Obecní zpravodaj 2 / 2008
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

Není bažant jako bažant, oba jsou zlatí, ten nahoře běhá v jedné voliéře v Olešnici,
ten ze spodního obrázku se točí v Bumbálci v Hoděčíně

V Olešnici, červenec 2008
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Vážení občané,
právě jsme vydali druhý obecní zpravodaj v tomto roce, ve kterém (aspoň
doufám) jsme zachytili významné události, které nastaly ve druhém
čtvrtletí. Přejeme vám všem zajímavé čtení a příjemnou dobu prázdnin a
dovolených.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a dnes již máme první pololetí letošního roku za
sebou a jsme zde opět s informacemi o chodu našich obcí.
V měsíci dubnu proběhlo tradiční setkání našich důchodců, kterým
zpříjemnilo odpoledne vystoupení našich dětí z místní školy pod vedením
paní učitelky Zajíčkové a Mgr. Vránové. Dále bylo na programu
vystoupení skupiny NEŠLAPETO z Kostelce nad Orlicí. Po ukončení
programu bylo dost času na příjemné popovídání a zavzpomínání na
uplynulý rok.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání zadání změny
projektové dokumentace pro plánovanou výstavbu ve Vrbkách. Změna se
hlavně dotýká nového rozmístění domků, změny ve výstavbě kanalizace a
dopracování veřejného osvětlení. V současné době již probíhá jednání, kde
se chystá vypracování geometrických plánů a vytyčení jednotlivých parcel
pro zahájení stavebního řízení. Zastupitelstvo obce rovněž odsouhlasilo
vypracování pasportu stávající sítě kanalizací tak, aby bylo možné požádat
o povolení k vypouštění odpadních vod. Pro naší obec to budou nemalé
náklady, ale tímto krokem vyřešíme alespoň částečně kanalizaci v obci a
uvedeme stávající síť do souladu se zákonem.
V měsíci květnu nám byla provedena kontrola z OSSZ v Rychnově
nad Kněžnou. Kontrola proběhla bez závad a nesrovnalostí.
Obec Olešnice vydala souhlas s napojením cyklotrasy po silnici III.
třídy s napojením od Lična v Hoděčíně. Povolení bylo vydáno na základě
žádosti pro rozvoj turistiky v oblasti Vrcha.
Naše obec byla požádána o povolení k umístění optického kabelu
na pozemku v KÚ Olešnice p.č. 910. Zastupitelstvo obce nesouhlasí
s navrhnutou výší za věcné břemeno a dále nesouhlasí s překopem přes
místní komunikaci na Paseky. Požadujeme provedení protlaku pod
vozovkou.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Sběr nebezpečných odpadů, který proběhl dne 22.května nebyl tak
úspěšný jako v minulém roce, ale přesto doufáme, že vyřazené nepotřebné
věci nebudou pohozeny na místech kam nepatří a budou odevzdány při
dalším svozu.
Škodní událost, která vznikla při vichřici na sportovišti v Olešnici,
byla pojišťovnou vyřízena a částka 142.330,- Kč byla již připsána na účet
obce.
Nad rámec vzniklé škody byla ještě provedena oprava a nátěr
fasády za částku 57.972,- Kč. Zde bych poděkoval ještě jednou všem, kteří
se zasloužili o rychlé provedení oprav tak, aby nedošlo k dalšímu
případnému poškození majetku a nebo ohrožení zdraví našich
spoluobčanů.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo mimořádný příspěvek pro rok
2008 pro DSO ORLICE. Příspěvek bude použit na dofinancování nákupu
zastřešeného podia. Naše obec jako člen svazku si bude moci toto podium
zapůjčit, stejně jako je tomu u party stanu.
Obec Olešnice odkoupí pozemek p.č. 263/3 o výměře 97 m2 v KÚ
Olešnice u mlýna. Zaměření a vypracování geometrického plánu hradí
obec. Cena pozemku je schválena ve výši 20,- Kč za m2.
V uplynulém období bylo provedeno osečení příkopů a ostatních
ploch za částku 6.188,- Kč. Dále byla provedena částečná oprava cesty na
Třešňovku, vyčištění žlabovek na Písku, provedení úpravy živých plotů
v Olešnici a Hoděčíně. Po nájezdu nenechavců jsme se rozhodli k zavaření
kanálových mříží tak, aby nebyla dána šance k jejich odcizení. Informace
pro naše občany, mříže lze otevřít za pomoci krumpáče, sváry nejsou po
celém obvodu mříže, jak bylo řečeno zlými jazyky. Doufáme, že tímto
krokem nebude někomu způsobena újma. Cena jedné mříže přijde obecní
pokladnu cca na 3.000,- Kč dle velikosti.
Jak jste si jistě všimli, tak v Olešnici u buku a u školy byly
namontovány lavice a stoly. Toto velmi pěkné dílo je vybudováno díky
místním občanům a to zejména panem Židem Milanem a Pavlem
z Olešnice a místostarostou p. Dostálem. Za tyto krásné výrobky jim patří
poděkování a doufám, že se nenajdou ruce, které by toto dílo chtěly
poškodit.
V červnu byla zahájena na budově OÚ a školy výměna oken a
dveří. Společnost MATRIX, která poptávkové řízení vyhrála, zahájila 16.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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června práci. Ke dni 30.6. byla budova školy a OÚ předána jako hotové
dílo. Stavbu jsem přebral společně s místostarostou obce, který celou akci
měl na starost.

Rovněž zde byly provedeny malířské opravy a současně byla
vymalována kancelář p. Dostálové a šatna školy. Kancelář starosty bude
vymalována od 11. do 12. července 2008.
Dále byla zahájena výměna oken a dveří na budově čp. 134
zdravotní středisko a pošta. V součastné době probíhá malování a úklid.
Doufáme,že se Vám po ukončení těchto akcí naše budovy budou líbit.Zde
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu při
stěhování nábytku a při úklidu po provedených montážích.
Na výše uvedené akce byla dne 2.července 2008 podepsána
smlouva o přiznání dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši
180.000,- Kč. Finanční prostředky by měly do 90 dní od podepsání
smlouvy být poukázány na náš účet.
Nyní mi ještě dovolte, abych se Vám omluvil za případné
problémy, které Vám mohly vzniknout při výměně oken z důvodu
omezeného provozu lékaře, pošty, kadeřnictví a nebo OÚ. Ještě jednou
díky za pochopení.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, kteří se chystáte na
dovolenou, popřál pěkné počasí a šťastný návrat domů a všem ostatním
příjemné prožití letních měsíců a dětem hezké prázdniny.
Jiří Moravec starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
Odstěhovali se:

Horáková Monika

Zemřeli:

Klapal František
Klapalová Anna

Zpráva ZŠ Olešnice
Poslední dva měsíce školního roku byly nabité událostmi.
6. 5. jsme pozvali všechny maminky do školy na oslavu Dne matek.
Děti si samy připravily pásmo básniček a vystoupení a maminkám
vlastnoručně vyrobily na občerstvení chlebíčky.
19. 5. jsme vyrazili na exkurzi do hlavního města Prahy. Vedoucím
naší výpravy, kterou tvořili žáci školy, někteří rodiče a učitelky, vedl pan
Petr Dvořák. Viděli jsme Václavské i Staroměstské náměstí s Orlojem,
Karlův most, rozhlednu Petřín i s bludištěm, nádvoří Pražského Hradu i
muzeum hraček. Prošli jsme se po Starých zámeckých schodech, projeli se
metrem, tramvají i vlakem.
13. 6. nás pozvali žíci ze ZŠ Lično k nim do školy, kde nám zahráli
Nezbednou pohádku od Josefa Lady. Moc se nám líbila nejen samotná
pohádka, ale i výkony všech dětských herců. Ještě téhož dne zorganizovala
paní učitelka Zajíčková noční indiánský bivak ve škole. Navečer si děti
prošly indiánskou stezku v lese, navlékly si korálky a obatikovaly si trička.
Noční činnost nebyla jenom zaměřena na odpočinek a spánek
v netradičním prostředí, ale i pozorovat , zda-li v místní základní škole jsou
školní skřítci. Jak to dopadlo se skřítky se musíte zeptat statečných dětí.
Týden od 16. do 20. června byl zvláštní v tom, že z důvodu výměny
oken ve školní budově probíhala výuka žáků v náhradním režimu.
V pondělí jsme uspořádali sportovně-branný den a na jeho závěr
jsme si opekli párky na sportovišti.
V úterý jsme společně se ZŠ Lično vyjeli na školní výlet do
Českého ráje a na Trosky.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Ve středu nás čekal nelehký úkol: vysbírat v obcích starý papír.
S pomocí ochotných občanů, kteří nám pomohli papír do přistaveného
kontejneru dopravit, se nám podařilo sebrat rekordních 3400 kg papíru.
Všem moc děkujeme.
Ve čtvrtek jsme mohli strávit dopoledne v Čestické tělocvičně a
sehráli jsme se žáky ZŠ Čestice florbalový turnaj. Celý turnaj řídil a ceny
věnovat pan starosta Petr Vondráček.
V pátek jsme vyrazili na dopravní hřiště při ZŠ Častolovice, kde
jsme pod vedením paní uč. A. Zvěřinové učili správně jezdit podle
dopravních značek a zkusili jsme si i jízdu zručnosti.
V posledním červnovém týdnu jsme si opakovali učivo, uklidili
školu v pátek rozdali vysvědčení, rozloučili se a hurá na prázdniny.
Dětský den
Dětský den se konal 7. června na Sportovišti v Olešnici. Sponzory
této akce byli obecní úřad který poskytl částku 3000,- Kč na nákup cen na
soutěže. SDH Olešnice věnovalo 800,- Kč a paní Adámková, která
věnovala dětem párky na opékání. Jednotlivá soutěžní stanoviště zajistily
maminky ze SPRDŠ při ZŠ Olešnice pod vedením paní Dany Židové.
Střelbu ze vzduchovky řídili tradičně členové z SDH Olešnice, kteří
zajistili i osvěžení v podobě vodní mlhy z hasičské stříkačky.
Velkým zpestřením dne a velmi vyhledávanou atrakcí byla i dvě
malá pruhovaná prasátka, která přivezl a po celou dobu hlídal a krmil pan
Jaromír Dostál. Velký dík patří také členům Mysliveckého sdružení
Střezmá panu R. Podolskému a Josefu Moravcovi st. za krásnou ukázku
práce cvičených loveckých psů.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Milým překvapením a velkou radostí bylo i 70 krásně zdobených
perníčků, které dětem věnovala paní Jana Libotovská.
Ke krásné poklidné atmosféře Dětského dne přispělo nejen krásné
počasí, ale i hudební produkce Michalky Bezdíčkové.
Za krásné pohodové odpoledne patří poděkování všem, kteří se
větší či menší měrou zasloužili o organizaci Dne dětí v Olešnici.
Mgr. Milada Vránová

SDH Olešnice
Druhé čtvrtletí letošního roku
jsme otevřeli na valné hromadě sboru,
která se konala 12. dubna. Zde jsme
začali smutnou zprávou, že od nás odešel
ve věku 81 let náš nejstarší hasič bratr
František Klapal, do Sboru dobrovolných
hasičů vstoupil v roce 1945 a byl tedy
dobrovolným hasičem 63 let, jeho
památku jsme uctili minutou ticha a
čestnou stráží a položením kytice se s
ním na posledním rozloučení rozloučili
členové sboru. Čest jeho památce.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Na 19. dubna jsme zorganizovali sběr starého železa v naší obci a
naši hasiči ho zhodnotili jako úspěšný, díky všem občanům, kteří nám šrot
připravili se vydařil. Dále jsme se věnovali přípravě tradičního kácení
máje. Naši hasiči se připravovali již o zimních měsíců a sehráli letos
scénku,, Ordinace v růžové zahradě´´. Všem, kteří účinkovali pod májkou i
těm, kteří pomáhali s organizací a přípravami děkuji.
V květnu se uskutečnila v Hřibinách okrsková soutěž, za účasti
družstev našich žen a mužů. Ženy soutěž ve své kategorii vyhrály a muži
skončili na 4. místě. Naše hasiče potrápila technika a doufáme, že po
provedené opravě budou již další soutěže veselejší.
Na začátku června pomáhají hasiči již tradičně s organizací
dětského dne.
Na poslední červnovou sobotu jsme svolali valnou hromadu s
opékáním prasátka, zde jsme se sešli, popovídali si a při opékání se
pobavili. Nyní je již před námi příprava na obhajobu loňského vítězství na
sotuěži v Kolstelecké Lhotě, která se koná 12.7.
Dovolujeme si pozvat všechny naše spoluobčany na připravovanou
tradiční soutěž o putovní pohár starosty obce Olešnice, kterou
připravujeme na 16.srpna. Přijďte naše hasiče v jejich soutěžení podpořit.
Ivana Říhová

SDH Hoděčín
Začátkem roku se konala valná hromada obce Hoděčín. Předmět
VH bylo zhodnocení činnosti a práce za rok 2007. Dále jsme se věnovali
přípravě techniky na nadcházející soutěžní sezonu. Předmětem příprav
mimo jiné bylo i zakoupení nových savic, rozdělovače a také proudnic s
finančním příspěvkem od obce.
V roce 2008 se již uskutečnila brigáda na vykácení náletových
dřevin kolem parčíku pod Novákovými v Olešnici. Výtěžek dřeva připadl
na otop do Bumbálky. Další brigáda byla sběr železného šrotu, čímž by
jsme rádi poděkovali všem občanům vesnice Hoděčín za přispění železa.
30. dubna se uskutečnila tradiční oslava pálení čarodejnic. Dřevo na
podpálení čarodejnice poskytl p. Páv. Po uhašení posledního plamínku z
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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čarodejnic jsme se začli usilovně věnovat přípravě na blížící se hasičskou
soutěž. Ta se konala 24. května, a i přes svou vlastní techniku a výzbroj,
jsme dopadli jako naši fotbalisti na EURU.
Doba prázdnin a dovolených nastala, ale my jsme neusnuli na
vavřínech. Připravujeme společenskou akci pro členy a příznivce SDH
Hoděčín s opékáním u Bumbálky. Po té se budeme pilně věnovat přípravě
na poháry obcí Olešnice, Velká Ledská, atd.

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
druhé čtvrtletí, které vyvrcholilo Červnem-Měsícem myslivosti, bylo
letos pro nás myslivce z MS Střezmá Olešnice opět velmi pestré a jistě
by se dalo o mnohých akcích dlouze psát a předložit z nich mnoho
zdařilých fotografií. Domnívám se však, že i zde platí ono heslo „méně
je někdy více“ a tak tedy jen v bodech shrnu nejdůležitější momenty ze
života naší organizace, které stojí za pozornost:
•

•
•

•
•

Březnové řádění vichřice Emma se nevyhnulo ani naší honitbě,
když byla zničena lovecká kazatelna a krmelec pro srnčí zvěř na
Častolovských Horkách, na který spadl vyvrácený strom. Ihned
byly započaty našimi členy práce na stavbě nového krmelce a dne
4.5. sem byl dovezen nový krmelec i se zásobníkem na krmivo.
10.5. zvítězil náš myslivecký hospodář Pavel Žid se svojí mladou
fenou drsnosrstého jezevčíka Bonny z Opočenské obory na
zkouškách vloh pro malá plemena v Přepychách.
16.5. byl zahájen odlov srnců tradičním příjezdem zahraničních
loveckých hostů do naší honitby. Především vlivem velmi
nepříznivého počasí se lov na rozdíl od několika předchozích let
nezdařil a lovci odjeli s prázdnou.
Ve dnech 21.-25.5. proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem
14.ročník výstavy Natura Viva, která je největší výstavou svého
druhu v ČR pro myslivce, rybáře a včelaře.
1.6. se zapojilo naše sdružení uspořádáním výstavy loveckých
trofejí na chatě v Bažantnici do akce Pohádková cesta při
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•

•

•

•
•

•

příležitosti Dne dětí. Děti měly možnost nejen shlédnout výstavu,
ale též vyzkoušet své dovednosti ve střelbě ze vzduchovky.
7.6. se dva naši členové zúčastnili Dětského dne v Olešnici, kde
předvedli se svými loveckými psy ukázky výcviku, další člen pak
úžasně doslova sbližoval děti s přírodou, když dovezl do areálu
sportoviště malá selátka divočáků a nechal s nimi děti pohrát si
14.6. uspořádalo naše sdružení pro své členy, jejich rodinné
příslušníky a další přátele naší organizace výlet do Orlických hor,
při kterém jeho účastníci navštívili kostel v Neratově, museum
řemesel v Deštném, soukromou skalku v Sedloňově a zámek
v Novém Městě nad Metují. Výlet byl zakončen společným
posezením a slavnostní večeří v restauraci na Sportovišti
v Olešnici. Touto netradiční akcí, kterou naše sdružení nejen
organizovalo, ale z velké části účastníkům též dotovalo, jsme
oslavili Měsíc myslivosti.
21.6. proběhl na brokové střelnici Na Pasece další ročník závodu O
putovní pohár MS Střezmá Olešnice ve střelbě na asfaltové terče
v disciplíně lovecký parkůr. Soutěže se zúčastnilo 10 střelců
z pořádajícího sdružení a 15 hostů. Výsledky: 1.Radomír Podolský
/16+18 zásahů z 20možných/, 2.Miloslav Zaňka /18+16/, 3. Josef
Vanický ml./16+17/. O vítězi rozhodl dodatečný rozstřel při
tzv.dvoustřelech /R.Podolský 17 z 20, M.Zaňka 15 z 20/
s rodinou Hanákových z Olešnice uzavřelo naše sdružení pětiletou
nájemní smlouvu na jejich pozemek nad Olešnicí, na kterém bylo
založeno políčko pro zvěř
naše sdružení zvažuje podání žádosti o vyhlášení oblasti chovu
koroptve polní v naší honitbě, rovněž podalo na vyšší orgán
myslivosti a ochrany přírody žádost o povolení lovu nepůvodních
druhů zvěře jako jsou norek americký, psík mývalovitý, nutrie
říční či mýval severní. Zvláště norci uniknuvší z původních
farmových chovů se velmi rozšířili okolo toku Divoké Orlice, kde
působí škody na divokých kachnách i jiné zvěři
dvě po sobě jdoucí mírné zimy přinesly optimistické vyhlídky do
stavů drobné zvěře, zároveň byl však zaznamenán nežádoucí
značný nárůst populace černé zvěře a také lišek, kterých bylo od
začátku roku uloveno v naší honitbě již více než 25
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•
•
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krajský úřad v Hradci Králové motivuje myslivce k lovu mladé
černé zvěře vyplácením zástřelného ve výši 200,-Kč za 1 odlovený
kus
z rozsáhlé brigádnické činnosti našich členů v posledním čtvrtletí
lze uvést vybudování ostrůvku a umístění hnízních budek pro
divoké kachny na rybníku na Horkách, opětovný odchov cca 150ks
polodivoké populace bažanta okolo Hřibin, odchov kachen na
rybnících u Častolovic a v Hoděčíně, položení zámkové dlažby
okolo přístřešku v Častolovicích a jeho nový nátěr,rozsáhlou akcí
byla v Olešnici u hospodářské budovy úprava pozemku před
budovou a jeho zasetí a osázení dřevinami, rovněž zde byl upraven
vodovod a položen trativod k zabránění podmáčení pozemku, byly
zde instalovány nové okapy, srovnán pozemek pro stavbu
přístřešku na uskladnění řeziva. U chaty na Pasece byly opraveny a
natřeny okenice, bylo provedeno nové opláštění vysoké věže na
střelnici a jeho nátěr, v Častolovicích byl do chladicího boxu
vyroben nový regál na potraviny, doplněn drobný inventář
v kuchyni, částečně byla opravena místnost po havárii vody
v přilehlé budově. Ve spolupráci se zemědělským sdružením
členové MS vyčistili a získali obilí pro zvěř ze šachet posklizňové
linky…..opravdu náročné období.
Letos slaví Českomoravská myslivecká jednota, v níž jsme
sdruženi, 85 let jednotné myslivecké organizace, když 23.4.1923
byla v Brně založena tehdejší Československá myslivecká jednota.
Podobně je od roku 1923 vydáván odborný časopis Myslivost,
původně nesoucí název Stráž myslivosti
R.P.

Text k fotografiím:
Míla Zaňka na střelnici stále válí
Nový krmelec byl právě dovezen na Častolovská Horka
Bohouš Kunc a Adam Mitana dohlížejí na výstavu trofejí
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Životní prostředí – likvidace odpadů
V červnu proběhl za účasti místní školy sběr starého papíru.
Dohromady se nasbíralo 3400 kg papíru, což je ve srovnání s minulým
rokem o 550 kg více. Děkujeme všem občanům, kteří se na sběru podíleli.
Peníze získané z prodeje, budou použity na nákup školních potřeb.
Jiří Holoubek

Další
Provoz zdravotního střediska
V období prázdnin od 1.7. do 31.8. bude MUDr. Šesták ordinovat
pouze v úterý od 11:00 do 13:00.

Výzva k výměně občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že 31.prosince 2008 končí doba platnosti
všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (tzv.
růžovomodrých) vydaných do 31. prosince 2003. Občané, kteří mají do
tohoto data vydané OP jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2008.
Žádost o jejich výměnu je nutné podat nejpozději do 30. listopadu 2008.
Spolu se žádostí je nutné předložit OP a 1x foto ze současné doby,
případně další doklady, umožňující zápis nepovinných údajů /titul, dítě
mladší 18-ti let/.
Tato povinnost se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936,
pokud v jejich OP není doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním
datem.
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Borec na konec
22.6.2008 se konalo ve Vyškově finále skupin POM, což je
mistrovství republiky mažoretek. Finále se zúčastnily i Veronika
Kohoutková, Michaela Nováková, Michaela Bezdíčková, které jsou
součástí skupiny Marlen 3 z Kostelce nad Orlicí. Ve své kategorii juniorek
se skupina umístila na pěkném šestém místě, postup na mistrovství Evropy
jim unikl o 3 místa. I v kadetkách měla naše obec zastoupení, a to díky
Anetce Jarkovské, která se ve své kategorii také probojovala do finále se
skupinou Marlen 2. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Vystoupení
mažoretek jsme mohli v naší obci vidět loni při oslavách.
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