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Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

foto: tak se ještě proběhněte…
V Olešnici, říjen 2009
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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám třetí vydání obecního zpravodaje v roce 2009, ve kterém se
pokusíme shrnout události v naší obci v minulém čtvrtletí. Zpravodaj
vychází v době blížícího se posvícení (17.-19.10.), na které Vás zvou na
sportoviště novomanželé Samotánovi (viz. foto níže). Ti si řekli své „ano“
9.9. na sportovišti v Olešnici, kde byli oddáni starostou obce p. Jiřím
Moravcem.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde opět čas Vás informovat o dění v naší obci.
V měsíci červenci byly provedeny pravidelné revize elektro a
hromosvodů na budovách obce.
Pozemky, které obec kupovala a rovněž pozemky, které obec
prodávala, byly zapsány na KÚ v Rychnově nad Kněžnou. Podrobnosti
byly zveřejněny v minulém zpravodaji.
POLICIE ČR nám oznámila, že byla odložena věc krádeže 3 ks
laviček. Pachatel nebyl nalezen. Lavičky budou nahrazeny na jaře 2010.
Nákup provede obec na vlastní náklady.
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Zastupitelstvo obce schválilo zaplacení mimořádného členského
příspěvku na dofinancování oprav autobusových zastávek. Příspěvek byl
odeslán na účet DSO Orlice ve výši 27.600,- Kč. Oprava zastávek byla
financována z projektu „Malebné obce podél Orlice“.
Naše obec získala dotaci na hospodaření v lese v celkové výši
9.450,- Kč.
Dne 15. srpna se opět konala soutěž hasičů o Putovní pohár starosty
obce,která proběhla na sportovišti v Olešnici. Obec se podílela na zajištění
věcných cen pro úspěšná družstva. Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci a zajištění zdárného průběhu celé akce.
V srpnu byla podepsána smlouva s DSO Obecní voda a firmou
UMEP Hradec Králové na opravu a rozšíření veřejného rozhlasu. Nyní již
máme vyměněny reproduktory a čeká se na instalaci nové ústředny.
Celkové náklady budou ve výši 178.038,- Kč. Dotace čerpaná přes DSO
bude ve výši 106.823,- Kč a vlastní spoluúčast obce ve výši 71.245,- Kč.
Doufáme, že uvedená investice bude přínosem pro zkvalitnění poslechu
veřejných zpráv v našem rozhlase. Původní technický stav byl již
nevyhovující a udržování chodu rozhlasu pouhou opravou bylo finančně
nevýhodné. Dokončení celé opravy bude v měsíci listopadu.
Dne 7. září 2009 byl proveden předběžný audit na naší obci. Audit
neshledal žádné nesrovnalosti ani pochybení.
Havarijní stav lavic na sportovišti a u školy v Olešnici nás donutil
k poohlédnutí se po náhradě. Bohužel z předložených nabídek nebylo nic
dle naších představ.
Zastupitelstvo rozhodlo zadat výrobu, na základě předloženého
plánku. V první etapě bude vyrobeno 10 ks. Pokud bude vše dle našich
představ, tak bude ještě zadaná výroba dalších 10 ks na jaře 2010, tak aby
bylo možné vybavit ještě Bumbálku v Hoděčíně a prostor u školy
v Olešnici.
V krátkosti Vás ještě seznámím, v jakém stádiu se nachází příprava
stavebních parcel ve Vrbkách. Bohužel předpoklad, že se začnou pokládat
inženýrské sítě v září letošního roku nevyšel. Nyní je předpokládané
období jaro 2010. K posunu došlo zejména z důvodu nového zaměření a
vypracování GP. Po zaměření bylo zjištěno několik nedostatků, které jsme
považovali za nutné vyřešit, než bude zahájena jakákoliv práce na
projektech. Dnes je již převážná část vyřešena až na problém s příjezdovou
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komunikací. Na základě jednání s p. Vítkovou a manželi Dostálovými
došlo k dohodě na odkoupení pozemků. Tímto krokem bude komunikace
rozšířena a do budoucna i zajištěna bezpečná dopravní obslužnost v této
části obce. Obec Olešnice zajistí přeložení elektroměrů, plynoměrů, stožárů
veřejného osvětlení a vodoměrů na vlastní náklad. Dále obec zajistí
projekty, potřebná povolení a vytyčení nových hranic dle dohody, včetně
vypracování GP, rovněž náklady ponese obec, včetně sepsání kupních
smluv a návrhu na vklad. Nyní je celá věc zaměřena a geodeti pracují na
vypracování geometrického plánu a následném vytyčení nových hranic.
Celá věc by měla být dokončena do 20. listopadu s tím, aby bylo možné
vše schválit na prosincovém zasedání zastupitelstva. Doufám, že vše
proběhne dle plánu a do konce letošního roku stihneme podat kupní
smlouvy k zapsání na Katastrální úřad.
Po provedeném zápisu na Katastrálním úřadě budeme moci teprve
zahájit další jednání ve věci dokončení projektové dokumentace s
následným zahájením stavebního řízení k povolení stavby.
Na závěr Vám přeji pěkný podzim a těším se na Vás na veřejném
zasedání dne 23. října v Olešnici od 19.30 hod.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Přistěhovali se:

Myslivec Bronislav
Myslivcová Erika
Myslivec Kryštof Jan

Narodili se:

Tomeš Jakub
Cvejn Dominik
Bartošová Lucie

Odstěhovali se:

Myšáková Kateřina
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V měsících červenci až září 2009 oslavili životní jubilea tito občané:
Šimerdová Božena
Hammerlová Marie
Farský Milouš
Šmídová Anežka
Pinka Josef
Chaloupková Božena
Jílková Stanislava
Kubrtová Marie

80 let
85 let
70 let
83 let
86 let
86 let
75 let
75 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

SPOZ – 1. pololetí
Vítání občánků
V říjnu přivítáme do života 6 nově narozených občánků. K této
příležitosti uspořádáme dne 31. 11. 2009 na sportovním areálu vítání
občánků. Děti ze základní školy je přivítají do života pěkným pásmem a
starosta obce předá rodičům dárky.
Stříbrné svatby
V letošním roce 2 manželské páry oslaví 25 let společného života.
Do dalších prožitých společných let jim přejeme hodně štěstí a zdraví.
Jubilea
Dne 10. října 2009 oslaví pan Josef Kadlec 90. narozeniny. K jeho
významnému životnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
lásky nejbližších.
Za obecní zastupitelstvo a SPOZ:
Jiří Moravec, starosta
Martina Pinková, předsedkyně SPOZu
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životopis p. Josefa Kadlece
Pan Josef Kadlec se narodil 12. října 1919 manželům Josefu a Marii
Kadlecovým ve Velké Ledské, jako třetí dítě ze čtyř sourozenců, zde prožil
své dětství a mládí.
V roce 1937 se vyučil strojním zámečníkem. Po vyučení pracoval
v továrně na dřevoobráběcí stroje v Týništi nad Orlicí. Po pěti letech vážně
onemocněl, léčil se v sanatoriu Lázně Velichovky. I přes toto onemocnění
musel nastoupit v roce 1947 základní vojenskou službu, kde po dvou
měsících nemoc opět propukla a on se podrobil operaci plic v nemocnici u
Svaté Anny v Brně.
Dne 26. ledna 1952 se oženil s Marií Hrubešovou z Olešnice. V
roce 1957 si za pomocí bratrů manželky postavili v Olešnici na zahradě
jejich rodičů domek a přestěhovali se z Velké Ledské.
Po uzdravení pracoval jako údržbář v závodě PREFA Rašovice do
roku 1969, kdy onemocněl a byl v plném invalidním a později v částečném
invalidním důchodu a po tuto dobu pracoval jako dělník na částečný
úvazek v Kovodružstvu Lipovka v závodě v Častolovicích, odkud v roce
1979 odešel do starobního důchodu.
V letech 1952 až 1956 se jim postupně narodily tři dcery, které
s manželkou vychovali. Po smrti nejstarší dcery, která s nimi žila s rodinou
v domku, pomohli zeťovi s výchovou jeho syna, svého vnuka.
Dodnes žije s manželkou Marií, se zetěm, vnukem a jeho
manželkou spokojeně v rodinném domku v Olešnici č.p. 39.
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ZŠ Olešnice
Školní rok 2009 – 2010 jsme slavnostně zahájili 1. září za
přítomnosti starosty obce
p. Jiřího Moravce. Do 1. ročníků nastoupili 2 žáci. Naši školu
v letošním roce navštěvuje 13 žáků 1.-5. ročníku. Do funkce druhé učitelky
nastoupila Mgr. Edita Janečková z Javornice. Je aprobovaná na 1. stupeň
ZŠ a má 24 let praxi ve školství.
Volnočasové aktivity dětí zajišťuje školní družina, která funguje
v době od skončení vyučování do 15:00 hodin. Funkci družinářky zastává
paní Veronika Rozumová z Lukavice.
Na 7. října jsme pozvali naše předškoláky na pohádkovou školu.
Děti se zábavnou formou seznámí s tím, jak to ve škole chodí, naučí se
dovednosti potřebné pro školní docházku, seznámí se s paní učitelkou a
budoucími spolužáky. Zazpíváme si, pohrajeme si a společně strávíme
příjemné chvíle.
Mgr. Milada Vránová
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Školská rada
V uplynulém období se školská rada sešla mimořádně dvakrát.
Schválily jsme zprávu české školní inspekce a zároveň jsme se rozloučily
s paní učitelkou Zajíčkovou, která na naší škole skončila z rodinných
důvodů.
Dne 9. září 2009 byla paní ředitelkou jmenována nová členka
školské rady paní učitelka Mgr. Edita Janečková.
Školská rada bude nadále pracovat ve složení:
Předseda:
Martina Pinková
Mgr. Edita Janečková
Místopředseda:
Členka:
Dana Židová
Školská rada schválila Výroční zprávu školy za rok 2008-2009 a
předložila ji ke schválení obecnímu zastupitelstvu.
M. Pinková

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
druhou polovinu roku jsme otevřeli uspořádáním sportovního
odpoledne s opékáním krůt pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. Při
plnění různých netradičních úkolů, jako je střelba z praku na plechovky,
hod hasičskou hadicí na cíl, nebo navlékání korálků našimi muži jsme se
pobavili a pochutnali na opečeném masíčku.
Hned týden po této akci jsme odjeli na soutěž do Kostelecké
Lhoty, na této soutěži se naše smíšené družstvo umístilo na čtvrtém místě.
15.8. jsme připravili spolu s obecním úřadem v Olešnici tradiční soutěž
v požárním útoku ,,O putovní pohár starosty obce.“
V letošním roce se našim děvčatům poprvé nepodařilo zvítězit,
skončily na třetím místě a pohár pro kategorii žen poprvé vycestoval z naší
obce, doufáme, že v roce příštím se zadaří a pohár se nám vrátí domů.
Muži skončili na pěkném druhém místě.
První sobotu v září odjíždí družstvo mužů na soutěž do
Kosteleckých Horek, zde skončili šestí. Druhou sobotu jedeme na soutěž
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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do Albrechtic, je to letošní poslední zápolení a tak by bylo potřeba uzavřít
sezonu vítězstvím a vyšlo to, naše děvčata zvítězila a muži skončili třetí.
Tím jsme uzavřeli letošní sezonu soutěží a začali se plně věnovat úkolu,
který se nám nedařilo několik let uskutečnit a tím je založit kroužek
mladých hasičů. Nyní jsme již před samotným zahájením jeho působení.
Členy se mohou stát děti od dovršení 6.roku, kteří budou členy SDH.
Vedení kroužku se bude za pomoci hasičů věnovat bratr Josef Pinka, který
již má z minulosti zkušenost s prací s dětmi. Děti v kroužku budou řádně
pojištěni pojištěním, které vyplývá z řádného členství ve sboru. Mezi děti
v obci jsou již rozdány přihlášky do hasičského kroužku (viz. další
strana), první setkání se již uskutečnilo 1.října. Doufáme, že se dětem
s našem sboru bude líbit.
Nyní na hasiče čeká oprava a zazimování techniky.
Chtěla bych naše spoluobčany vzhledem k velkému suchu
upozornit na vysoké nebezpečí vzniku požárů od pálení i odhozených
nedopalků, dbejte, aby nebyl ohrožen ohněm jak majetek, tak i zdraví nás
všech.
Ivana Říhová
Foto: soutěž v Olešnici 15.8.2009:
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Hasičský kroužek

Tento kroužek je vhodný
pro děti od 6 do 14 let.

Naučíme tě zde:
- základy hasičství
- něco málo o naší přírodě (listy, stromy, byliny)
- uzly, šifrování, stopy zvířat, odhad vzdálenosti v
přírodě
- zdravovědu
- orientaci pomocí pochodových značek, mapových
značek a turistických značek
- druhy hasičských technických prostředků a přenosných
hasících prostředků
- správné použití hasících přístrojů
- hry v přírodě, kolektivní hry
Pro děti je zajištěna tělocvična a třída ZŠ.
Tento kroužek bude řádně pojištěn, protože děti budou členy
SDH Olešnice.
Kroužek probíhá
každý čtvrtek od
15 do 16 hodin,
v zimě 1x za 14 dní
dle dohody a počasí.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
rok 2009 vstupuje do své poslední čtvrtiny. Máme před sebou
měsíce, které vždy bývaly pro všechny myslivce dlouho očekávaným
svátkem vzhledem k podzimním společným honům na drobnou zvěř.
Prvními společnými loveckými akcemi byly v posledních letech
tradičně hony na kachny, zvláště na rybnících u Častolovic se vždy dařilo
ulovit několik desítek kachen a také vyzkoušet při práci připravenost
loveckých psů. Jak ale mnozí z Vás na vycházkách Bažantnicí
zaznamenali, koncem srpna a začátkem září došlo na zdejších rybnících
k postupnému, avšak rozsáhlému úhynu vodního ptactva. Na vině bylo
možná více faktorů!
Pravděpodobnou příčinou byla velká sucha a nízký stav hladin
vodních ploch, kdy začaly hynout ryby a následně též ptactvo, živící se
rozkládajícími se těly ryb. Nemoc, popisována v odborných publikacích
jako botulismus, zasáhla i labutě (labuť není zařazena mezi zvěř, proto s ní
myslivci nemohou nijak nakládat). Literatura uvádí toto:
„Botulismus je u vodní drůbeže problémem zejména v teplém
ročním období a u zvířat v kontaktu s uhynulými rybami či jinými
kadávery. Charakteristická je ascendentní paréza. Ptáci nejsou schopní
pohybu, mají svěšená křídla, paralýzu krku, namáhavě dýchají a postupně
se udusí. Jsou-li na hladině, jsou unášeni větrem a ve fázi paralýzy krku se
utopí. Terapie se neprovádí, je nutné provést asanaci prostředí a okysličení
vodní nádrže. Je možná preventivní vakcinace.“
Spekuluje se též o tom, že k rozvoji nemoci mohla přispět právě
opomenutá vakcinace do přírody vysazovaných kachňat v místech
s velkochovy divokých kachen. Naše myslivecké sdružení prostřednictvím
mysliveckého hospodáře bez prodlení kontaktovalo a uvědomilo o
problému nadřízený orgán myslivosti na MÚ v Kostelci nad Orlicí, policie
odevzdala jednu z uhynulých labutí na veterinární rozbor (výsledky ještě
nejsou známy), podzimní hony na kachny byly prozatím mysliveckým
hospodářem odvolány.
Další neradostnou zprávou pro naše MS bylo zamítnutí našeho
odvolání proti výši finanční částky stanovené pro odkup pozemků pod
stavbami MS v Častolovicích a přesahující sto tisíc korun, o kterém jsem
informoval dříve. Členům MS tak nezbylo, než přistoupit na členské schůzi
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 11/20

Obecní zpravodaj 3 / 2009

ke zvýšení ročních provozních příspěvků ze 300,- na 1000,-Kč a požádat
úřad státu ve věcech majetkových o prodej pozemku za nestydatou cenu,
byť se nám z takového přístupu úředníků nedělá dobře.
V letních měsících však nebylo zdaleka vše jen špatně! Většina
členů se po splnění brigádnických povinností mohla vydat za odpočinkem
na své letní dovolené nebo se intenzivně věnovat individuálním lovům
zvěře, které se po pokosení luk a obilí staly snadnějšími. Konečně bylo
odloveno značné množství lišek, dařil se lov srnců, zvláště s
našimi loveckými hosty, a ku spokojenosti všech zemědělců také lov
divočáků. Vzhledem k tomu, že jsme od začátku roku odlovili dostatečný
počet selat a lončáků, povolil nám v srpnu MÚ v Kostelci nad Orlicí též
lov 4 ks dospělé černé zvěře, čehož dne 19.září využil náš člen Jaromír
Dostál a postaral se ulovením rekordního divočáka o krásnou tečku za
letními dny.
V srpnu jsme měli členové našeho MS ještě jeden důvod k dobré
náladě, když výbor sdružení uspořádal společné posezení i pro manželky a
přítelkyně myslivců na Sportovišti v Olešnici. Na začátek října je pak
v plánu společný zájezd na Svatohubertské slavnosti u zámku Kuks
s uvažovanou zastávkou a návštěvou Josefovské pevnosti.

Text k fotografiím:
1) Dne 17.9.09 ulovil v naší honitbě srnce Ing.Jiří Petráš z Olomouce,
který povolenku obdržel od svého bratra k šedesátým narozeninám
2) Jaromír se svým rekordním kňourem
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Vskutku rytířský souboj
Před několika desítkami let bývaly pole a lesy kolem Častolovic a
Olešnice plné zajíců, divokých králíků a bažantů. Zato potkat ve zdejších
lesích divočáka bylo téměř stejně obtížné jako vyhrát první nebo druhou ve
sportce. Divočák byl vzácný a právem také nazývaný černým rytířem
českých lesů. Z vyprávění pamětníků dob minulých jsem se dověděl, že
první dva divočáky ulovili v bývalé samostatné olešnické honitbě při
společném honu hosté z ličenského sdružení, snad pánové Kubec a Dostál.
Stalo se tak na Třešňovce nad Hoděčínem někdy kolem r.1961 a po lovu
následovala velká oslava a společná hostina v restauraci v Hoděčíně,
tehdy bývala hospoda u rybníka u Plašilových. Rovněž na Třešňovce byl
poté v r.1968
uloven Vítem Podolským, tehdy svobodným
sedmadvacetiletým mladým lovcem, na sněhu při svitu měsíce první
divočák při individuálním lovu, a to pro změnu do ranních hodin značně
oživla při oslavě hospoda v Rašovicích u Sejkorů. Ulovený divočák visící
ve stodole lovce shlédlo mnoho lidí, kteří se se zájmem přicházeli podívat,
jak vypadá skutečný štětináč. Mílovi Zaňkovi, dnešnímu předsedovi
sloučeného sdružení, se zase povedlo v r.1976 jako prvnímu ulovit
divočáka v častolovické honitbě, přesněji v Mrázově dole pod Malou
Ledskou. Tehdy zbýval do sloučení obou spolků 1 rok. Poté zřídka
následovaly další úspěšné lovy, divočák ulovený na Třešňovce Jardou
Jedlinským posloužil k přípravě občerstvení na slučovací schůzi ve
Hřibinách, ve stejném období se podařilo zopakovat úspěšný lov Mílovi
Zaňkovi atd.,na Třešňovce ulovili při společném honu pánové Vilímek a
Forche. Přesnější a úplné informace by možná nabídly naše myslivecké
kroniky.
Z nejrůznějších příčin poté docházelo v našich honitbách
k postupnému úbytku veškeré drobné zvěře, zato stavy černé zvěře stále
mírně rostly, nicméně roční úlovky nepřesahovaly obvykle hranici 10ks.
V posledních letech však i přes veškerou snahu o intenzívní lov, prakticky
v celé České republice, i v okolních státech, počty černé zvěře trvale
rostou. Naše roční úlovky se pohybují nad hranicí 40ks, zpravidla jsou
však lovena selata a lončáci do 90kg živé hmotnosti, největší úlovky
dospělých kusů vážily okolo 130kg.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 14/20

Obecní zpravodaj 3 / 2009

V loňském roce byl ale pozorován velký kus černé zvěře při nočních
čekaných u lipské Olšiny, v zimě byl pozorován na krmelištích na
Třešňovce a na jaře, kdy platil zákaz lovu dospělé zvěře, pro změnu
v dozrávající pšenici u Častolovic za Polnou. Nejen rybáři, ale i myslivci
občas rádi přehánějí, ale tentokrát přibývalo z více zdrojů signálů, že
skutečně nejde o mysliveckou latinu, ale o kňoura, o jehož ulovení sní
mnoho myslivců. Snili i ti v okolních honitbách. Tím z nás, kdo rád mění
své sny ve skutečnost a kdo jim umí jít naproti, je náš kolega Jaromír
Dostál z Olešnice.
Míra sice věděl, že v sobotu 19.září v podvečer jeho kamarádi
oslavují v olešnické hasičárně narozeniny několika z nich a že je na oslavu
rovněž s manželkou pozván, ale jeho lovecký instinkt mu zavelel, že musí
nejdřív utíkat do lesa, byť ho za to Jaruška nechválila. Letos měl uloveno
již 12 divočáků a i tentokrát ho podvědomí lákalo na lov. K Mirkovým
zálibám patří „akčnější“ lov a proto také rád na čekané usedá na zemi do
svého rozkládacího křesílka namísto obývání posedů. Tentokrát ho to táhlo
pod Ledskou, do Teletína, jehož součástí je dříve proslavený Mrázův důl.
Z polí pod lesem jen den dva dny předtím zemědělci sklidili kukuřici a tak
byla šance potkat z lesa vytahující srnčí i černou zvěř.
A skutečně, během půldruhé hodiny nádherného slunečného letního
večera vytahovalo na nablízké pole postupně několik kusů srnčí zvěře. Již
se značně šeřilo a Mirek, spokojený z příjemné podívané, už se zvolna viděl
na oslavě s půllitrem lahodného piva, když v lese za ním dvakrát
zapraskala větev a srna, která stála kousek od něho, vyplašeně bekla a
odskočila. Mirek stačil jen nakrátko zvednout dalekohled, přesto mu bylo
jasné, že přichází divočák a že musí rychle sáhnout po své kulovnici.
Protože byl divočák stále v pohybu a Mirek to měl na střílení takzvaně přes
ruku, povstal ze svého křesla, poklekl a opírajíce ruku o dřevěnou vidličku
nesoucí zbraň rychle zalícil. Jakmile dostal divočáka do svého puškohledu
na kulovnici, stiskl spoušť. Přicházející tma a pohyb i vzdálenost loveného
kusu však vykonaly své-rána nebyla dobrá. To ale ještě Mirek úplně
netušil. Divočák po výstřelu odběhl na druhou stranu od střelce. Mirek
zkušeně přebil svou opakovací kulovnici a zvolna přemýšlel, koho požádá o
pomoc při dosledu a jak pojede domů pro svého psa, když se ho najednou
zmocnila nejistota, zda skutečně zajel náboj do nábojové komory,
kulovnice ho přece jen nedávno podobně pozlobila. Pootevřel závěr
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zbraně, jenže více než chtěl, a…náboj mu spadl pod nohy. Mezitím však
naštvaný divočák, postřelený na zadní běh, začal obloukem obcházet lovce,
což Mirek naštěstí postřehl. Proto neváhal a posunul závěr znovu do
přední polohy a další náboj do nábojové komory. Kňour teď už však měl
jasno, odkud vychází nezvyklé zvuky a rozběhl se přímo na Mirka. Ten krok
poodstoupil od křesla. Nečekaný pohyb lovce na malý moment divočáka
překvapil a zastavil. Ta vteřinka Mirkovi stačila, aby rychle znovu pozvedl
svoji pušku a namířil. Jeho puškohled po celé ploše zaplnila černá blížící
se koule, zmáčkl spoušť. Asi sedm metrů od Mirka zastavila postupujícího
kňoura rána na hlavu, rytířský souboj s rekordním rytířem našich lesů
skončil, naštěstí šťastně a vítězně pro lovce, byť Mirek asi sám nejlíp ví,
jaké by měl šance, pokud by při druhém výstřelu chybil. Teprve při
příchodu k ulovenému divočákovi si Míra uvědomil, co mu Sv.Diana,
bohyně lovu, dopřála v předvečer jeho pětačtyřicátých narozenin – cca
5letý kňour vážil 175 kg. Jedná se o zdaleka nejsilnější úlovek divočáka,
jaký kdy byl v historii Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice uloven! No
a Míra – ten postál na stráži u zhaslého kusu, aby vstřebal na
podlamujících se nohách své silné zážitky. V Častolovicích se v tu dobu
rozbíhal mohutný ohňostroj, jako by i na oslavu mimořádného úlovku. Vše
bylo přesně načasované, bouchající a svítící rachejtle by zcela jistě
divočáka z houští nedostaly. Po příjezdu kamaráda Pavla Žida pro kňoura
drkotal Míra zuby a mluvil cosi o tom, že asi s tímhle“ křesílkováním“
končí! Oba myslivci se poté zastavili s úlovkem u hasičské zbrojnice
v Olešnici, aby se pochlubili shromážděným lidem. K vozíku za autem mezi
jinými přiběhla malá holčička a trefně utrousila na adresu úlovku:
„chudáček jeden malý!“.
Za sebe i další kamarády z MS Střezmá přeji upřímné Lovu zdar!
RP.
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Další
CzechPOINT
Naše obec se zapojila do projektu CzechPOINT. Jedná se o službu,
díky níž může každý občan naší obce, ale i jiné obce, požádat o ověřené
výstupy z katastru nemovitostí či rejstříku trestů, které usnadní občanům
komunikaci s úřady.
V současné době jsme ve fázi pořízení výpočetní techniky a
vyřizování certifikátů pro obsluhu. Služby CzechPOINT budou k dispozici
občanům až poté, co bude naše kontaktní místo zveřejněno ve vyhlášce č.
324/2008 ve Sbírce zákonů. Toto zveřejnění vyřizuje ministerstvo vnitra. Po
tomto kroku nám budou doručeny přístupové údaje do systému CzechPOINT
a Městský úřad Kostelec n. O. provede zaškolení obsluhy.
Datum zprovoznění této služby na naší obci Vám bude oznámen
vyhlášením v rozhlase a ve zpravodaji.
Jaroslava Dostálová
Zubní pohotovost – rozpis služeb
ordinační hodiny : sobota , neděle , svátek 08,00 - 12,00 hod
datum
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.

jméno lékaře
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Laubová Jana
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Loukota Jan
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adresa ordinace
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
dr.Lützova 244 , Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448 , Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Smetanovo nábř. 334 , Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 127 , Opočno

telefon
494 595 292
494 541 757
494 542 102
494 667 553
494 371 782
494 371 781
736 419 151
494 596 732
494 323 152
494 531 955
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
494 622 114
494 621 665
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27.12.
01.01.
02.01.
03.01.

MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
Potštejn 317

494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544

Výzva ČEZ
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Borci na konci
Mladá fotbalistka Kateřina Vogelová
V této rubrice je třeba zmínit teprve desetiletou rodačku z naší obce
– Kateřinu Vogelovou. Katka se věnuje již dva roky fotbalu a výsledky
jsou za ní již vidět. V sezoně 2008/09 hrála za přípravku a elévy
v Častolovicích okresní soutěž, které skončily soutěž na třetím místě.
Zároveň hrála i v přípravce dívek v Hradci Králové, které skončily také na
třetím místě – ale v celé České republice. V sezoně 2009/10 hraje Katka za
elévy Častolovice okresní soutěž a zároveň za přípravku dívek HK první
ligu. Ani v přípravce se neztratila a je zvána na zápasy 1. ligy mladších
žákyň. S hradeckým týmem se v loňské sezoně zúčastnila i mezinárodní
soutěže v Německu. Ve svých 10 letech si již zahrála na hřišti Slavia
Praha, Sparta Praha, OFS Mělník, FC Teplice, FC Plzeň za FC Hradec
Králové. Katka je univerzální hráč, může hrát v týmu na všech postech,
nejradši ale v záloze nebo útoku. Přejme Katce, aby se jí dařilo, a ať o ní
v budoucnu ještě uslyšíme.
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Stanislav Martinek a Rychnov Classic Marathon 2009
I letos měla Olešnice v řadách účastníků rychnovského maratonu
svého zástupce. Stanislav Martinek pokořil 30.8.2009 náročnou 42,2 km
dluhou trať (Rychnov – Javornice – Slatina – Kameničná – Pěčín –
Rokytnice – Nebeská Rybná – Kovárna – Hláska – Jaroslav – Rychnov)
v čase 3:48:26 a umístil se na 36. místě ze 71 startujících. Běhat začal až 1.
března 2009 a v rámci půlročního tréninku na maraton naběhal asi
1.100km. Maraton i se startovním číslem 13 zvládl bez větších potíží a
podle svých slov si trať užil.
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