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Vážení občané,
Před Velikonočními svátky vydáváme první obecní zpravodaj
v tomto roce, ve kterém Vám přinášíme zprávy z našich obcí za první
čtvrtletí. Přejeme Vám všem zajímavé čtení a příjemně strávené
Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní počasí.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde opět čas Vás seznámit s chodem našich obcí. Hned v úvodu
se krátce zmíním, co se nám podařilo v roce 2008.
Loňský rok byl pro chod obce poměrně úspěšný, neboť se nám
podařilo zrealizovat finančně dost náročné akce. Za přispění dotace
Královéhradeckého kraje jsme vyměnili okna a vchodové dveře na budově
školy a obecního úřadu a později i na budově pošty. Zároveň bylo
vymalováno na obecním úřadě, v knihovně a u lékaře. Dotace byla ve výši
180.000,- a vlastní náklady byly ve výši 350.000,- Kč
Dále se nám podařil doplatit úvěr u Komerční banky a to formou
dvou mimořádných splátek. Celkem bylo doplaceno 497.500,- Kč. V
současné době obec netíží žádný dluh.
Vichřice, která se přehnala nad naší obcí v březnu, nám napáchala
nemalé škody na střeše a zařízení na sportovišti v Olešnici. Vše bylo
opraveno a škoda nahrazena pojišťovnou. Obec ze svého rozpočtu
vyčlenila 60.000,- Kč na opravu fasády ze strany od Čestic a byl proveden
následný nátěr opravené fasády.
Z větších investic ještě zmíním další pokračování ve výměně lamp
veřejného osvětlení. V současné době jsou vyměněny lampy od Čestic po
křižovatku na Hřibiny. V letošním roce budeme pokračovat v další výměně
lamp.
Celý loňský rok byl ve znamení příprav stavebních parcel ve
Vrbkách. Dnes máme již vytyčeny jednotlivé parcely a je příslib od ČEZ,
že do 20. září 2009 bude vypracován projekt na přípojky elektřiny v této
lokalitě. Dále se přepracovává projekt na ostatní inženýrské sítě, neboť zde
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došlo k několika závažným změnám a z tohoto důvodu nelze použít
původně vypracované projektové dokumentace. Doufáme, že se nám
podaří získat co nejdříve stavební povolení tak, aby bylo možné nejpozději
na jaře roku 2010 zasíťovat celou lokalitu a následně připravit k prodeji
jednotlivé parcely.
Výhled pro rok 2009
Zažádat o stavební povolení pro Vrbka.
Pokračovat v opravě veřejného osvětlení.
Oprava podlah v knihovně a v čekárně u lékaře.
Kompletní výměna krytin a opláštění na autobusových zastávkách.
Výsadba zeleně.
Návoz a následné urovnání zeminy na hřišti v Hoděčíně.
Rekonstrukce veřejného rozhlasu – pouze pokud dopadne dotace.
Zapojení obce do CzechPOINTu
(ověřování listin, evidence
obyvatel, výpis z rejstříku trestů a mnoho dalších služeb pro
občany).

Nyní Vás seznámím s činností za první čtvrtletí roku letošního.
Bohužel nezačnu moc radostně a seznámím Vás s cenou vodného a
stočného pro rok 2009. Cena za vodné ve výši 30,10 Kč a za stočné 31,80
Kč za m3.
Na základě schváleného zákona, bude naše obec od 1.července
poskytovat služby Czech – point. Tato služba bude vyžadovat nákup
nového počítačového vybavení. Celkové náklady budou ve výši 93.927,Kč. Na tento projekt je určena dotace z fondů EU a zde máme zažádáno o
dotaci, která je stanovena na 85 % celkových nákladů. Odborné zaškolení
pro obsluhu bude zajišťovat MěÚ v Kostelci nad Orlicí. Bližší informace
k tomuto projektu budou známy průběžně a zároveň Vám je budeme ihned
poskytovat.
Obec Olešnice má již konečně schválen kanalizační řád a povolení
k vypouštění odpadních vod. Jedná se o dílčí části kanalizace, která je
v obci postavena. Další informace budou průběžně zveřejňovány. Jedná se
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zejména o sepsání smluv s občany, kteří mají své domky do kanalizace
napojeny. Dále probíhá vypracování studie na odkanalizování našich obcí.
Náklady na studii jsou předběžně ve výši 35.000,- Kč a budou hrazeny
z prostředků DSO Obecní voda.
Obecní ples, který se konal dne 14.února 2009 se vydařil a to
zejména díky hudbě, která byla příjemnou změnou a dokázala zahrát dle
požadavků návštěvníků plesu. Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli
na bohaté tombole.
Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu pro letošní rok příspěvek
na činnost MS Střezmá Olešnice ve výši 4.000,- Kč, SDH Hoděčín ve výši
16.000,- Kč a SDH Olešnice ve výši 25.000,-Kč. U hasičů v Olešnici je
vyšší částka z důvodu pokrytí nákladů spojených se zavedením zásahové
jednotky. Od ministerstva vnitra již bylo dodáno vybavení pro pět členů,
více se dočtete na jiném místě zpravodaje.
V měsíci únoru proběhlo vytyčení a předání hranic pozemků ve
Vrbkách.Vše bylo odsouhlaseno a dnes se již podle tohoto zaměření
zpracovávají projekty na inženýrské sítě.V této lokalitě ještě probíhá
dorovnání hranic u stávající zástavby a doufáme,že v letošním roce budou
dokončeny všechny prodeje a nákupy tak, jak je to s jednotlivými vlastníky
dohodnuto.Všichni ,kterých se to týká souhlasí s provedenými změnami.
Zastupitelstvo obce schválilo převod 2.000.000,- Kč na
terminovaný vklad vedený u Komerční banky. Tyto finanční prostředky
jsou připraveny na úhradu stavebních nákladů ve Vrbkách. Doufáme ,že
tato finanční rezerva bude dostatečná a obec nebude nucena jít do úvěru.Z
rozpočtu DSO Obecní voda je příslib na vybudování přípojek vody a
kanalizace ve výši 750.000,- Kč.
Nájemce sportovního areálu p. Radim Holaň podal na obec
výpověď z pronájmu s ukončením k 31.3.2009. Obec vypsala záměr na
pronájem tohoto zařízení. Jako nový zájemce o pronájem se přihlásila
p.Katarina Adámková z Častolovic. Zastupitelstvo obce na veřejném
zasedání schválilo areál od 1.4.2009 do pronájmu p. Adámkové.
Podmínky pronájmu zůstávají stejné jako u předešlého nájemce.
Jak jste již asi byli informováni ze strany České pošty, tak se nám
podařilo zatím poštu v Olešnici udržet. Po několika jednáních jsme došli ke
shodě. Bohužel jsme byli nuceni udělat nějaké ústupky, ale doufáme, že to
bude ke prospěchu věci. Snížení hodin pro veřejnost nebude tak dramatické
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oproti původním návrhům. Dovolte, abych Vás touto cestou požádal o co
největší využití zdejší pobočky, neboť právě podané zásilky na naší poště
jsou hlavním ukazatelem využití tohoto místa a pobočka je podle toho
hodnocena. Nyní bude záležet hlavně na nás všech zda nabízené služby
budeme využívat.
Toto jsou priority zastupitelstva pro rok 2009. Jak moc budeme
úspěšní při plnění těchto cílů ukáže až čas. V současné době,kdy ještě
nemáme jasno o kolik se sníží tok peněz ze státního rozpočtu pro obce je
pro nás těžké přesně stanovit, co se udělá a co ne. Tento náš plán je
postaven zhruba na rozpočtu loňského roku. Doufáme, že krize jak je dnes
toto slovo často skloňováno, nepostihne obecní kasu tak dramaticky. Dále
doufám, že se tento problém nedotkne ani Vašich rodin a pokud ano tak
bude rychle překonán.
Přeji Vám všem krásné jarní počasí a pěkné prožití Velikonočních
svátků.
Na závěr bych chtěl poděkovat touto cestou Ing. Martinkovi za
vzornou přípravu obecního zpravodaje. Díky jemu je zpravodaj v této
podobě. Jeho veliká trpělivost s námi, kteří do zpravodaje ne vždy
v dohodnutém termínu předáváme svoje příspěvky dopadne nakonec vše
dobře. Ještě jednou děkuji i za p. Hromkovou z tiskárny, která si rovněž
spolupráci s ním velmi pochvaluje. (to mi neměl dělat – pozn. redaktora)

Jiří Moravec starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Holoubková Tereza

Odstěhovali se:

Hájková Jana
Šmída Radek
Šmídová Romana
Šmídová Natalie
Šmída Štěpán

V měsících lednu a březnu 2009 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Marek Václav
Plašilová Milada
Kadlecová Marie
Maleček Pavel
Sršňová Jiřina

75 let
80 let
88 let
60 let
60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a
podepsat souhlas na potřebném formuláři, který obdržíte na obecním úřadě
u p. Dostálové.
Jaroslava Dostálová
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ZŠ Olešnice
Milí žáci a 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 mě složitá rodinná situace donutila od září změnit pracovní místo.
Moc mě to mrzí.
Tři roky strávené ve vaší obci považuji pro sebe za velice
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 svoje potomky pyšní. Vaše děti jsou opravdu správné, chytré, milé a
pracovité. Jistě, ne každému jede 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 o tom, 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 velmi 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 je 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 se svým širokým úsměvem a srdcem
pomohla najít zpět cestu k dětem a učitelské profesi.
Roky v Olešnici pro mě byly obrovským lidským i profesním
posunem. Bude-li tomu osud chtít(a budete-li chtít Vy), těším se na návrat.
Vaše Lucie Zajíčková
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SPOZ
V roce 2009 bude pracovat SPOZ v tomto složení:
Předseda: Pinková Martina
Členové: Kohoutková Marie, Kaplanová Eva, Hostinská Marie,
Vilímková Pavlína
V lednu proběhla schůze, kde se členky SPOZu seznámily
s programem na letošní rok.
Dne 14. února 2009 se konal na sportovním areále Obecní
ples. K tanci hrála pěkná hudba a těšili jsme se z bohaté tomboly.
Dne 18. dubna 2009 se na sportovním areále uskuteční
setkání důchodců. Pro důchodce bude připraven program, který zajistili
žáci se základní školy, občerstvení a také překvapení.

M. Pinková
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, letošní rok zahájil náš sbor dobrovolných
hasičů již tradičně plesem, ten se konal 17. ledna v sále na sportovišti.
Tradičně nám k tanci i poslechu zahrála skupina Betty a zúčastnění se
určitě dobře pobavili při tanci i bohaté tombole. Během ledna bylo
připraveno vozidlo AVIA k technické kontrole, kterou zdárně prošo a je
tak způsobilé k výjezdům. Naši hasiči se již připravovali na tradiční kácení
máje, na které bych Vás tímto chtěla pozvat, konat se bude 1. května na
sportovišti a těšíme se na Vaši účast na této tradiční akci v naší obci. Dále
připravujeme na 16. května okrskovou soutěž, na které si při soutěži hasiči
z celého okrsku prověří připravenost hasičů i techniky. Přijďte povzbudit
naše soutěžní družstva, soutěž začíná v 10 hodin dopoledne na sportovním
areálu v Olešnici, těšíme se na Vaši účast.
Ivana Říhová

SDH Hoděčín
Vážení spoluobčané, dovolte, aby Vás i náš sbor dobrovolných
hasičů v Hoděčíně, informoval o naší činnosti. Nejprve bych se rád ohlédl
za obdobím minulým. V roce 2007 se nám podařilo získat zakoupením
obcí Olešnice soutěžní hasičskou stříkačku, se kterou jsme se již zúčastnili
na řadě hasičských okrskových soutěží. Dále jsme provedli generální
opravu staré hasičské stříkačky „Mára“, poděkování patří zejména bratrům
Hofmanovým. Aktivně jsme se zúčastnili i oslav k výročí založení obce
Olešnice a 70-ti let našeho sboru.
Na valné hromadě, která se konala 25.1.2009 jsme si stanovili
řadu úkolů a cílů. Jedním z nich bylo uspořádání brigády na jarní úklid
kolem pivnice Bumbálka a hřiště v Hoděčíně. Došlo také k vytyčení části
hřiště, kde dojde k urovnání a navezení zeminy. 30. dubna bychom Vás
všechny rádi pozvali na tradiční pálení čarodějnic v Hoděčíně u pivnice
Bumbálka, kde vyhlásíme nejhezčí čarodejnici. K 31. březnu ukončil svoji
provozovatelskou činnost, za SDH Hoděčín, v Bumbálce pan Milan
Svoboda a od dubna provozují pivnici za sbor slečna Židová a Marková.
V letošním roce počítáme s účastí na řadě hasičských soutěží, včetně oslav
SDH Ledská a soutěže o pohár starosty Olešnice. Dne 24.-25. dubna
provedeme sběr starého železa v Hoděčíně, proto všem, kteří se chtějí
starého šrotu zbavit předem děkujeme.
Josef Tomeš
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Výňatky ze zprávy předsedy MS pro výroč.člen.schůzi 2009
Dámy a pánové , vážení přítomní,
Mou povinností je v krátkosti zhodnotit celkovou činnost našeho
mysliveckého sdružení.V dnešní přetechnizované době ,pod tlakem
veřejného mínění a při obavách ze škod způsobených zvěří na
zemědělských plodinách, není vůbec jednoduché řídit a vykonávat právo
myslivosti.
Vlastní chod sdružení zajišťuje výbor mysliveckého sdružení, který
se schází dle plánu schůzí nebo dle potřeby k zajištění určitých akcí. V
loňskem roce bylo 11 výborových schůzí.Členové výboru si i v dnešní
náročné době dobře plnili úkoly na svých úsecích a účast na schůzích byla
velice dobrá. Do výboru také pravidelně dochází předseda revizní komise,
což nám často pomáhá při rozhodování.
V krátkosti se zmíním o plnění hlavních úkolů z plánu práce za
minulý rok. Jsem rád, že se nám podařilo dát do pořádku dvůr a zahradu u
hospodářské budovy v Olešnici a že jsme položili zámkovou dlažbu u
chaty v Častolovicích. Největší uspokojení mám z vydařeného zájezdu do
Orlických Hor a posezení po zájezdu na sportovišti v Olešnici. Myslím si,
že stmelování našeho kolektivu bychom měli věnovat daleko větší
pozornost než dosud. V plánu činnosti je daleko více úkolů - nechci je zde
podrobně rozebírat – většina je splněna, kromě dokončení dlažby a obkladů
v místnosti před chladícím boxem, což se uskuteční hned, jak to dovolí
počasí.
V souvislosti s plánem práce bych chtěl nastínit hlavní úkoly pro
letošní rok. Budeme se zabývat pracemi především v honitbě, a to opravou
a výstavbou nových posedů a krmných zařízení. Dalším docela náročným
úkolem je natření štítů na chatě a okřídlí na dřevníku v Častolovicích. Pro
udržování travnatých ploch jsme zakoupili nový mulčovač.
…..
V krátkosti se zmíním o finanční situaci našeho sdružení. Musíme
si uvědomit, že během roku potřebujeme na provoz sdružení zhruba 150
000,- Kč. Stále nás trápí, že nevíme, kolik nás bude stát vykoupení
pozemků pod chatou a sociálním zařízením zde v Častolovicích, o které
žádáme státní úřady již několik let.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Proto se chci zmínit o využití finančních dodací, které se nám
podařilo získat v roce 2008 což byl pro nás velký finanční přínos a bez
kterých bychom museli přehodnotit naší dosavadní činnost.
Příspěvek od městyse Častolovice ve výši 30000,-Kč byl použit na
nákup řeziva a na nákup krmiva pro zvěř.
Příspěvek od Honebního společenstva ve výši 6714,- Kč byl
použit na nákup léčiva pro srnčí zvěř.
Příspěvek od Obecního úřadu Olešnice ve výši 3000,- Kč byl použit
na nákup speciálních granulí pro srnčí zvěř k řepkám.
Dále jsme získali dotaci
od Ministerstva zemědělství
na
myslivecké políčko, hnízdní budky pro kachny a lapáky na škodnou v celkové výši 16000,- Kč.
Náš člen Ing. Petr Rojek nám daroval mimořádný členský
příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Zároveň nás tyto dotace zavazují, abychom i my vyšli vstříc
obecním úřadům a v rámci svých možností jim pomohli například při
dětských dnech, při úklidech odpadků kolem silnic nebo výsadbou
stromků.
Proto mi zde dovolte poděkovat všem jmenovaným, kteří nám tyto
finanční prostředky poskytli a věřím že i další spolupráce bude přínosem
pro nás všechny. ………..
Hospodaření našeho MS na úseku myslivosti v r.2008 – výňatky z
výroční zprávy mysliveckého hospodáře:
Každoročně nám myslivecká sezóna začíná v únoru a na počátku
března sčítáním zvěře. Na základě výsledků tohoto sčítání jsou pak
stanoveny plány chovu a lovu jednotlivých druhů zvěře.
Na jaře loňského roku jsme naplánovali odlov 36 srnců. Ve
skutečnosti jsme ulovili 36 srnců : I. věková třída 19 kusů, II.v. tř. 8 srnců,
III. v. tř. 9 kusů.
V loňském roce jsme opět chtěli provést poplatkový odlov 3 srnců
zahraničními lovci. Bohužel nám tentokrát nepřálo štěstí a odlov se
navzdory vynaloženému úsilí nepodařilo uskutečnit. Poplatkově se nám
podařilo ulovit pouze jednoho srnce a to naším členem panem Jaromírem
Dostálem.Na plán 26 srn a 15 srnčat jsme ulovili 13 srn a 22 srnčat. Mimo
to jsme měli v průběhu roku 5 srn a 10 srnčat uhynulých.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 11/28

Obecní zpravodaj 1 / 2009

S průběhem odlovu jsem spokojen, většinou se, až na výjimky,
lovila zvěř průběrná. Na nedávné okresní chovatelské přehlídce trofejí
ulovených v r.2008 v Bílém Újezdu toto potvrdila i hodnotitelská komise,
která nalezla pochybení proti chovatelským zásadám pouze u jednoho
srnce.
Další spárkatou zvěří poměrně hojně zastoupenou v našem
revíru je zvěř černá. V průběhu roku se nám podařilo ulovit celkem 49
kusů černé zvěře. Z toho bylo 30 selat a 19 lončáků. Jednalo se o druhý
největší počet ulovených kusů v jednom kalendářním roce v historii MS.
Na odlovu černé zvěře se nejvíce podíleli pánové:
Martínek Miroslav (10kusů), Vanický Josef ml.(8), Malý Jiří
(7),Dostál Jaromír (5)
Na sedmi podzimních honech na kachny, bažanty a zajíce jsme
ulovili 42 zajíců, 34 bažantů a 121 divokých kachen. Mimo tyto hony bylo
uloveno ještě dalších 36 kachen na tzv.večerních tazích. Nevídaně
úspěšnou se stala Poslední leč 27.12.08, po které se na výřadu kromě
pěkného úlovku drobné zvěře objevili též 4 divočáci, které jsme zastihli
v lese u Častolovic.
Část ulovené zvěřiny byla prodána do výkupu, další pak
rozdělena členům MS podle zásluh v průběhu roku a zbytek použit na akce
našeho MS a dary našim sponzorům a spolupracovníkům, bez kterých se
činnost našeho MS neobejde.
Jiná situace je u bažantů, i přes několikaletou snahu našich členů
se návrat bažanta do přírody nedaří. Záměr vychovávat bažantí kuřata pod
kvočnami domácích slepic také nebyl korunován úspěchem. Přesto bych
chtěl pánům Zemanovi, Vanickému ml., Vanickému st., Mitanovi
Adamovi a jeho vnukovi Mitanovi Romanovi za jejich snahu vyslovit
poděkování. Nad návratem bažanta do našich revírů už přemýšlelo mnoho
myslivců. Většinou dospěli k názoru, že při dnešní ochraně v podstatě
všech predátorů mimo lišky, je návrat bažanta do přírody velmi
problematický, není-li nemožný. Proto je třeba se věnovat ve vyšší míře
lovu těchto predátorů, samozřejmě zákonem povolenými prostředky. Naše
MS má 2 betonové lapáky a několik sklopců ze dřeva na lov kun a lišek.
Dále pak už druhým rokem máme v revíru 4 umělé betonové nory.
Podařilo se nám umožnit odlov nově se vyskytující nepůvodní
zvěře jako jsou norek nebo psík mývalovitý na mimořádné povolení
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí všem členům našeho MS. Dříve je
mohl lovit pouze hospodář MS a myslivecká stráž.
Lovu predátorů se bohužel věnovala jen necelá polovina členů,
s čímž nemohu být spokojen.
V průběhu roku se nám ve spolupráci s ZD podařilo zajistit 2
fůry odpadového ječmene, který byl využit na přikrmování kachen i ostatní
zvěře.
Další krmivo jsme museli nakoupit, bylo to na jaře 3q
energetického krmiva k řepkovým polím 160 kg granulí WILD MIX
s léčivem proti střečkům a oblým červům zaživadel a plic. Dále pak jsme
nakoupili 30q granulí pro srnčí, 32q ovsa a 12q pšenice.Tato krmiva byla
hlavně v průběhu zimy předkládána zvěři do krmelců a zásypů. Zbytek
peněz na krmiva máme převážně z prodeje srnčí zvěřiny do výkupu.
Zkraje letošního roku proběhlo školení laických prohlížitelů
zvěřiny, kterého se z rozhodnutí a na náklady našeho sdružení zúčastnil
myslivecký hospodář Pavel Žid. Absolvováním tohoto kursu se nám
otevírají nové možnosti prodeje zvěřiny z našich úlovků, kterou je nyní
možné prodat i lidem přímo do domácnosti.
Na jaře loňského roku jsme se rozhodli vybudovat na rybníce na
Horkách ostrůvek pro divoké kachny a instalovat v jeho okolí čtyři hnízdní
budky pro kachny. O tuto akci se postarali naši mladí členové Miroslav
Martínek a Milan Žid spolu s adepty Romanem Mitanou a Karlem
Janečkem. Na tento rybník jsme pak vypustili na zkoušku kachňata, o která
se staral Miroslav Martínek. Další kachny jsme vypustili na rybnících
v Častolovicích, o ně se staral pan Radomír Podolský s adeptem Romanem
Mitanou.
Letos budeme s chovem kachen pokračovat, protože tento druh
drobné zvěře je příjemným zpestřením našich podzimních honů.
Každý rok je poukazováno na velké výdaje za krmení zvěře,
v letošním roce budeme muset přehodnotit přikrmování bažantů a
intenzivně je krmit opravdu jen v místech, kde nějaké bažanty máme.
U přikrmování srnčí zvěře je situace komplikována velkými na
sebe navazujícími lány řepky olejky, na které se nám zvěř v průběhu zimy
stahuje. Musíme proto nutné věnovat zvýšenou pozornost hlavně těmto
místům. V posledních dvou letech předkládáme k těmto plochám speciální
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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granule PEKTO PLUS , čímž se úhyn v důsledku otrav na těchto polích
podstatně snížil.
Aktuální informace z dění v r.2009
Členská základna
Členství v MS Střezmá ukončila k VČS 2009 paní Monika
Bušková, za člena byl naopak zvolen p.Roman Mitana z Častolovic. Od
výroční členské schůze evidujeme 30 členů a 3 čekatele členství, mezi
kterými nově přibyl p.Jan Novák z Lible.
Kynologie

V evidenci MS máme 10 lovecky upotřebitelných psů a fen. 4
plemene český fousek, 2 plemene welššspringršpaněl, 1 anglického
špringršpaněla a 3 jezevčíky drsnosrsté. V současnosti máme tedy psů
dostatek s odpovídající loveckou upotřebitelností pro naší honitbu.
Kultura

V lednu 2009 uspořádalo v Čestické hospodě již devátý Mysliveký
ples v řadě. Ples s bohatou tombolou se vydařil a znovu byl sál zcela
zaplněn myslivci i nemysliveckou veřejností.
Dne 21.2.2009 se členové našeho sdružení sešli na výroční členské
schůzi na chatě v Častolovcích.Do výboru mysliveckého sdružení byl za
R.Podolského, který odstoupil z osobních důvodů, zvolen do funkcí
finančního hospodáře a střeleckého referenta Josef Vanický ml.
Brigády

V minulých dnech byla nejvíce naše aktivita upřena na
dokončení poražení smrků u hospodářské budovy v Olešnici, které stále
více zasahovaly do drátů elektrického vedení. Rovněž jsou samovýrobou
připravovány v lese dle pokynů správce lesa hráze na nová pozorovací
zařízení v honitbě a pozvolna se rozbíhá jejich výstavba.
Radek Podolský
Text k fotografiím na následující straně:
Výřad na sportovním areálu v Olešnici
Vyřezávání smrků u mysliveckého domu v Olešnici
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životní prostředí
Pronájem popelnic
Informujeme občany o možnosti nákupu a pronájmu popelnic na
tuhý komunální odpad od firmy Marius Pedersen.
pronájem (Kč/rok)
prodej (Kč/kus)
bez DPH vč.19%DPH bez DPH vč. 19%DPH
Popelnice 110 l
plech
Popelnice 120 l
plast

138,-

164,-

590,-

702,-

126,-

150,-

637,-

758,-

Podrobnější informace o nákupu a pronájmu získáte na Obecním
úřadě v Olešnici u paní Dostálové.
Sběr železa a papíru
Z důvodu nízkých výkupních cen železa nebude tento rok
uskutečněn v Olešnici sběr železa. V Hoděčíně by se dle předběžných
informací měl sběr železa uskutečnit (termín bude včas oznámen
prostřednictvím místního rozhlasu).
Sběru papíru, který pravidelně v květnu zajišťovala místní základní
škola, se letos neuskuteční ze stejného důvodu jako u železa. V této
souvislosti bude v obcích navýšen počet sběrných nádob na starý papír.
Jiří Holoubek
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Další informace
ZŘÍZENÍ JEDNOTKY POŽARNÍ OCHRANY (dale jen JPO)
Váženi spoluobčané, na nejbližším veřejnem zasedani
obecníhozastupitelstva které se bude konat 22.4.09 v Hoděčíně budou
zastupitelé obce schvalovat zřízení JPO pro obce Olešnice a
Hoděčín. Mnozí z vás se jistě ptáte proč budujeme JPO, když v našich
obcích působí dva samostatné sbory dobrovolných hasičů. Dovolte
mi,abych se vám pokusil několika větami vysvětlit smysl a účel za kterým
bude tato jednotka zřízena. Zřízení JPO ukládá obci zákon č.133/1985Sb.o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.Z toho vyplívá že
zřizovatelem JPO je vyhradně obec a členové jednotky uzavírají s obcí
dohodu o členství v této jednotce. Tento zákon byl mnoho let opomíjen a
mezery v legislativě neumožnovaly vymahatelnost práva.Toto se však
mění a připravují se nové zákony,které budou velmi tvrdě finančně
postihovat obce které nebudou splnovat tuto zákonou povinnost. Této
situace využivají v dnešní době obce a města která mají vybudovány JPO
na dobré úrovni a jsou zařazena v IHZS jako družstva výjezdová a nabízejí
tzv. HASIČSKOU OBSLUŽNOST. Tuto službu však nenabízejí jen z
lásky k bližnímu, ale jak je v této zemi zvykem, peníze jsou až na prvním
místě. Jako příklad mohu uvést návrh paní starostky z Častolovic, která si
ocenila tuto službu na cca.50 000kč.ročně. Věřte, že takovéto peníze
znamenají pro náš obecní rozpočet značnou zátěž. Proto jsem byl
p.starostou J.Moravcem pověřen, abych vybral a navrhl 5 osob, kteří
budou ochotni vykonávat členství v JPO. Jmenovitě to jsou:
Hanak Ota - člen družstva
Kos Michal -člen družstva
Křišták Roman-strojník
Šmída Petr-strojník
Kohoutek Milan-velitel
Členové této jednotky byli a nebo budou během tohoto roku řádně
proškoleni co do odbornosti a zdravotní způsobilosti. Strojníci a velitel
jednotky se zúčastnili v měsíci březnu několikadenního kurzu v hasičské
škole na zámku Bílé Poličany. Tento měsíc převzala naše obec od
Ministerstva vnitra ČR hasičskou zásahovou obuv a zásahové obleky pro
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pět osob. Toto vybavení bude využívat pravě zmíněná jednotka. Abych
někoho neuvedl v omyl, musím zde také říci, že v žádném případě obec
nebuduje žádnou výjezdní hasičskou jednotku, která bude vyjíždět do okolí
ke každému požáru. Naše jednotka bude označena jako JPOV/2 a je
vedena v IHZS jako jednotka pro místní využití, pokud operační důstojník
IHZS nerozhodne jinak. Mohu vás ubezpečit, že i nadále v případě nutnosti
budou v našich obcích zasahovat profesionální hasiči z RK a okolní sbory
SDH tak jako dosud. Naše obec vytvořením této jednotky pouze splní
zákonnou povinnost a v neposlední řadě ušetří také nemalé finanční
prostředky. Hasičům Zdar a ohni zmar! Kohoutek Milan. Pozn. IHZSintegrovaný hasičský záchranný sbor.
Daň z nemovitostí v roce 2009
Daň z nemovitostí je jako v minulých letech splatná do 31. května
2009. Obálky se složenkou přijdou občanům domů (již nebudou
k vyzvednutí na obecním úřadě). Novelou zákona o dani z nemovitostí
došlo ke změně koeficientu dle počtu obyvatel. V Olešnici se mění
koeficient z 0,6 na 1,0, v Hoděčíně z 0,3 na 1,0. Dále došlo k navýšení
ceny zemědělské půdy platné od 1.1.2009, pro katastrální území Olešnice
z částky 3,19 na 3,87 Kč a katastrální území Hoděčín z 6,46 na 7,64 Kč.
Zastupitelstvo obce Olešnice neschválilo navýšení sazby daně
z nemovitostí pro rok 2009. Veškeré navýšení oproti letům minulým je
pouze dané zákonem.
Jiří Moravec, starosta

Volné pobíhání psů
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu stížností z řad občanů na volné
pobíhání psů po katastru našich obcí, považujeme za povinnost vám
oznámit, že u opakovaných případů volného pohybu psů budeme nuceni
povolat specializovanou firmu k odchytu a následné umístění v útulku. Že
všechny tyto kroky učiněné pro bezpečnost našich dětí chodících do školy
a zpět budou k tíži majitele psa, zajisté nemusíme zdůrazňovat.
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se budou v České republice
konat volby do Evropského parlamentu. Občan ČR má právo volit v těchto
volbách, jestliže alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, nevznikla u
něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede pro obec Olešnici a
Hoděčín Obecní úřad v Olešnici a každý občan má právo si ověřit, zda je
v tomto seznamu zapsán.
Na území České republiky má právo volit občan jiného členského
státu EU za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
nejméně od 22. dubna 2009 je veden v evidenci obyvatel, nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu. Do tohoto seznamu je zapsán, jestliže
požádal o zápis při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce
2004, od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu nebo o zápis
požádá při letošních volbách, nebo je veden v dodatku stálého seznamu pro
volby do zastupitelstev obcí a požádá o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. V obou případech je nutné podat žádost do 26. dubna 2009 do
16.00 hodin.
Voliči mohou také hlasovat v jakékoliv volební místnosti na území
České republiky na voličský průkaz. O voličský průkaz může volič požádat
na obecním úřadě, a to písemnou formou ode dne vyhlášení voleb do 21.
května 2009. Voličský průkaz se vydává od 21. května 2009 do 3. června
2009. Pokud žádost nebude podána osobně, musí být na žádosti úředně
ověřený podpis voliče.
Jaroslava Dostálová, účetní
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Nový cestovní pas
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Upozornění pro zemědělské podnikatele
Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, kteří dosud
podnikají v souladu s vydaným osvědčením dle zákona č. 105/90 Sb., o
soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, že jim končí
1. května 2009 platnost oprávnění k provozování zemědělské výroby.
Zemědělský podnikatel, který se od účinnosti novely zákona o zemědělství
(zákon č. 85/2004 Sb.) tj. od 1. května 2004 dosud nezaevidoval na
Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, Obecním živnostenském úřadě a chce
nadále provozovat zemědělskou výrobu, má povinnost se zaevidovat
nejpozději do 30. dubna 2009. Správní poplatek za zápis zemědělského
podnikatele do evidence podle zákona o zemědělství činí 1.000 Kč.
Obecní živnostenský úřad Kostelec nad Orlicí
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Borec na konec
Star dance aneb když „Kohoutci tančí“

Vzhledem k tomu, že v současné době nám došly mimořádné
sportovní výkony našich spoluobčanů, využijeme této rubriky k ocenění
výkonu Marušky a Milana Kohoutkových, kteří se zúčastnili tanečního
kurzu. V soutěži, ze které je naše foto, se dostali až do finále a skončili
druzí, ale být místo toho jablka půllitr piva, všichni věříme, že i tuto
disciplínu by vyhráli. Je vidět, že „táta tancuje, jak rodina píská“.
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A něco o Velikonocích:
Smrťáka nesem s velikým nosem
Vesna a Morena, jedny z mnoha slovanských božstev, jsou
dvojčata. Vesna, bohyně jara, je křehká a svěží kráska, která kolem sebe
šíří veselí. Bohyně Morena je stařena, přísná a spravedlivá vládkyně
nevlídné zimy, kdy příroda odpočívá a čerpá nové síly. „Morena, Morena!“
volají děti i dnes, když o Smrtné neděli, jak se říká poslední neděli před
Velikonocemi, vynášejí na dřevěné tyči ze vsi slaměnou figurínu smrtky.
Někdy jí také říkají smrtholka, Mořena, Morana nebo Mařena. Kolem krku
má náhrdelník z vejdunků a prázdných šnečích ulit. Za vsí ji hodí do
potoka nebo ji spálí. Spolu s ní zmizí i nemoci, zima a nečisté síly. Pak se
dívky vracejí s létéčkem – symbolem života a jara. Obcházejí jednotlivé
domy, zpívají a dostávají za to dárky.
Co je pašijový týden
Velikonoční svátky mají velmi starou tradici. Postupně se staly i
nejvýznamnějším svátkem křesťanů. Jsou spojeny s památkou umučení a
vzkříšení Krista. Poslední týden půstu se nazývá pašijový. Vrcholí
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí
zmrtvýchvstání. Ke každému z těchto dnů se váže mnoho pověr a zvyků. O
Zeleném čtvrtku se směla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk celý rok
zdravý. V tento den také zvony „odlétly do Říma“ a jejich hlas nahrazovaly
klapačky a řehtačky, se kterými děti chodily po vesnici a honily Jidáše,
Kristova zrádce. Velký pátek je dnem smutku, kdy se k poctě ukřižovaného
Ježíše hrávaly kantáty a pašijové hry o jeho posledních hodinách. Známé je
velkopáteční omývání studenou tekoucí vodou, které má ochránit před
nemocemi. Bílá sobota je spojena s Kristovým vzkříšením a svěcením
ohňů před vchody do kostelů, které se konalo po západu slunce. Na Boží
hod se světily velikonoční pokrmy: beránek, mazanec, vejce, chléb a víno.
A každý si měl pořídit něco nového na sebe. Zároveň nastával čas pro
zvyky, jejichž kořeny dosahují až do pohanských časů – pomlázku a
velikonoční hodování.
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Dejte vejce malovaný
Pomlázka, to není jen svazek prutů ozdobený stuhami, ale i den a
odměna, kterou chlapci dostanou. Naši předci věřili, že se v čerstvě
uříznutých prutech jívy, břízy, vrby a dalších stromů skrývá omlazující
síla. Kdo chtěl být „pomlazen“, musel se nechat vyšlehat a zaplatit za to
malovanými vajíčky. Umět uplést krásnou pomlázku, to byl sen každého
kluka. A největším uměním bylo vyrobit několikametrový ze šedesáti prutů
splétaný korbáč. Chlapci jej ve skupinkách nosili po vesnici a děvčata jim
na něj přivazovala pentle.
Dáte-li kus mazance, dostanete mládence
K jarním svátkům patří typické pečivo. Je kynuté, protože
s přícházejícím sluncem všechno pučí, kvete, nabývá na objemu. Po
postních preclících bylo zvykem pochutnat se na jidáších pokapaných
medem a mazanci s máslem. Věřilo se totiž, že jidáše s medem chrání před
hadím uštknutím a svým tvarem připomínají provaz, na kterém se Jidáš
oběsil. Křížové naříznutí na mazanci nám má zase připomenout Kristovo
ukřižování. Odpradávna je tradičním masitým velikonočním jídlem pečený
beránek. Když přišla nouze, pekl se z kynutého těsta. Nezapomínalo se ani
na přísun vitamínů. Vařila se polévka z čerstvých jarních bylin a mladé
kopřivy se přidávaly do proslulé velikonoční „hlavičky“. Hezkým zvykem
také bývalo rozdělit na Boží hod velikonoční mezi členy rodiny jedno
vejce a společně jej sníst, aby všichni drželi pospolu a za rok se zase ve
zdraví sešli.
To vajíčko malovaný je od srdce darovaný
Kde se vlastně zvalo slovo kraslice? Staří Slované měli v oblibě
červenou – barvu života, tepla a lásky. A tak ze staroslovanského krasnyj –
červený – vzniklo krasnění, krášlení a konečně kraslice. Původně se
zdobila vařená vejce, teprve později vejdunky, vyfouknuté skořápky.
Prvními motivy byly vlnovky, hvězdice, slunce a spirály. Později se
objevily i lístky, květy, postavičky, někdy také věnování, vzkazy a
básničky. K oblíbeným technikám zdobení patří batikování vodou
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z kyselého zelí, polepování slámou či dužinou sítiny rozkladité. Vařená
vejce, která se delší dobu máčí v otce se však dají i okout, odrátovat nebo
podvázat. Jejich vápenná skořápka totiž změkne. O netradičních způsobech
zdobení nemluvě. Ale nikdo neumí ozdobit vajíčka tak krásně jako české a
moravské malérečky.

Tradice svátků
Velikonoce jsou svátkem svátků, v nich křesťanský svět oslavuje
vzkříšení Ježíše Krista. Podle 1. nicejského koncilu v roce 325 bylo
rozhodnuto, že velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním
úplňku. Na druhé straně se udržovaly lidové obřady odrážející pohanskou
oslavu znovuzrození mocné matky přírody a snahu zabezpečit bohatou
úrodu i zdraví lidí.
Velikonočním svátkům předchází pašijový týden. Ten začíná
Žlutým pondělím, Modrým úterkem a Černou středou. Pak následuje tzv.
velikonoční třídění, do něhož spadá Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota. Vrcholem svátků je Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční.
K těmto zvykům se váže řada zvyklostí, z nichž si některé méně známé
přiblížíme.
Sazometná neboli Černá středa
Liturgicky patří ještě k postní době. Svůj název získala tím, že se
ten den vymetaly komíny. Jiný název – škaredá pocházel od toho, že se
Jidáš škaredil na Krista. Proto se podle lidové víry nesměl nikdo v ten den
mračit. Jinak by se škaredil na všechny a všechno po všechny středy
v roce.
Zelený čtvrtek
Toho dne se měla jíst výhradně zelená strava – špenát, zelí, kapusta
– proto, aby byl člověk po celý rok zdráv. Hospodyně vstávaly velice
časně, aby zametly celé stavení ještě před východem slunce. Smetí se
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odnášelo za humna nebo na křižovatky cest, což mělo z domu odehnat
blechy. V tento den se také snídal jidášek s medem, symbolizující zdraví a
sílu. Med v něm měl chránit před prašivinou a hadím uštknutím. Někde
toho dne také lidé házeli do studny chléb mazaný medem, aby se v ní
držela voda.
Velký pátek
Celá rodina vstávala před východem slunce, aby se její členové
společně pomodlili, poté se omyli rosou nebo dokonce vodou z potoka.
Mělo to po celý tok zaručit, že zůstanou zdraví, čerství a čilí. Mládenci se
pokoušeli vytáhnout ze dna v ústech oblázek, který pak hodili levou rukou
přes hlavu, což mělo chránit před bolestí zubů. Dívky také stíraly z osení
rosu, aby byly chráněny před slunečním úpalem.
Rozšířeným zvykem bylo předení pašijových nití. Kdo měl na
oděvu alespoň několik stehů ušitých těmito „čarovnými nitěmi“, byl
chráněn před uhranutím a zlými duchy. Košile z plátna vyrobeného
z nepředených pašijových nití prý chránila před bleskem.
Bílá sobota
V tento den se před vchodem do kostela rozdělával třením nový
živý oheň, kterému se přisuzovala očistná a ochranná moc. Ve všech
domácnostech se uhasil oheň a každá hospodyně si přiložila na hraničku
před kostelem polínko. Jakmile knět oheň posvětil, hospodyně se vzaly
oharky ze svého polínka a s ním zažehla doma nový oheň. Křížky udělané
z ohořelých dřev hraničky nosili hospodáři do polí, aby tak chránily
budoucí úrodu. Popelem z posvěceného ohně se také sypaly louky a sady.
Lidé dávali několik vyhaslých uhlíků za trám domu jako ochranu před
požárem.
Boží hod velikonoční
Na Boží hod v neděli se provádělo svěcení velikonočních pokrmů.
Světil se chléb, víno, slanina, sýr, jehňátka, kůzlátka, beránci – živí i
z těsta, mazance, vajíčka. S posvěcenými pokrmy spěchali lidé domů – kdo
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přiběhl nejdřív, měl být první hotov s polními pracemi. Na Boží hod se
obědvalo vstoje. Jedla se společně vejce a beránek rozdělený na stejný
počet dílků, jako bylo strávníků. Měla to být ochrana proti zabloudění:
Když si bloudící vzpomněl na toho, s kým jedl o Božím hodu posvěcená
jídla, našel správnou cestu. Bylo zvykem, že hospodář obětoval kus
posvěceného mazance, vejce a víno zahradě, poli i studni, aby byla toho
roku dobrá úroda, dostatek ovoce a zdravá voda ve studni. Pokud kdokoliv
přišel do stavení, ať vrchnost či žebrák, vždy dostal kousek z posvěcených
jídel.
Velikonoční pondělí
Je nejrušnějším dnem svátků. Podobně jako dnes, ale houfněji se
dříve odbývala velikonoční koleda s pomlázkou – mrskůt, šlehačka – proto
se někdy hovořilo o „mrskaném pondělku“. Dům od domu chodili
mládenci za ženami všech věkových kategorií, vypláceli pomlázkou,
vinšovali a za to dostávali malovaná vajíčka. I když dívky při mrskání
křičely, ječely a pištěly, na oko utíkaly a durdily se, byla by se velice
hněvala každá, za níž by nějaký mladík, chlapec, či muž nepřišel. Na
Chodsku dokonce šlehal hospodář všechnu čeládku i rodinu, včetně
domácího zvířectva, to proto, aby prý nikdo nebyl po celý rok líný.
Jak se počítají velikonoce
Vždy se slaví po jarní rovnodennosti (21. března) nejbližší neděli
po jarním úplňku. To je informace pro ty, kteří nevědí, proč jsou
Velikonoce každým rokem v jiný den.
Jednalo se vždy vlastně o očistu těla i duše po dlouhé zimě, kdy
křesťanská liturgie kladla důraz na postění.
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Předchozím nedělím se říkalo různě:
1. První neděle postní se nazývala Liščí, neboli Pučálka:
maminky napekly preclíky, které noc předem navlékly na vrbové proutky a
pověsily na zahradě. Ráno dětem vyprávěly o dárečcích, které údajně lišky
nechaly na zahradě.
2. Druhá postní neděle se nazývala Pražná. Ten den pojídali naši
předkové pražmu /pokrm z naklíčeného obilí/, který se pražil.
3. Třetí postní neděle před Velikonocemi byla Kýchavá názvem.
Kýchání je totiž též očista organismu. Proto se věřilo, že kdo kolikrát
kýchne, tolik roků bude živ.
4. Družebná byla čtvrtá postní neděle a pátá se nazývala
Smrtná. Vynáší se Morana či Smrtka ze vsi pryč. Což znamenalo vynést
vše negativní.
5. Květná neděle byla poslední postní, kdy se světily větvičky
jívy. Ty se zapichovaly na okraje polí, aby byla úroda.
Náš tip: Pučálku si můžete uvařit i jindy než o postní neděli. Nakličte
hrách. Poté asi za tři dny, kdy se udělají malé klíčky, jej rozložte na plech
a upečte. Jako přílohu k zeleninovému salátu /i k masu/ jej omastěte,
osolte a opepřete.
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