíst na:
http://www.autosport.cz/clanek.php?cl=21212
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