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Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

Blíží se posvícení, tak se již těšíme na kačenu od Kačenky
V Olešnici, říjen 2008

Obecní zpravodaj 3 / 2008

Vážení občané,
právě čtete třetí obecní zpravodaj v roce 2008, ve kterém Vás informujeme
o dění v obci v minulém čtvrtletí. Přejeme Vám všem zajímavé čtení,
veselou zábavu a dobrou chuť při posvícení a mnoho příjemných
podzimních dnů.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde opět čas na seznámení Vás s činností obecního úřadu a
zastupitelstva obce.
V uplynulém období byl odsouhlasen nákup pozemků do majetku
obce v katastrálním území Olešnice a to pozemek p.č. 263/3 výměra 97
m2.
V červenci byla podepsána smlouva s Královéhradeckým krajem na
finanční částku ve výši 70.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou součástí
ocenění za soutěž Čistá obec pro rok 2007,kde jsme se umístili na prvním
místě v kategorii obcí do 500 obyvatel v rámci našeho kraje. Peníze jsou
již připsány na náš účet a budou použity v souladu se smlouvou do oblasti
odpadů a životního prostředí.
Veřejnoprávní smlouva na spolupráci s městskou policií v Kostelci
nad Orlicí byla schválena krajem a dnes je již možné plné využití policie
pro potřeby obce. Jedná se zejména o měření rychlosti, dopravně
bezpečnostní práci a pomoc při zajištění pořádku při akcích konaných
v našich obcích. Tato výpomoc musí být předem dohodnuta.
Zastupitelstvo obce schválilo zadání zaměření připravovaných
stavebních parcel na sídlišti Vrbka. Dále byla odeslána objednávka na
vytyčení hranic na pozemky ve Vrbkách, kde dochází k narovnání hranic
mezi vlastníky a obcí.
Aqua servis Rychnov nad Kněžnou provedl výměnu hydrantu ve
Vrbkách. Celkové náklady jsou ve výši 6.500,- Kč a budou hrazeny
z rozpočtu DSO Obecní voda.
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Obec Olešnice rovněž odeslala žádost na ČEZ na přípojku el.
vedení NN pro plánovanou výstavbu ve Vrbkách. Naše žádost byla
zaevidována a bude zahájeno řízení v měsíci říjnu.
Dne 29. července 2008 došlo ke vloupání do budovy obecního
úřadu. Škodu, kterou zde pachatelé způsobili, byla ve výši cca 35.000,- Kč
na majetku a 22.000,- Kč na hotovosti. Bohužel zatím není znám pachatel.
Je nám líto, že práce, která byla spojená s výměnou oken, malováním a
úklidem byla znehodnocena tímto vandalským krokem a děkuji všem, kteří
provedli úklid kanceláří a chodby ještě jednou. Celá škodní událost je
nahlášena na pojišťovnu.
V měsíci srpnu bylo předáno závěrečné vyhodnocení na akci
výměna oken a dveří. Toto hodnocení bylo nutné předložit do 30 dnů od
předání díla. Hodnocení je součástí podmínek pro získanou dotaci, která
byla ve výši 180.000,- Kč. Dotaci poskytl Královéhradecký kraj.
Dne 24. září 2008 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva
obce. Toto jednání bylo nutné z důvodu chybně podané žádosti na zřízení
školní družiny v obci. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou žádost, která byla
ihned odeslána na Krajský úřad. Podmínkou zastupitelstva obce pro vznik
družiny je skutečnost, že po obci nebude požadován finanční příspěvek na
provoz. Ředitelka školy byla plně seznámena s podmínkami vzniku
družiny. Pokud by nastala situace a vznikl by požadavek na spoluúčast
obce, bude celá věc podléhat novému schválení. Žádosti bylo vyhověno a
k 29.9.2008 je družina zapsána do školského rejstříku. Nejvyšší povolený
počet žáků je 25 dětí.
Bohužel finanční prostředky nejsou nikde a ani naší obci se tento
problém nevyhýbá. Jak jste se již měli možnost seznámit, tak naše pošta je
na seznamu uzavírání poboček. Informace, které máme, jsou jen povrchní a
do dnešního dne s námi nebylo ještě jednáno /mimo předání zápisu o
ukončení provozu k 2.1.2009/.
Naší snahou je co nejvíce bojovat o zachování pošty v obci. V
příloze je otištěn dopis adresovaný na kompetentní místa. Dále bylo ještě
jednáno se Svazkem obcí a měst ČR p. Bezdíčkem, který je velice aktivní
v této otázce a byla nám přislíbena pomoc při jednáních.
Na závěr Vás žádám o spolupráci při zajišťování pořádku v našich
obcích. V uplynulém období došlo opět k několika vloupáním do majetku
našich občanů. Prosím Vás všechny o všímavost a v případě, že Vám bude
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nabízen podezřelý nákup, výkup kožek, výkup nábytku a železa, průzkum
zdraví a nebo další vymyšlené cesty jak se dostat do vašeho obydlí, volejte

494323045
158 .

prosím ihned číslo POLICIE
a nebo přímo linku

Dále zde uvádíme číslo pro případ poruch na elektrickém vedení.

840850860.

Linka pro hlášení poruch je
Prosím o hlášení poruch na toto číslo, pouze tak dosáhneme co
nejrychlejšího provedení opravy. Pokud budete čekat až nahlásí opravu
někdo jiný dochází tak k prodlení, neboť to neznamená že proud nejde
v celé obci.
Do nadcházejících podzimních dnů Vám přeji sluníčko a pohodu
při Vaší práci na zahrádce a nebo jen při procházce podzimní přírodou.

Jiří Moravec starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Horáčková Aneta

Přistěhovali se:

Pařízková Marie
Nováková Zdenka
Nováková Adéla
Novák Radim
Novák Radim
Dvořák Petr
Dvořáková Marcela
Dvořáková Dominika
Dvořáková Michaela
Dvořáková Simona
Karásková Tereza

Odstěhovali se:

Horáková Monika

Zemřeli:

Martínek Miroslav

V měsících dubnu až září 2008 oslavili životní jubilea tito občané:
Vítková Jiřina
86 let
Hovorka Jaroslav
88 let
81 let
Machač Josef
Pinková Marie
81 let
Chaloupková Marie
75 let
Hynková Anna
70 let
Valtera Antonín
85 let
Šmída František
60 let
Martínková Jarmila
81 let
Plašilová Marie
75 let
Hammerlová Marie
84 let
Šmídová Anežka
82 let
Pinka Josef
85 let
Chaloupková Božena
85 let
Moravcová Drahomíra
75 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 5/16

Obecní zpravodaj 3 / 2008

V listopadu 2007 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 ZŠ Olešnice
Nový školní rok 2008 - 2009 jsme zahájili slavnostně 1. září za
přítomnosti starosty obce pana Jiřího Moravce. Přivítali jsme dva nové
prvňáčky. Dva žáci pátého ročníku odešli do spádové školy do Častolovic,
takže počet žáků zůstal i pro letošek stejný. Škola je i nadále jednotřídní
s pěti postupnými ročníky. Patnáct žáků je vyučováno ve dvou skupinách.
Také personální složení školy zůstává stejné. V prvním a letos poprvé i
v druhém ročníku probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu
s názvem „Co slyším, to zapomenu, co vidím to si pamatuji, co vyzkouším,
tomu rozumím“. Snažíme se respektovat současné trendy ve vzdělávání.
Vytváříme dětem podnětné prostředí jak materiální tak i sociálně
komunikativní. V našem ŠVP se snažíme využívat metody a formy
aktivního učení.
Už třetím rokem fungují v naší škole v době od skončení vyučování
do 14:30 zájmové kroužky: angličtina pro nejmenší, pohybové hry,
dopravní výchova, přírodovědný kroužek a kroužek výtvarný, které
nahrazují školní družinu. Kroužky vedou střídavě pedagogové ze základní
školy což vede k jejich vytíženosti. Vedení školy zažádalo proto Krajský
úřad Královehradeckého kraje odbor školství o zápis školní družiny do sítě
škol.
V rámci spolupráce s okolními malotřídními školami jsme 17. září
navštívili žáky ZŠ Lično a shlédli jsme s nimi koncert „Já nic, já
muzikant“. Dne 18. září jsme pozvali žáky ZŠ Čestice na sportovní hru
„Běh lesem s otázkami“. Soutěžila čtyřčlenná smíšená družstva. Jejich
úkolem bylo uhodnout a správně zapsat odpovědi na třicet otázek které byli
připevněny na stromech podél vyznačené trasy vedoucí kolem Střezmé.
V cíli na sportovišti jsme si společně pohráli, opekli párky a vyhodnotili a
odměnili nejlepší družstva. Krásné počasí a pohoda ještě umocnily krásné
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zážitky z této sportovně- vědomostní soutěže. V této spolupráci s okolními
základními školami chceme pokračovat i nadále.
Mgr. Milada Vránová

Školská rada
V uplynulém období Školská rada schválila tento dokument:
Výroční zprávu o činnosti Základní školy v Olešnici za školní rok 2007/08,
kterou zpracovala ředitelka školy Mgr. Milada Vránová.

SPOZ
V měsíci říjnu připravujeme na sportovním areálu vítání občánků.
M. Pinková

SDH Olešnice
Třetí čtvrtletí letošního roku jsme zahájili účastí na soutěži v
Kostelecké Lhotě. Sice se nám nepodařilo obhájit loňské vítězství, ale i
dosažené třetí místo je v této netradiční soutěži úspěch, soutěží se zde jak v
hasičských dovednostech, tak se zde provádí různé soutěže zručnosti.,
navíc se zde vždy sejde vysoký počet soutěžních družstev, naše smíšené
mužstvo bojovalo ze všech sil, ale na vítězství přesto nedosáhlo, patří jim
za třetí místo i tak obdiv, vždyť třeba zachránit Maxipsa Fíka a jeho Áju
nejde určitě nikde nacvičit
Na 16. srpen připravujeme spolu s obecním zastupitelstvem tradiční
soutěž O putovní pohár starosty obce. Soutěž jsme se rozhodli po loňské
zkušenosti uspořádat na louce za hasičskou zbrojnicí, kde se všem loni
moc líbilo. Manželé Poslušní nám vyšli vstříc a povolili nám soutěž na
jejich pozemku uspořádat, avšak počasí se proti nám postavilo a snad
jediná sobota, kdy pršelo, vyšla na den konání naší soutěže. Z důvodů
možnosti podmáčení pozemku a následnému poničení jsme se ráno v den
soutěže rozhodli soutěž přemístit na sportovní areál. Ráno před soutěží
bylo sice náročné, museli jsme vše připravené přemístit, ale o to větší byla
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naše radost, když se začali sjíždět přihlášená družstva a všech čtrnáct i přes
nepřízeň počasí dorazilo. Radost pak nebrala konce když v soutěži žen i
mužů naše družstva vyhrála a jako druhé mezi muži skončilo naše
družstvo, smíšené z žen a mužů. Po několika letech se tak domů vrátil
pohár mužů, ten pro ženy totiž naše ženy ještě nikomu nedovolily odvést z
obce. Poslední srpnovou sobotu jedeme na soutěž O putovní pohár starosty
obce Velká Ledská, zde jsme mezi muži skončili na třetím místě, ženy
skončily ve své kategorii nejlépe, ale překvapilo nás, když při vyhlášení
výsledků zjišťujeme, že pořadatelé ženy zařazují mezi družstva mužů a
ženy samostatně nehodnotí a tak naše ženy mezi muži obsazují páté místo.
Na sobotu šestého září jsme pozváni na soutěž v Kosteleckých Horkách.
Tato soutěž je každoročně silně obsazená a nám se zde ještě v kategorii
mužů nepodařilo získat umístění na stupních vítězů. Letos jsme sem
odjížděli bez naděje na získání umístění, protože družstvo mužů, které se
nedalo dohromady doplnily ženy. Podařil se však husarský kousek a naše
smíšené družstvo se na této soutěži umístilo na krásném třetím místě a
poprvé si odsud přivezli umístění mezi nejlepšími. V měsíci září bylo z
prostředků obce našemu sboru zakoupeno pět vycházkových uniforem. Na
sobotu 27. září je připraveno sportovní hasičské odpoledne pro hasiče a
rodinné příslušníky. Jsou připraveny zajímavé soutěže, jak pro dospělé i
děti, tentokrát nám počasí přeje i účast je hojná a myslím, že se soutěžícím
odpoledne povedlo.
Ivana Říhová

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Bohužel se nám nepodařilo zajistit příspěvek informující o dění
v mysliveckém sdružení, vše Vám vynahradíme v příštím zpravodaji.
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Další
Zpráva průběhu výměny oken na budovách obce Olešnice čp. 63 a 134
Na budově čp. 63 i na budově čp. 134 proběhly všechny práce
spojené s výměnou oken a vchodových dveří dle sepsané smlouvy o dílo.
Samotná realizace proběhla bez jakýchkoliv problémů pro zadavatele tj.
Obec Olešnice. Částečný problém nastal s bouráním skleněných výplní na
budově čp. 63, které firma Matrix z části podcenila a výměna těchto
okenních prvků byla náročnější než se původně předpokládalo, ke cti
vykonavatelům práce jak firmy Matrix tak zednické firmy, která tyto práce
pro ně prováděla je nutné podotknout, že nedošlo ke změně původní
smlouvy, tzn. že cena této práce zůstala taková na jaké jsme se dohodli.
V nynější době jsou již obě budovy předány a za chodu byly dodělávány
některé drobné závady, poslední závada, která je zapsána v předávce
budovy čp. 134, je půdní okénko, které se firmě nepodařilo namontovat
tak, jak jsme si všichni přáli, ale tato závada bude v dohledné době
odstraněna. Celkové náklady na budovu čp. 63 byly ve výši 330 557,- Kč a
na budovu čp. 134 byly ve výši 169 809,50 Kč. Dotace od Krajského
úřadu HK z programu obnovy venkova činila 180 000,- Kč. Veškeré
finanční transakce již proběhly.
Při této proběhlé akci a rozpracovanosti budov bylo rozhodnuto, že
se ihned po dokončení zednických prací vymalují v budově čp. 63 kancelář
starosty a kancelář účetní a zároveň maliřsky zakončí dozdívané části
kolem oken a dveří. Celkové náklady na budovu čp. 63 činily 8 941,- Kč.
Na budově čp. 134 jsme při této akci ihned vymalovali ordinaci lékaře,
čekárnu, knihovnu a celou chodbu, kde bylo nutné provést ve všech
místnostech škrabání, což tuto částku částečně navýšilo. Celková suma za
vymalování čp. 134 byla 14 039,- Kč. Zároveň jsem na budově čp. 134
zjistili havarijní stav podlahy v čekárně lékaře, kterou se budeme snažit
zrenovovat v příštím roce.
J.Dostál
Jak změna přispěla vzhledu budovám, můžete vidět na následujících
fotografiích:
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Dopis odeslaný České poště:

Věc: Nesouhlas s uzavřením pošty
Vážený pane generální řediteli,
Obracím se na Vás jako starosta obce Olešnice a Hoděčín.
Naše obce sice nejsou velké dle Vašeho zařazení a proto jste se rozhodli
uzavřít poštu 517 36 Olešnice, a to od 2.1.2009. Nyní Vás sdělím pár
postřehů ze zasedání obecního zastupitelstva, proč našim občanům bude
Vaše pobočka místní pošty chybět.
Nabízené motorové služby jsou pouze přijatelné pro část
občanů, kteří nejsou v zaměstnání. Pracujícím je nabízena forma dohody
s doručovateli nebo možnost odběru v pobočce v Ličně hruba 6 km, pro
doplnění není doLična dopravní obslužnost. Dále pak na pobočce
v Častolovicích vzdálenost hruba 4-7 km, dopravní obslužnost je v rozmezí
odjezd autobusu 7.15 příjezd 10.30 hod. Odpoledne odjezd 14.00 příjezd
16.15 hod. (poměrně dobře zabitý čas pro jeden dopis do vlastních rukou).
Dále je nabízena pošta v Týništi n. Orlicí zhruba 10 km rovněž zde není
zajištěna dopravní obslužnost. Cesta autobusem našeho občana do
Častolovic a zpět bude stát 20,- Kč na jízdném + jeho čas. Pokud pojede
občan osobním autem tak jistě zde není potřeba nic počítat. Opravdu jste
ukázali, že jste dobří ekonomové a lidi na vesnici pro Vás nic neznamenají.
Za zamyšlení z Vaší strany je i skutečnost, že nabízené mobilní číslo
motorizovaného doručovatele, které má sloužit k domluvě s občany je
pouze další náklad pro řadového občana. Česká pošta začala našim
občanům v minulosti nabízet další služby a to zejména dobíjení mobilních
telefonů, prodej toaletních potřeb, služby poštovní spořitelny a mnoho
dalšího, bohužel, když si nato občan zvykne tak mu to zrušíme. V naší obci
je pouze malý obchod a proto rozšíření o výše jmenovaný sortiment na
zdejší pobočce byl zejména staršími občany žádán. Další obavy jsou ze
snížení Vámi nabízených služeb, jak je známo z okolních obcí, kde
motorizovaná služba funguje. Zde nejsou pouze plané obavy, ale obavy
skutečné a podložené občany již dříve postižených obcí. Bohužel není
pochopena ani Vaše nabídka pro náhradní poštu, neboť pokud jako
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zákazník si zaplatím službu tak ji chci dostat. Bohužel vy službu zajistíte,
ale co nejlevněji pro Vás s potupnou úrovní pro daňového poplatníka.
Obavy našich občanů o bezpečnost při přenášení finančních hotovostí
výběru peněž a různých plateb, které budou probíhat na ulici!!!, a to ještě
zde není ohled na právě probíhající roční období. Bohužel je vidět, že Váš
monopol je pro nás malé obce smrtící. Toto je názor občanů.
Nyní si dovolím postřeh jako starosta obce Olešnice, pod kterou
spadá i Hoděčín. Ihned ze začátku upozorním, že jsem starosta bez
politické příslušnosti a nehodlám se ani v budoucnu anonymně schovávat
za žádnou politickou stranu. Pro mne nepochopitelný krok České pošty byl
již v roce 2002, kdy do části Hoděčín byla zavedena motorizovaná pošta.
Tenkrát byl tento krok přijat rovněž s problémy, ale se závazkem České
pošty, že pošta v Olešnici zůstane zachována spádově i pro Hoděčín, který
je součástí obce Olešnice. Další krok Vašeho podniku je už vůbec
k nepochopení, z jakého důvodu jste se mnou jako se starostou obce
jednali počátkem měsíce srpna o úpravě provozních hodin na místní
pobočce. Po dohodě, že přijde k jisté úpravě provozních hodin, se kterou
byl oboustranný souhlas, přišel šok v podobě oznámení o uzavření místní
pobočky. Toto jednání proběhlo dne 27. srpna 2008 na Obecním úřadě
v Olešnici za účasti vedoucí obvodní pošty z Rychnova nad Kněžnou.
Bohužel ten den bylo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde jsem celou
věc oznámil našim občanům (nepřejte si slyšet ohlasy). Šok, který nastal
druhý den ráno bych opravdu nečekal ani ve zlém snu, natož pak od
podniku, který se chlubí na každém kroku. S naší vedoucí pošty byla celá
věc o uzavření projednána až následující den 28. srpna 2008. Bohužel naší
vedoucí pošty byl snížen pracovní úvazek se mzdou a to na základě snížení
provozních hodin pro veřejnost, byl to snad cílený krok, abyste snížili
náklady, s tím, že jste již měli v plánu výše uvedenou pobočku stejně
zrušit. Opravdu se Vám to podařilo a připravili jste obyčejné lidi o
vyplacení vyššího odstupného. Opravdu si vážíte lidí jak zákazníků tak
zaměstnanců a my všichni jsme pro vás pouze kus. Na doplnění uvedu, že
pobočka pošty je v prostorách obce, kde roční nájem Česká pošta hradí ve
výši 1200,- Kč, dále za spotřebu vody, elektrické energie a likvidaci
odpadu platí částku 15 400,- Kč. Bohužel Vám dnes již ani nestojíme za
jednání, kde byste se nás alespoň z části snažili pochopit, popřípadě celou
věc alespoň nějakým směrem se snažili vyřešit jinak, než uzavřením
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pobočky. Naše obec v současné době připravuje stavební parcely pro další
výstavbu. Z pohledu obce se do budoucna rozroste i počet občanů, bohužel
ale tak daleko už Vás tato skutečnost nezajímá.
Dovolte mi na závěr, abych Vám popřál mnoho
spokojených zákazníků a hlavně nezapomínejte vždy všechno dobře
spočítat, aby lidi na venkově zaplatili za služby, které od Vás nedostanou.
Za sebe Vám mohu vzkázat pouze jediné, těším se na den, kdy tady bude
konečně konkurence a nebude nad Vámi držet ruku stát.

Jiří Moravec
starosta obce

Na vědomí:
MUDr. Ivan Langer-ministr vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170
34 Praha 7 – Letná
Česká pošta, obchodní ředitel, Pardubice
Česká pošta, vedoucí pošty Rychnov nad Kněžnou
Rychnovský deník – Miloslav Dostálek, Komenského 43, 516 01 Rychnov
n. Kn.
Josef Ježek-poslanec PSP ČR, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
ing. Václava Domšová-senátorka, společenské centrum, Panská 1492, 516
01 Rychnov n.Kn.
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Borec na konec
Taekwondo
je
druh
bojového umění. I tento sport má
v Olešnici své příznivce. Přinášíme
Vám
zde
zprávu
Davida
Vondráčka, který se účastní soutěží
v tomto oboru:
Po přestupu na střední školu
do Pardubic jsem se začal zajímat o
bojové umění Taekwondo. Jeden
oddíl zabývající se tímto bojovým
uměním se v Pardubicích nachází, a
tak jsem se stal jeho členem.
Tréninky probíhají dvakrát týdně
v úterý a ve čtvrtek a každý trvá 3
hodiny, ale nováčci odchází po
hodině a půl a zůstávají pouze ti
zkušenější.
Klub
ITF
Taekwondo
Pardubice se
účastní
i
spousty soustředění, závodů jako je například
mistrovství České Republiky nebo oblastní soutěže.
Ty probíhají v Brně dvakrát za rok, vždy v dubnu a
říjnu. Účastní se jich týmy z Moravy, Slezska a
Pardubického kraje. Několika oblastních závodů jsem
se i úspěšně zúčastnil. Závody jsou rozděleny do čtyř
kategorií, děti do 15 let, žáci do 18 let, dospělí a
senioři. Závodí se ve třech disciplínách, které jsou
tuly (sestavy), wiryok (přerážecí techniky) a
v matsogi (neřízený boj v chráničích). Chrániče jsou
nutné na ruce, což jsou klasické boxerky, chránič na
nárty, na zuby a suspenzor. Na poslední oblastní
soutěži v Brně se závodů zúčastnilo 120 závodníků,
kteří nastoupili ve všech třech kategoriích. Ve dvou
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ze tří kategorií jsem se probojoval až do finále, ve kterém jsem
v přerážecích technikách skončil na druhém místě a v boji jsem obsadil
první místo. Tento sport se může někomu zdát surový, ale není to tak,
protože v něm jde o to porovnat se s jinými lidmi, kteří dodržují stejné
zásady jako vy, když začnete s tímto sportem.

Miloš Cvejn (na fotu s číslem 41), o
kterém jsme v této rubrice psali loni
v souvislosti
s pražským
půlmaratonem, se 31.8. zúčastnil 10.
Rychnov Classic Marathonu. Z celkem
71 účastníků doběhl na 42. místě, 42,2
km urazil za 3:51:00.
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