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Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
na začátku letních prázdnin vydáváme druhý obecní zpravodaj v
roce 2012. Doufáme, že v něm naleznete zajímavé informace a zúčastníte
se nové soutěže (viz strana 18).
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
je zde začátek prázdnin a sním přichází vydání našeho
zpravodaje a krátké zhodnocení uplynulého čtvrtletí chodu našich obcí.
Jak jsme vás informovali, tak v lednu došlo k prasknutí
vodovodního potrubí na sportovišti v Olešnici. Celková škoda byla
vyčíslena na 79.545,-Kč. Po odečtení spoluúčasti 1.000,- Kč nám byla celá
škoda uhrazena od pojišťovny.
Dne 14.května 2012 jsme byli pozváni na Krajský úřad do Hradce
Králové na předávání cen Čistá obec 2011. Byli jsme mile překvapeni z
umístění v této soutěži. V kategorii do 500 obyvatel jsme obsadili II.
Místo. Zde bych Vám všem, kteří se podílí na třídění odpadů, chtěl
poděkovat. Přínosem do pokladny obce je i nezanedbatelný dar ve výši
60.000,- Kč.

Obec Olešnice požádala ČEZ o navýšení jističe k ČOV ve Vrbkách.
Toto navýšení je nutné s ohledem na novou technologii, která bude
namontována v letních měsících. Souhlas k navýšení nám byl vydán.
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Po dlouhé době se nám podařilo odkoupit pozemky u staré školy. V
dubnu byla kupní smlouva zapsána. Obec počítá s prodejem tohoto
pozemku na výstavbu rodinného domku a proto bude plocha převedena i v
připravovaném Územním plánu. Další pozemky, které byly součástí
smlouvy, budou ponechány ve vlastnictví obce. Část bude pronajata k
zemědělské výrobě ZD Mostek a část u Leštiny bude zalesněna. Nyní je
zadáno vytyčení hranic.
Dále je zadáno vytyčení hranic u zdravotního střediska.
2.června se v katastru naší obce jela soutěž RALLY ORLICKÉ
HORY. Děkuji všem za hladký průběh celé soutěže. Zároveň jsem
poděkoval přes ředitele soutěže všem soutěžícím za toleranci a bezpečnost
při průjezdu obcí, z důvodu pohybu dětí na silnici. Právě tento den
probíhal Dětský den na sportovišti a soutěžící na to byli upozorněny.
9.června byl proveden výlov rybníka v Hoděčíně. Mnozí, kteří se
zúčastnili, byli překvapeni množstvím malých ryb, ale i několika velkými
kousky. Bohužel očekávaný sumec a nebo velcí kapři tam nebyli. Nyní
bude rybník ponechán ve vypuštěném stavu. Na podzim letošního roku by
mělo být zahájeno provedení oprav na bezpečnostním přelivu. Dále dle
finančních možností POVODÍ LABE, a.s. by mělo být v příštím roce
provedeno částečné odbahnění. Budeme doufat, že tento plán bude
realizován a rybník, který k Hoděčínu patří, bude opět napuštěn.
(Foto neposlední straně)
DSO Obecní voda poskytla finanční příspěvek ve výši 1.850.000,Kč na výstavbu vody a kanalizace ve Vrbkách.
V současné chvíli je ve Vrbkách dokončeno položení vodovodního
řádu, kanalizace, plynu a elektrického vedení včetně veřejného osvětlení.
Zároveň jsou vybudovány přípojky a nainstalovány propojovací skříně na
každou parcelu. Za první etapu byla provedena úhrada ve výši 2.469.438,Kč. Vše bylo odsouhlaseno se stavebním dozorem firmou IRBOS, která
zároveň zajišťuje i BOZP na staveništi.
Nyní bude následovat sepsání smluv s RWE na věcná břemena. Od
2.července se začne s přípravou pro výstavbu místní komunikace. Celá
akce je zatím v předstihu a je velký předpoklad, že stavba bude dokončena
dříve než bylo plánováno. V současné době probíhá příprava smluv na
prodej pozemků. Cena za m2 je stanovena ve výši 490,- Kč. Nyní
evidujeme čtyři zájemce, se kterými bude jednáno o podmínkách.
Jak můžete číst a nebo sledovat ve sdělovacích prostředcích, tak na
některých školách bylo vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení ředitele
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školy. Zastupitelstvo obce konkurz pro ZŠ v Olešnici nevyhlašovalo a dle
§ 166 odst.3 zákona č.561/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů potvrdilo
ve funkci Mgr. Vránovou.
Krajský úřad snížil příspěvek ZŠ v Olešnici a z tohoto důvodu bylo
ihned jednáno s ředitelkou školy o vzniklé situaci. Po vzájemné dohodě
mezi obcí a školou bude vše řešeno průběžně v daném období. Nadále
zůstává priorita zachování školy v Olešnici.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení opravy místní
komunikace v Hoděčíně.Na provedení opravy byly poptány firmy k
předložení nabídek.
Nabídky předložila společnost:
STAVITELSTVÍ Vamberk
MADOS Lupenice
STRABAG a.s. H.Králové

437.041,20426.203,40394.677,-

Zastupitelstvo schválilo pro opravu společnost STRABAG a.s.
Hradec Králové.
Na závěr Vám všem přeji příjemné letní dny, pěknou dovolenou,
dětem klidné prázdniny a těším se s Vámi na další spolupráci a podněty od
Vás.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:
Přistěhovali se:

Odstěhovali se:
Zemřeli:
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Vítková Iva
Vítková Karolína Iva
Vítková Nikol Iva
Vítek Miloš
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V měsících dubnu až červnu 2012 oslavili životní jubilea tito
občané:
Hovorka Jaroslav
92 let
Machač Josef
85 let
Pinková Marie
85 let
Čepelková Stanislava
70 let
Valtera Antonín
89 let
Žid Zdeněk
75 let
Martínková Jarmila
85 let
Řičař Radomír
83 let
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte, Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potřebném formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o
ochraně osobních údajů. Formulář obdržíte na obecním úřadě u p.
Dostálové.

Jaroslava Dostálová

SPOZ
14.dubna se na sportovním areálu uskutečnilo tradiční setkání
důchodců. Byla připravena příjemná atmosféra a bohaté občerstvení. Děti
ze základní školy v Olešnici si připravily pěkné pásmo. K tanci a poslechu
nám zahrála příjemná hudba.
V říjnu připravujeme oslavu 2 stříbrných svateb a vítání nově
narozených občánků do života.
Martina Pinková
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ZŠ Olešnice
Dětský den
Dne 2. června se na Sportovišti v Olešnici konal Dětský den.
Pořadateli byli ZŠ Olešnice a Obecní úřad Olešnice, MS Střezmá a SDH
Olešnice. Myslivci připravili výstavku loveckých trofejí a trpělivě se
věnovali střelbě ze vzduchovky i s nejmenšími dětmi.
Hasiči připravili dvě drobné soutěže – házení mincí do sklenice s
vodou a slalom.
Ostatní soutěže prošly velkou obměnou. Chytaní rybiček na háčky a
šlapadlo (vyrobili p. Vrána a p. Svašek) se dětem líbilo.
Velký dík patří také firmě Hager a panu Kopeckému, který
připravil dětem minigolf, branku na házení míčem a petangue. Dětem se
líbilo také nové bodování, kdy na soutěžní kartičku dostávali body a mohli
si vybrat ceny v podobě hranolek, nanuků, nápojů či sladkostí.
Za přípravu dětského dne patří dík také maminkám ze SPRDŠ při
ZŠ Olešnice i družinářce I. Faltusové.
Pirátský bivak
I letos jsme na závěr školního roku uspořádali poslední třídní
schůzku trochu jinak. My učitelé, děti a rodiče jsme se sešli na zdejším
sportovišti v pirátských kostýmech. Celé odpoledne i večer pak probíhaly
v pirátském duchu. Seznámili jsme se s pirátskou hantýrkou, dozvěděli
jsme se z jakých částí se skládá pirátská loď a děti si zasoutěžily.
Hlavní slovo měl starý „Mořský vlk“. Dvěma skupinám dětí, Černé
perle a Bludnému Holanďanu předal tajné staré mapy a poslal je do lesa
hledat poklad. Každé družstvo šlo jinou cestou, ale u pokladu se
samozřejmě všichni sešli.
Učitelé s rodiči zatím probrali prospěch a chování jejich ratolestí a
popovídali si o uplynulém školním roce. Stihli také postavit stany a uvařit
dětem k večeři guláš.
Když se malí piráti vrátili s pokladem, navečeřeli se, rozdělili si
poklad a až do večera pokračovali v soutěžení. Disciplíny byly různé.
Například lodní bitva, vázání uzlů, ale největší úspěch měla štafeta s rodiči.
Někteří rodiče závodili s takovým zápalem, že malé nožky jejich dětí
vražednému tempu nestačily, takže se děti za svými rodiči téměř vznášely.
Unaveným pirátům vyprávěl na dobrou noc Miloš Vítek napínavé
příběhy.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Ráno se děti vstávaly velmi časně. Z lesa donesly borůvky a
rozdělaly oheň. Ke snídani nám paní Kateřina Samotánová uvařila čaj,
paní Čepelová upekla koláč. Pak jsme se všichni rozešli domů. Akce se
nám všem líbila a už se těšíme na příští rok.
(Foto na úvodní straně dole)
Výlet do Prahy
Dne 3. května jsme byli na výletě v Praze. Odjížděli jsme v 6:18
hodin z Častolovic. Zpáteční jízdenka pro děti stála sto korun. Vystoupili
jsme na hlavním nádraží a vypravili jsme se na Václavské náměstí, kde
jsme se společně vyfotografovali. Na Staroměstském náměstí jsme si
prohlédli orloj, rozhlédli jsme se ze Staroměstské radnice a spočítali kříže
sedmadvaceti českých pánů.
Potom jsme vyrazili přes Karlův most a vyjeli lanovkou na Petřín.
Prohlédli jsme si Prahu z Petřínské rozhledny a zasmáli jsme se našim
postavám v zrcadlech Bludiště.
Potom jsme se vydali na Pražský hrad. Prohlédli jsme si
Svatovítský poklad a ostatky sv. Václava. Líbila se nám Katedrála svatého
Víta i Vladislavský sál a celé nádvoří. Fotografovali jsme se před hradem
s hradní stráží. Po zámeckých schodech jsme šli směrem k metru a nemohli
se vynadívat na krásu našeho hlavního města.
Metrem jsme dojeli na nádraží a vydali se na cestu domů. I když
nás z výletu bolely nohy, moc se nám líbil.
(Foto na úvodní straně)
Mgr. Milada Vránová
Jak jsem si koupil zmrzlinu za stovku
Za Karlovým mostem jsem dostal velkou chuť na zmrzlinu. Táta se
sice bránil, ale nakonec mi ji koupil. Kopeček zmrzliny stál 50Kč a já jsem
si dal jahodou i vanilkovou.
Martin Bednář 2. třída

sběr papíru 26.6.:
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SDH OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
ve své zprávě Vás seznámím s činností SDH ve druhém čtvrtletí.
Po brigádě na výsadbu stromků, která se konala poslední březnovou
sobotu následovala hned následující sobotu brigáda na úklid hasičárny a
okolí. Zúčastnil se překvapivě velký počet našich členů, do hasičárny jsme
umístili skříň, ve které bude uloženo zakoupené ošacení pro mladé hasiče.
Na 14. dubna jsme svolali členskou valnou hromadu, která měla
jako hlavní jednací bod přípravu tradičního kácení máje a přípravu
okrskové soutěže, kterou jsme letos upořádali,na počest 135. výročí sboru.
Poslední dubnový den odpoledne odjíždějí hasiči do lesa pro májku
a přivážejí ji na místo konání, kterým je sportovní areál v Olešnici. Májka
je pak po očištění ozdobena a postavena. Prvního května odpoledne pak
propukne hlavní program, který hasiči nacvičují již od zimy. Letos diváky
pobavili scénkou ,,Dívčí válka“ Počasí nám přálo, podle ohlasů se diváci
dobře bavili a nám se tím zdařilo i v letošním roce udržet tuto dlouholetou
tradici.

Po této náročné akci, ale čekají další dvě poměrně náročné akce, 19.
května okrsková soutěž a 25.- 27.5. jarní kolo dětské soutěže Plamen, která
se letos konala v Jílovicích.
Na okrskové soutěži se našim soutěžním družstvům na domácí
půdě dařilo a muži i ženy ve svých kategoriích vyhráli.
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Daleko náročnější soutěž nás čekala další víkend. Na soutěž
mladých hasičů odjíždíme v sobotu ráno a s odvozem nám pomáhají i
rodiče dětí, všem, kteří nám pomohli jak s odvozem, tak i s organizací po
celé dva dny tímto děkuji. Mile nás dospělé a hlavně naše děti překvapilo,
když nás přijel povzbudit i starosta obce. Velký dík si pak zaslouží i naši
členové manželé Martina a Josef Pinkovi, kteří pro celou výpravu po oba
dva dny uvařili chutné obědy a večeři a teplé jídlo za námi i přivezli. Tak
zároveň ušetřili značnou částku. O této soutěži více ve zprávě o mladých
hasičích.
Druhého června jsme pomohli s organizací dětského dne a za
částku 500 Kč zakoupili pro děti sladkosti. Děti z hasičského kroužku zde
předvedli štafetu požárních dvojic.
Na 23. červen jsme pro všechny členy připravili grilování. I na této
akci nám přálo počasí a akce se zdařila.
Posledního června jede našich sedm dětí reprezentovat náš sbor na
soutěž jednotlivců ,,Kvasinská šedesátka.“ Na tuto soutěž přijeli děti
povzbudit i místostarosta obce i náš velitel sboru. I o této akci se dočtete
ve zprávě o této soutěži. Všem soutěžícím dětem děkuji za vzornou
reprezentaci sboru i naší obce.
Chtěla bych Vás všechny pozvat na 18. srpna kdy pořádáme
společně s obcí soutěž ,,O putovní pohár starosty obce.“
Přeji Vám příjemné prožití prázdnin a dovolených.
Ivana Říhová

Mladí hasiči
Dne 7. 4. byla uspořádána brigáda na jarní úklid hasičské zbrojnice.
Letos se zapojili i naši mladí hasiči. Děti ochotně měřili hadice a poté
následně celý prostor za zbrojnicí shrabali.
Od dubna jsme se pilně připravovali na jarní kolo hry PLAMEN.
Počasí nám přálo, a proto jsme mohli trénovat venku na překážkách.
Dne 26. – 27. 5. jsme se zúčastnili naši tolik očekávané soutěže
jarního kola hry PLAMEN v Jílovicích.
Letošní rok se zúčastnilo jak družstvo mladších ve složení: Tomáš
Čepelka, Taisiya Dmytriv, Jakub Hovorka, Anna Musílková, Adéla
Podolská, Aneta Podolská, Josef Poslušný, Kateřina Šmídová, Vojtěch
Vašata a Karolína Iva Vítková, tak i družstvo starších: Eduard Dmytriv,
Šárka Dörnerová, Dominika Dvořáková, Kateřina Hovorková, Marek
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Jagenbrein, Lucie Seibertová, Jakub Šmída, Kristýna Vašatová a Martin
Žid. První den jsme absolvovali tyto disciplíny: požární útok 1. a 2. pokus,
požární útok s překážkami CTIF 1. a 2. pokus, štafeta 4 x 60m 1. a 2.
pokus a 400m štafetový běh s překážkami CTIF. Druhý den následoval 2.
pokus 400m štafetového běhu s překážkami CTIF a 1 pokus štafety
požárních dvojic. Po celkovém zhodnocení všech disciplín jsme dopadli
takto: mladší obsadili 15. místo z 25 družstev, starší 12. místo z 22
družstev. Oba tyto výsledky byly zasloužené. Družstvo starších v štafetě 4
x 60m dokonce obsadilo 2. místo a někteří vedoucí na to zírali a nemohli
tomuto našemu výsledku uvěřit. Po celý víkend se nám o jídlo a pití starala
paní Pinková. Děti měly zajištěné plnohodnotné obědy, večeře, snídaně a
dokonce i svačiny v podobě velkých baget. Spaní jsme měli opět zajištěné
v tělocvičně v Olešnici. Děti bych za tyto výsledky chtěla pochválit,
protože pilně cvičily celý rok a pravidelně navštěvovaly hasičský kroužek.
Týden na to 2. 6. děti z kroužku předvedly na dětském dnu
v Olešnici ukázku jedné disciplíny z PLAMENU a to štafety požárních
dvojic.
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V červnu proběhla pro děti ukázka zdravovědy od školeného
specialisty. Děti se dozvěděly o ošetření jak běžných, tak i vážných
poraněních. Pro starší děti byla navíc připravena i ukázka ze záchrany
tonoucího. Dětem se tato hodina líbila. Oslovily nás i běžní občané, kteří
by také chtěli projít kurzem první pomoci, a proto se budeme snažit na
podzim uspořádat tuto instruktáž i pro veřejnost.
S letními prázdninami nám opět kroužek nekončí, a proto zde
uvádím dny kroužku o prázdninách:
červenec
so 14.7. soutěž Lhotecký džbán (mladší + starší)
st 18. 7. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
st 25. 7. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
srpen
st 1. 8. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
st 8. 8. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
st 15. 8. mladší 15:00 – 17:00, starší 17:00 – 18:30
so 18. 8. soutěž O pohár starosty obce Olešnice (mladší, starší)
st 22. 8. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
so 25. 8. výlet (mladší, starší)
ne 26. 8. výlet (mladší, starší)
st 29. 8. mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00
Bc. Martina Pinková

Kvasinská 60
30. 6. se 7 dětí z hasičského kroužku (Tomáš Čepelka, Lucie
Seibertová, Jakub Hovorka, Šárka Dörnerová, Dominika Dvořáková,
Kateřina Hovorková a Jakub Šmída) zúčastnilo Okresního přeboru v běhu
na 60 metrů překážek v Kvasinách nazvaném Kvasinská 60.
Závodu se účastnilo celkem 80 dětí z celé České republiky,
především ale z našeho okresu. Soutěží se ve 3 kategoriích: Přípravka –
Tomáš Čepelka, Mladší – Jakub Hovorka, Lucie Seibertová, Starší – Šárka
Dörnerová, Dominika Dvořáková, Kateřina Hovorková a Jakub Šmída.
Na 60 metrech se musí překonat příčné břevno (starší chlapci 150
cm bariéru), kladina a spojit hadicové vedení sestavené z rozdělovače, 2
hadic a proudnice a v co nejlepším čase doběhnout do cíle. Soutěž se našim
velice povedla. Tomáš vybojoval s časem 25,60 s stříbro, Lucka s časem
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18,38 s stříbro a Kuba H. s časem 20,59 s bronz. V kategorii starších byla
bohužel veliká konkurence. I tak se Katka umístila na 10. místě s časem
18,09 s, Šárka a Dominika obsadily 17. a 18. místo a Jakub Š. z chlapců 7.
místo s časem 16,95 s. Všechny děti na závodě zaběhly svůj osobní rekord.
A jelikož je porazily děti z Brna a Hřibojed, jsou naši vítězové nejlepší
v celém našem okrese.

Nakonec se role obrátily a závod si museli zaběhnout i vedoucí
kolektivů a děti dělaly rozhodčí a trenéry. Za Olešnici závod vedoucích
běžel Václav Říha, role trenérek se se vší ctí zhostily Dominika a Katka.
Rozmístily hadice, rozdělovač, udílely rady… Václav se nakonec mezi o
generaci mladšími spoluzávodníky umístil s časem 16,09 s na krásném 4.
místě.
Této disciplíně (běh na 60 metrů překážek) se věnuje jen málo
sborů dobrovolných hasičů, proto chci dětem i Vendovi Říhovi poděkovat
za výbornou reprezentaci našeho okrsku i celého okresu.
Andrea Čepelková
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SDH Hoděčín
Tak jako každý rok, náš hasičský sbor v Hoděčíně uspořádal 30.
dubna pálení čarodějnic na hřišti u pivnice Bumbálka. Celá akce se
vydařila, ocenily se ty nejhezčí čarodějnice, snědla výborně ugrilovaná
kuřata a samozřejmě se všichni velmi dobře bavili. Posuďte sami.
Poděkování patří všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli.

Josef Tomeš
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
jarním měsícům učinil konec smělý nástup léta doprovázený
horkými dny. Děti už se vidí na prázdninách, dospělí zase na dovolených,
část z Vás zůstane u svých zahradních radostí a bazénů atp. Možná si však
někdo z Vás i za této situace najde několik minut pro seznámení se s
aktivitami nás, myslivců, které leckdy znamenaly celé hodiny poctivé
práce mnoha našich členů.
Brigády byly odpracovány při terénních úpravách po přivedení
vodovodní přípojky a přípravě bažantích voliér v Olešnici, během
zkvalitňování prostředí pro návštěvníky chaty v Častolovicích, na poli u
Pasek, kam byly nasázeny topinambury získané vyoráním na dříve
založeném políčku pro zvěř, při úklidu sušky obilí u spolupracujícího
zemědělského družstva Mostek, v revíru, kde vznikly nové posedy, i na
střelnici Třešňovka, kterou několik členů zkvalitnilo dle pokynů
balistického experta výstavbou nových ochranných prvků. Především naši
seniorští členové pak kvalitně připravili a prezentovali náš spolek při
Dětském dnu v Olešnici či obdobných akcí pro děti v Častolovicích, ať už
jimi byla velmi oblíbená Pohádková cesta, nebo předchozí akce SRPDŠ
zakončená „opékačkou“ u chaty MS. Rádi jsme též vyhověli pozvání
zastupitelů Městyse Častolovice a možnosti zúčastnit se slavnostního
svěcení nového praporu, či představit naši myslivost zřízením výstavní
expozice v Sokolské zahradě při oslavách založení Častolovic. U chaty Na
Pasece byla provedena výměna dřevěných prvků u lavic a stolů, kvalitní
silné hoblované fošny zpříjemnily posezení hned při několika následujících
akcích a jak věříme, potěší ještě hodně návštěvníků i v mnoha dalších
letech.
Ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Rychnově,
který získal finanční dar od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
jsme rozmístili kolem nejrizikovějších úseků silnic v naší honitbě tzv.
pachové ohradníky. Jedná se o pěnu podobnou montážní pěně využívané
např. při ukotvení okenních rámů. Pěna na pachové ohradníky, která byla
nanášena v okolí silnic na kmeny stromů, siliční patníky apod. je však
obohacena látkami odpuzujícími zvěř, takže by mělo dojít ke snížení ztrát
na zvěři, ale především ke zvýšení bezpečí řidičů projíždějících dopravních
prostředků. Ošetřeny byly tímto zcela novým způsobem úseky kolem
silnic Častolovice – Libel a Častolovice -Lípa nad Orlicí. Projekt bude
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posléze krajským úřadem vyhodnocen a dle výsledků budou voleny další
postupy.
Chránit především srnčí a zaječí zvěř se snažíme také
rozmísťováním elektronických plašičů zvěře během senosečí. Členové MS
najezdili při večerní instalaci a následném ranním odvozu plašičů se svými
auty mnoho kilometrů. Tato zařízení se výborně osvědčují na menších
pozemcích, v místech rozlehlých luk /např.za závodem společnosti Isover
Častolovice/ však bohužel nadále při těchto sklizňových pracích dochází
k velkým škodám, především na srnčatech. Děkujeme proto zemědělcům,
kteří se sami přihlásí o zapůjčení plašičů a tyto sami rozmístí po loukách,
nebo senoseč nahlásí.
Nejen srnčí zvěř potřebuje naši plnou ochranu a klid při vyvádění
mláďat, proto prosíme občany o ohleduplné chování k přírodě na
výšlapech do přírody a procházkách se psy. Nalezená mláďata neodnášejte
domů, zpravidla jen jejich rodiče čekají opodál, aby mohly své potomky
odvést do bezpečí.
Vrásky na čele nám všem dělá letošní opětovný prudký nárůst stavů
černé zvěře. Zmíněnými pachovými ohradníky se snažíme odradit
divočáky od atraktivních zemědělských plodin, intenzívně se v těchto
místech také snažíme lovit a rušit černou zvěř, naše možnosti jsou přesto
velmi omezené.
Členové MS Střezmá Olešnice se myslivostí se svými blízkými
rovněž bavili, když se sešli 2x na střelnici Třešňovka. První akce 5.5. byla
pojata jako cvičné střelby pro naše členy s následným společným
posezením a rožněním vepřových kýt, druhou akcí byl dne 23.června
Střelecký den, který byl pravým soutěžením ve střelbě na asfaltové terče
pro domácí členy, i naše přátele z okolních sdružení. Svoji trvale vysokou
střeleckou výkonnost potvrdil předseda MS Miloslav Zaňka, který si znovu
odvezl Putovní pohár MS, skvělým třetím místem mezi myslivci ze
Střezmé se zaskvěl nestárnoucí veterán Jindřich Laštovička z Týniště nad
Orlicí.
výsledky: 1. Miloslav Zaňka /35 terčů ze 40 možných/, 2. Pavel
Zeipelt-MS Synkov /34/, 3. Josef Vanický ml. /34/
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Foto: vítězové Střeleckého dnu na Třešňovce a zrenovované
posezení:

V Olešnici, Častolovicích, Hřibinách, Ledských i Pasekách, i za
hranicemi ČR, kde se údajně těší na zprávy ze své domoviny rodáci
z Častolovic, tam všude přeji příjemné léto, bezstarostné dny a splněné
dětské sny!
R.P.
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Z historie našich obcí
Výňatek z kroniky: divadelní spolek Kolár v Hoděčíně
Nejenom prací živ je člověk. K životu patří i zábava, a tu si
k pobavení museli lidé sami vytvářet. Roku 1932 se obyvatelé Hoděčína
rozhodli a založili divadelní spolek „Kolár“. K ustavení spolku došlo 25.
února 1932 v hostinci u Cvejnů (Plašilů). Prvními členy byli: Junek
František (předseda), Plašil Karel, Hrubý Václav, Kuřátko František,
Pavlík Jan, Beková Jaroslava, Škadra Rud., Brandejs Josef, Chaloupka
František, Hloušková Marie, Marková Anna, Kalcovská Božena, Plašil
Jar., Vašatová Anna, Hloušek František, Beková Slav., Ryšánová Růžena,
Škadra Jaroslav. První divadlo se uskutečnilo už 10.7.1932 v lese
Kamenném dole. Název hry byl „Děvčátko z hájovny“. Pozemek propůjčil
pan Kašpar, prkna na sezení půjčil pan Bek a ze zakoupené hrázoviny byly
udělány kolíky pod prkna. Kulisy byly zapůjčeny od obce Lična. Hru
doprovázela hudba voděradská. Podmínka pana Kašpara byl úklid
pozemku po představení a že se bude čepovat rychnovské pivo. Ještě téhož
roku bylo jeviště od Lična odkoupeno za 1200 Kč (ale na splátky). Aby se
rychleji uplatily dluhy, sehrálo se 11.12.1932 ještě jedno představení, a to
hra „V myslivně fořta Pekárka“. Z úsporných důvodů už hráli na nový
gramofon. V r. 1933 čítá spolek 21 členů. Tento rok opět byla sehrána dvě
představení a to „Když děla zahřmí“ a „V manželské kleci“. V roce 1934
nacvičili divadla „Muzikanti z české vesnice“ a „Štěstí není milion“. Tento
rok přišla ze sdružení autorů v Praze upomínka, že byly opomenuty
autorské poplatky, které se musely ihned zaplatit v částce 152,50 Kč.
V roce 1935 odehráli divadelní kus „Vesnice zpívá“ a na oslavu 85 let T.G.
Masaryka hru „Slepý ženich“. O roku 1936 není žádný záznam o činnosti.
Převážná část her byly románky z vesnického prostředí. 13. dubna 1937 se
na žádost dobrovolných hasičů slučují v jeden spolek s podmínkou, že
pokud to nebude klapat, spolek bude opět obnoven. Tak skončil divadelní
spolek „Kolár“ v Hoděčíně. Další divadla byla již sehrána pod názvem
dobrovolných hasičů.
Růžena Dörnerová
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
Zastupitelstvo obce Olešnice vyhlašuje soutěž O zlatý rýč obce.
První cena, „zlatý rýč“, bude předána vítězi o vánoční besídce. A jak ho
získat? Stačí se na obci přihlásit tím, že vyfotíte nebo donesete nějaký
zajímavý výpěstek ze zahrady – zeleninu, ovoce, květinu a podobně (ovoce
můžete donést i v tekuté = vypálené podobě :-). Komise, kterou stanoví
zastupitelstvo, vybere z Vašich výpěstků ten vítězný. Zpestřeme si
nadcházející okurkovou sezonu touto soutěží a pochlubte se svými
výpěstky! Konec soutěže bude 30.11.2012.
Například:

nebo ti co nepěstují nic :-)

to jsou jen „vtipné“ příklady, určitě budete mít lepší…
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Dovolená
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude Obecní úřad v Olešnici
uzavřen:
v týdnu
16.7.2012 – 20.7.2012
17.9.2012 – 21.9.2012
Čištění komínů
Ve dnech 12.-13.9. 2012 bude v obci probíhat čištění komínů. Kdo
budete mít zájem, nahlašte se na obecním úřadu.
Jaroslava Dostálová
Borec na konec
Borců je v tomto zpravodaji víc. Musíme zde zmínit družstva
mladých hasičů v soutěži PLAMEN, výborná umístění jednotlivých hasičů
na Kasinské šedesátce, i zkušeného hasiče Václava Říhu, o kterých jste se
dočetli na stranách 9-12.
Ale máme i borce v kategorii:
„baleti a baletky“
Taneční obor ZUŠ F.I.Tůmy a uvedl 18. a 19. 6 2012 balet na
motivy ruské pohádky Pták Ohnivák. V hlavním představení opět
vystupovali již ostřílení borci Míla Vrána (carevič Ivan) a Tomáš Pinka (na
fotce v masce Kostěje).
V dalších představeních je doplnily i podstatně mladší, začínající
tanečnice, Anna Martinková (na fotce úplně vpravo) a Marie Vilímková
(druhá zleva), kterým je teprve šest let.
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Výlov hoděčínského rybníku:

Email: obec.olesnice@tiscali.cz

Obecní zpravodaj č.2/2012

Strana 20

