Obecní zpravodaj č.3 / 2012
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

Do školního roku 2012/2013 vstoupili v září tito prvňáčci:
(zleva) Lucie Hloupá, Tereza Stejskalová, Anna Martinková, Marie
Vilímková, Nikol Iva Vítková, Jakub Holoubek

V Olešnici, říjen 2012
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Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
přinášíme Vám letos třetí vydání obecního zpravodaje. Přejeme
Vám příjemné čtení a zábavu při nadcházejících posvíceních.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas rychle plyne a je zde opět další vydání zpravodaje.
Ve třetím čtvrtletí bylo v naší obci dokončeno několik významných
akcí.
Tou nejdůležitější bylo dokončení stavby inženýrských sítí a
komunikace ke stavebním parcelám ve Vrbkách. Tato akce byla ukončena
závěrečnou kolaudací dne 2.října 2012. Touto cestou děkuji všem, kteří po
celou dobu stavby tolerovali zvýšený hluk a prašnost v dané lokalitě. Dnes
je již vše za námi a ještě jednou děkuji za spolupráci a toleranci v průběhu
příprav i samotné realizace stavby. Celkové náklady na vybudování celého
díla jsou ve výši 5.311.738,-Kč. Tato částka je již plně uhrazena z rozpočtu
obce. Dále děkuji společnosti STRABAG a.s. jako generálnímu dodavateli
za perfektně odvedenou profesionální práci včetně všech subdodavatelů.
Po vydání kolaudačních souhlasů a proběhnutí potřebných lhůt
budou sepsána věcná břemena s RWE. Po tomto úkonu bude zahájen
prodej parcel za schválenou cenu 490,-Kč za m2.
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Nová pozemní komunikace ve Vrbkách:

Dalším významným krokem byla rekonstrukce ČOV ve Vrbkách.
Modernizaci provedla společnost VODA CZ za celkovou cenu 404.598,Kč. Dnes je již ČOV ve zkušebním provozu. Kapacita ČOV plně pokryje
potřeby plánované výstavby ve Vrbkách. Bohužel zde došlo při stavebních
pracích ke zjištění, že do staré ČOV byla svedena část dešťová kanalizace.
Společnost VODA CZ odmítla pokračovat v započaté rekonstrukci do
doby, dokud nebude tento problém odstraněn. Zde děkuji vlastníkům
pozemku manželům Zahradníkovým a Horákovým za pochopení daného
stavu a za povolení k uložení přeložky kanalizace po pozemku v jejich
vlastnictví. Rovněž děkuji společnosti V+V Hřibiny za provedené práce a
za celkové obezdění ČOV. Tyto práce budou hrazeny z rozpočtu obce.
Náklady na odstranění tohoto stavu budou cca ve výši 100.000,- Kč.
K modernizaci ČOV bylo nutné navýšení jističe. Vše bylo
realizováno za celkovou cenu 1.052,-Kč a poplatek ČEZ 2.000,-Kč.

Rekonstrukce čističky odpadních vod ve Vrbkách (na další straně):
Opravená cesta u hřiště v Hoděčíně (na další straně dole):
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Poslední akci bylo provedení opravy místní komunikace v
Hoděčíně. Celkové náklady ve výši 484.172,- Kč byly již uhrazeny.
Rovněž tato stavba se prodražila o 89.495,-Kč a to z důvodu částečného
zatrubení a výstavby obrubníků podél části komunikace. Toto opatření
bylo nutné vybudovat z důvodu ochrany obyvatel před povodňovou
vodou.

Nyní Vás ještě seznámím s dalším chodem.
Bumbálka v Hoděčín má zabudovaný nový ohřívač vody v ceně
8.632,-Kč.
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Provedeno sečení zeleně po obci v ceně 6.240,-Kč od firmy Pross.
Úhrada 3.535,- Kč za ceny do soutěže hasičů v Olešnici.
Oprava 2 ks kanalizačních vpustí v dolní části obce. Opravu
provedla společnost V+V Hřibiny. Bude fakturováno po dokončení ještě
1ks vpustě ve Vrbkách.
Přiznání dotace na pěstební činnost v lese ve výši 5.100,-Kč. Peníze
jsou již na účtu.
Dne 2.října 2012 proběhla schůzka s POVODÍ LABE a.s. Zde jsme
byli seznámeni se stavem plánovaných oprav na rybníku v Hoděčíně. Do
konce letošního roku by měla být dokončena oprava bezpečnostního
přelivu. Na jaře roku 2013 by mělo být jasno, zda dojde k odbahnění a
nebo k novému napuštění rybníka vodou. Jednání o odbagrování jsou
bohužel závislé na množství přidělených finančních prostředků ze státního
rozpočtu.
Dále došlo k vytyčení a předání hranic pozemků. Jak jsem Vás
informoval v minulém čísle, obec zakoupila pozemky u Leštiny, zde dojde
k zalesnění tohoto pozemku. Dále byl vykoupen a vytyčen pozemek
naproti staré škole. Zde bylo vše osečeno a byly rovněž odstraněny
náletové dřeviny. Tento pozemek je určen k prodeji jako stavební parcela.
Poslední vytyčení hranic je u zdravotního střediska. Zde je v plánu
vybudování zpevněné plochy pro auta.
Dále Vás zvu na zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2012, kde
Vás seznámím s případnou výstavbou kanalizace v obci.
Na závěr mám jeden dopis, který napsal někdo z nás. Je smutné, že
v dnešní době se musí ještě někdo zabývat tak ubohým dopisem, který byl
odeslán na MěÚ do Kostelce nad Orlicí. Dopis je uveřejněn na straně 18
zpravodaje. Bohužel pouze konstatuji, že pokud je mezi námi takový
slaboch, který se nedokáže pod dopis podepsat a nebo přijít osobně na OÚ,
tak ať se nepodepisuje jako „spoluobčané“. Vážený spoluobčane /záměrně
ne spoluobčané/, bohužel ti ujel vlak a zákony jsou již také jinde, než v
době kdy jsi asi stavěl plot ty (platný zákon §103 odst.1 písm.d bodu 6
zák.č. 183/2006 Sb.)
Ještě jednou děkuji za spolupráci v období, kdy se nám podařilo
realizovat několik velmi významných kroků naší obce. Těším se na další
spolupráci a podněty od Vás.
Jiří Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Jirušková Monika
Kutnarová Lenka
Křišťáková Ivona
V měsících červenci až září 2012 oslavili životní jubilea tito
občané:
Bartošová Růžena
60 let
Hammerlová Marie
88 let
Rozinek Pavel
70 let
Šmídová Anežka
86 let
Chaloupková Božena
89 let
Münichová Marianna
70 let
Votroubek Jaroslav
80 let
Čepelka Rudolf
81 let
Řičařová Jindřiška
80 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
20. října 2012 přivítáme na sportovním areálu 4 nově narozené děti
do života.
10. 11. 2012 oslaví 50 let společného života manželé Jaroslava a
Zdeněk Židovi z Olešnice. K tomuto výročí jim poblahopřeje starosta obce
pan Jiří Moravec a předá dárky.
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Školská rada
V uplynulém období se školská rada sešla, aby projednala a
schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2011/2012.
K tomuto dokumentu nebyly vzneseny žádné připomínky a bude
předložen ke schválení Obecnímu zastupitelstvu.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Školní rok 2012-2013 byl slavnostně zahájen 3.září za přítomnosti
starosty obce pana Jiřího Moravce. Do školy nastoupilo šest prvňáčků
(Foto na úvodní straně). Dva žáci pátého ročníku odešli na Biskupské
gymnázium B.Balbína do Hradce Králové, jeden do spádové školy do
Častolovic. Školu navštěvuje v tomto školním roce 22 žáků. Složení
pedagogického sboru zůstává stejné.
Výuka probíhá podle ŠVP s názvem Co slyším to zapomenu. Co
vidím to si pamatuju. Co vyzkouším tomu rozumím. Od třetího ročníku se
žáci učí anglický jazyk.
V současné době připravujeme s dětmi pásmo básniček na vítání
občánků, které se koná 20. října na Sportovišti v Olešnici.
Pro předškoláčky připravíme dvě pohádkové školy. Chceme
budoucím prvňáčkům ukázat prostředí školy, budoucí spolužáky i učitelky
a zábavnou formou her a zajímavých úkolů jim přiblížit školu tak, aby se
do ní těšili.
Zápis dětí do prvního ročníku proběhne v lednu. Přesný termín
dostane každý předškolák na osobní pozvánce

Vánoční besídka
Základní škola, Obecní úřad Olešnice a Sbor dobrovolných hasičů
Olešnice zve všechny občany Olešnice a Hoděčía na vánoční besídku,
která se koná 15. prosince od 15 hod. za budovou obecního úřadu v
Olešnici.Na programu bude vystoupení žáků ZŠ Olešnice, vánoční jarmark
a občerstvení.
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SDH OLEŠNICE
Vážení spoluobčané,
Druhou polovinu roku jsme začali účastí na soutěži o ,,Lhotecký
džbán“. Této soutěže se zúčastňujeme již mnoho ročníků. V letošním roce
náš sbor zastupovala dvě družstva dětí, jedno v kategorii mladších a druhé
v kategorii starších. Mladší děti skončily na krásném druhém místě a starší
děti soutěž vyhrály. Dospělým se až na místě podařilo sestavit ze čtyř žen a
tří mužů druhé družstvo, které jako smíšené musí závodit mezi muži. Měli
jsme velkou radost, když muži dlouho vedli a doufali jsme, že se jim
vítězství podaří udržet. Jenže pak nastoupilo naše smíšené družstvo a
muže porazilo, podařil se nám tak neočekávaný výsledek. Smíšené
družstvo soutěž vyhrálo a muži skončili za nimi na druhém místě.
Druhou srpnovou sobotu jsme jeli poprvé na soutěž ,, O putovní
pohár obce Záměl“. Opět odjelo družstvo mužů doplněné dvěmi ženami a
v kategorii mužů soutěž vyhrálo.
Na 18. Srpna jsme společně s obecním úřadem připravili soutěž ,,O
putovní pohár starosty obce“.
Soutěž byla vyhlášena v kategorii mladší děti, starší děti, ženy a
muži. Obě družstva dětí se umístila na prvních místech, ženy doběhly na
druhém místě a muži také na druhém místě.
Hned následující týden jsme pro děti připravili stanování u
hasičárny s výletem do nové hasičské základny Rychnově nad Kněžnou.
Během tříhodinové prohlídky základny děti viděly i ostrý výjezd hasičů.
Děti celou prohlídku se zaujetím sledovaly a když si mohly i vyzkoušet
kolik váží různé nářadí, jako například hydraulické nůžky používané při
autonehodách, uznali, že práce profesionálních hasičů není žádná legrace a
mohou ji vykonávat jen opravdoví muži. Velkým zážitkem také bylo, když
si mohli děti zaběhat na opravdovém tartanovém závodním oválu, kde
hasiči pravidelně cvičí běh.Více ve zprávě o mladých hasičích.
Další akcí byla soutěž v požárním útoku v Albrechticích nad
Orlicí, která se konala 8. Září. Putovní pohár za první místo se podařilo
našim mužům přivést.
Poslední soutěží byla soutěž v Kosteleckých Horkách, zde
startovalo družstvo mladších dětí, družstvo žen a muži. Děti skončily na
třetím místě, ženy na čtvrtém místě stejně jako muži.

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.3/2012

Strana 8

Šestého října běžely děti závod požárnické všestrannosti v Bystrém
a zahájily tak nový ročník soutěže Plamen a 14. října závod na 60 metrů
překážek, kterou pořádá SDH Dlouhá Ves na stadionu v Rychnově nad
Kněžnou.
Nyní po skončení soutěžní sezony připravujeme brigádu na sběr
železného šrotu, která se uskuteční 20. října předem děkuji občanům, kteří
nám železo věnují.
Výroční valná hromada bude 8.12. na sportovišti v Olešnici.
Ivana Říhová
Ze soutěže O pohár starosty obce Olešnice:
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Vítězství SDH Olešnice v Kostelecké Lhotě a v Albrechticích:

Mladí hasiči
Jak už jsem psala v minulém zpravodaji, kroužek probíhal i o
letních prázdninách. Dne 4. 7. jsme si do hasičárny pozvali naše
předškoláky, nyní už žáky 1. třídy, kterým jsme předvedli, co se všechno
na kroužku učíme. Děti se seznámily jak s naší hasičskou zbrojnicí, tak
samozřejmě i požárním autem a hasičským vybavením. Na závěr nám naši
předškoláci svými hasičskými auty uhasili hořící papírový dům. Jelikož
hašení ohně zvládli dobře a činnost našich mladých hasičů se jim také
líbila, všichni se chtěli stát členy našeho kroužku. Do kroužku byli přijati
tito noví členové: Jakub Kopecký, Jakub Holoubek, Anna Martinková,
Marie Vilímková, Nikol Vítková a do družstva starších Barbora
Hübnerová. Nyní chodí do hasičského kroužku celkem 25 dětí.
První letní soutěž v požárním útoku se uskutečnila 14. 7.
v Kostelecké Lhotě. Soutěže se zúčastnilo jak družstvo mladších, tak i
družstvo starších. Družstvo mladších obsadilo 2. místo a družstvo starších
tuto soutěž vyhrálo.
Po této soutěži jsme se začali připravovat na podzimní kolo hry
PLAMEN.
Další soutěž byla 18. 8. a to naše domácí soutěž v Olešnici. Na
startu byly opět jak družstvo mladších, tak družstvo starších. Obě družstva
ve své kategorii vyhrála.
Týden na to 25. – 26. 8. byl pro děti uspořádán tolik očekávaný
výlet. Ráno jsme šli pěšky na vlak do Čestic, pak pokračovali vlakem,
autobusem a nakonec i chvilku pěšky do nové hasičské zbrojnice
v Rychnově nad Kněžnou. Ujal se nás pan Libor Bartoš, který nám začal
ukazovat jejich hasičská auta a do detailů nám popisovat techniku a
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vybavení těchto aut. Uprostřed naší exkurze jim byl nahlášen výjezd, a
proto jsme mohli pozorovat, jak vyjíždějí profesionální hasiči k události.
Podle předpisů totiž mají výjezd do 2 minut, a to se ještě musí stihnout
převléknout do zásahových obleků. Výjezd netrval dlouho a tak pan Bartoš
mohl dokončit naší exkurzi. Měli jsme možnost nahlédnout i do
technických místností kde perou a suší hadice. Největším zážitkem pro děti
bylo zaběhnout si na jejich dráze pokryté tartanem. Dětem se na tomto
povrchu běhalo dobře. Na závěr naší exkurze se naši vedoucí svezli dolů
po tyči. Čas utekl jako voda a my po tříhodinové zajímavé exkurzi jsme
museli jet vlakem domů. Z Čestic jsme opět šli pěšky až na sportovní
areál, kde na nás čekal vydatný oběd. Poté jsme se přesunuli k hasičárně,
kde jsme postavili stany. Trošku jsme si zasoutěžili v hasičárně a už na nás
čekala večeře. Po večeři jsme shlédli ukázku závodu, který nás čeká
v říjnu, fotky z hasičárny z Rychnova a samozřejmě i pohádku na dobrou
noc. Ráno nás probudil nemilý déšť. Měli jsme naplánovanou stezku okolo
Střezmé, ale to z důvodu deště nebylo možné. Počkali jsme až přestane
pršet a otázky ze stezky a úkoly na PLAMEN jsme si udělali u hasičárny.
Po obědě jsme sbalili stany a vyhodnotili vítězové z jednotlivých kategorií.
Poslední letošní soutěží v požárním útoku byla soutěž 22. 9.
v Kosteleckých Horkách. Bohužel se nám nepodařilo dát dohromady
družstvo starších, a tak soutěžily pouze mladší děti. Skončily na slušném 3.
místě.
Dne 6. 10. jsme se zúčastnili podzimního kola hry PLAMEN
v Bystrém v Orlických horách. I přes různá onemocnění dětí jsme nakonec
postavili na trať 2 hlídky po 5 členech mladších i starších. Děti se na tuto
velkou soutěž připravovaly už od začátku prázdnin. Tato soutěž se skládá
z 6 disciplín, které děti plní při běhu lesem (mladší 2 km, starší 3 km).
Jedná se o střelbu ze vzduchovky, základy topografie (mapové značky,
orientace mapy pomocí buzoly), vázání uzlů, zdravovědy (zavázání lokte a
kolena pomocí trojcípého šátku), požární ochrany (značky hasičských
technických prostředků a vhodné a nevhodné hasební prostředky) a
nakonec překonání překážky po vodorovném laně. Za družstvo mladších
startovali: Jakub Hovorka, Josef Poslušný, Jakub Holoubek, Adéla
Podolská, Kateřina Šmídová, Karolína Vítková, Anna Martinková, Marie
Vilímková, Nikol Vítková a Vojtěch Vašata. Za družstvo starších: Jakub
Šmída, Kateřina Hovorková, Dominika Dvořáková, Lucie Seibertová,
Taisiya Dmytriv, Martin Žid, Kristýna Vašatová, Marek Jagenbrein,
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Barbora Hübnerová a Eduard Dmytriv. Po doběhnutí naší první mladší
hlídky jsme byli potěšeni, protože trať dokázala doběhnout do cíle s časem
26min16sek a když jsme tomu přidali 12 min jako trestné body, měli jsme
celkový čas 38:16, který nám zajistil báječné 6. místo z 28 družstev. Ale i
družstvo starších nám udělalo radost. Do cíle doběhlo s časem 25:54 a
k tomu 14 trestných minut nám s celkovým časem 39:54 stačilo na 12.
místo z 22 družstev. Počasí nám také přálo (minulý rok nám na této soutěži
pršelo) a s novými zkušenostmi a zážitky jsme se v pořádku vrátili domů.
Čeká nás ještě soutěž jednotlivců a to 14. 10. v Rychnově nad
Kněžnou.
Dny kroužku v říjnu, v listopadu a v prosinci:
říjen
st 17. 10. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
st 31. 10. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
listopad
st 14. 11. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
st 28. 11. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
prosinec
st 5. 12. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
st 12. 12. (mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00)
so 15. 12. vánoční besídka
st 19. 12. vánoční hodina (15:00 – 17:00)
Foto z rychnovské exkurze:

Bc. Martina Pinková
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
léto nám ukázalo svá záda, ale pro myslivce to neznamená důvod
ke splínu, neboť čas podzimních lovů a společných setkání na honech má
také jistě svá kouzla…
Než k nim však dojde, je naše pozornost na úseku myslivosti
zaměřena především na ochranu zemědělských plodin proti škodám čenou
zvěří, a na poli organizačním pak v součinnosti s honebním společenstvem
Olešnice a jejím starostou Miloslavem Zaňkou příprava valné hromady
HS, která se uskuteční (uskutečnila?) dne 2.10.2012 na chatě
v Častolovicích. Věříme, že na ní bude potvrzen pronájem honitby
Mysliveckému sdružení Střezmá na další desetileté období. Děkujeme za
pochopení všem majitelům pozemků, ať už větších či malých, kteří byli
kontaktováni zástupci honebního společenstva s pozvánkou na valnou
hromadu, a udělili těmto zástupcům svoji plnou moc pro zastupování při
jednání. Vzhledem k roztříštěnosti lokality do mnoha malých
pozemkových parcel a mezi stovky majitelů je časově i technicky velmi
náročné pro výbor honebního společenstva vyhovět zákonu a vše zajistit.
Vážíme si přístupu těch z Vás, kteří jste nám ochotně dali mandát
k hlasování o využití Vašich pozemků pro myslivost a souhlas s využitím
části nájemného z honitby pro menší ekologické projekty v okolí obcí
(vysázení aleje ovocných stromů atp.), kde se naše honitba rozkládá.
O novinkách z valné hromady, ale i o dalších záležitostech, Vás budeme
informovat v příštím zpravodaji, nebo též na nových webových stránkách,
které byly v minulých dnech založeny pro potřeby mysliveckého sdružení
Střezmá (www.ms-olesnice.cz) a honebního společenstva Olešnice
(www.hs-olesnice.cz). Stránky budou postupně plněny informacemi pro
členy MS i širokou veřejnost.
Naše poslední členská schůze rozhodla o tom, že využijeme
pozvání zahrádkářů z Častolovic a budeme prezentovat svoji činnost
v samostatné expozici na výstavě Zahrada východních Čech. Tímto zveme
nejširší veřejnost na náš stánek.
Naši společnou podzimní loveckou sezónu otevřou hony na kachny,
po nichž budou následovat 3 hony na drobnou zvěř, které budou opět
pojaty především jako společné setkání a procházka revírem se snahou
ulovit alespoň nějakou lišku nebo divočáka. Jelikož černá zvěř navštěvuje
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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v posledních týdnech nejen porosty kukuřice, ale také tu a tam přeryje
někde louky, čekají nás nejprve v ruce namísto zbraní železné hrábě , resp.
musíme procházet porosty kukuřic a zvěř odtud vytlačujeme, abychom
maximálně vyšli vstříc majitelům postižených pozemků. Z důvodu
dodržení bezpečnosti zde využíváme reflexní vesty, proto připomínáme
někdy okolo projíždějícím řidičům vozidel spíše než myslivce technickou
pracovní četu. Akce jsou organizovány ve spolupráci s nadřízeným
orgánem myslivosti v Kostelci nad Orlicí. Přes maximální snahu o ochranu
těchto pozemků i při individuálních čekaných se letos zatím lov černé
zvěře bohužel příliš nedaří. Příčiny tohoto stavu jsou různé. Někde
pozemky sousedí s lesem a noční lov je tak velmi znesnadněn, někde se
jedná o příhraniční pozemky, kde nesmíme lovit z pevných čekacích
zařízení, jindy dá zvěř při úplňku Měsíce přednost velké úrodě žaludů
v lesích a do polí vytahuje až v tmavých nocích při zhoršeném počasí.
Jelikož je černá zvěř velmi inteligentní, rozpoznává často nebezpečí pro
sebe i při zvýšení intenzity čekané prováděné myslivci u zasažených
kultur. Mysliveckému hospodáři tak přibývají vrásky na čele, zvláště když
některé lidi nepřesvědčí při hájení svého zájmu žádný argument!
13.10.2012 se uskuteční v rámci opočenského setkání sokolníků lov
v naší honitbě – sraz cca v 11hod za závodem Isoveru u cyklistické stezky.
Lov může navštívit i veřejnost včetně dětí, psy ponechte doma, mohl by na
ně útočit lovící orel!
Léto jsme využili také k opravám a údržbě našich budov i zařízení
v honitbě. V areálu myslivecké chaty v Častolovicích byly provedeny
nátěry vjezdové brány, vymýcení a úklid náletových dřevin kolem oplocení
pozemku a k dalším drobným úpravám. Na jaře příštího rok zde máme
v plánu vybudovat těsně pod chatou malou terasu, která umožní
návštěvníkům akcí více času v pěkných dnech trávit vně chaty.
V Olešnici se starají v upravených voliérách mladší členové o bažantí zvěř,
za veterinární dohled patří naše poděkování slečně MVDr.Lucii Židové.
Z vydařených akcí v revíru lze uvést stavbu „letní kazatelny“
z odkorněného dřeva nad Hoděčínem z d „dílny“ J.Dostála a P.Šimerdy.
Na chatě Na Pasece se během léta uskutečnilo několik menších střeleckých
akcí spřátelených sdružení, naší vlastní akcí tam tak zřejmě bude až
společný poslední hon po vánocích, ale do té doby je ještě hodně času a
mně nezbývá, než přát Vám Všem krásný a barevný podzim…
R.P.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Z historie našich obcí
Trochu z historie hoděčínského rybníka
(čerpáno z historických listin a vyprávění pamětníků)
Smutný je pohled na vypuštěný rybník v Hoděčíně. O tom, že zde
byly rybníky již dříve, vypovídají místní názvy. Na rybníku se říkalo
uprostřed obce, kde se dnes nachází hřiště a nové domky. A není pochyb,
že kde je dnes vypuštěný rybník, byl i v dávných dobách. Zkrátka nad
každým mlýnem musel být rybník. Elektrika nebyla a v době sucha musela
být zásoba vody, která by roztočila mlýnské kolo, obzvlášť na tak malém
potoce jako je náš. Historie uvádí, že roku 1541 prodal Jiří Vranovský
z Doubravice ves celou Hoděčín se dvory, platem, dědinami, lukami, lesy,
rybníky, potoky, mlýny panu Janovi Liškovi z Ryzenburgu. Další záznam
je z roku 1585, kdy došlo ke koupi a je uváděno: ves Hoděčín s tvrzí,
dvorem a mlýnem, kdy nabyvatelem je Mikuláš Absolon z Ledské. Kdy
došlo k vysušení rybníků na pole a louky není známo. Zůstal jen menší
rybník pod Krušinou, do kterého se naváděla voda stavidlem na Peterce.
Z rybníku odtékala voda náhonem do mlýna a pod ním opět se vlévala do
potoka. Po roce 1960 se začalo s melioracemi a došlo i na náš potok, který
se prohloubením změnil v regulaci a bylo ve vsi po zátopách. Na návrh
meliorační správy byl podán návrh na obnovení rybníka v rámci závlah.
Stavby se ujaly Zemědělské stavby Vysoké Mýto. Napuštěn byl asi v roce
1965-66. Kdy přešel pod Povodí Labe není známo, ale zároveň byl
pronajmut spolku rybářů a stal se jejich rájem. V přesně nezjištěném roce
byl rybník vypuštěn, vyčištěn a opět napuštěn. Rybník měl i smutnou
stránku, utopil se zde občan Votroubek Karel z Velké Ledské, který chtěl
rybník přeplavat. Přesto doufám, že se rybník opraví a opět bude chloubou
Hoděčína.
Růžena Dörnerová
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
Připomínáme, že zastupitelstvo vyhlásilo v minulém zpravodaji
soutěž O zlatý rýč obce. První cena, „zlatý rýč“, bude předána vítězi o
vánoční besídce. Konec soutěže bude 30.11.2012. Tak neváhejte a
pochlubte se se svými výpěstky.
Volně pobíhající psi
Jak mnozí víte, došlo v naší obci k napadení dítěte volně
pobíhajícím psem. Opět žádáme majitele psů, aby si je dostatečně zajistili.
Příště již takové napadení může mít daleko vážnější následky. Představme
si každý situaci, kdy u nás zazvoní spoluobčan se slovy: „tvůj pes napadl
mé dítě“. Stojíme o takové potíže?
Posvícení
Olešnické posvícení se koná na sportovním areálu ve dnech 13.15.10. Jako obvykle budou připraveny lahůdky jako posvícenská kachna a
jiné speciality šéfkuchaře. V sobotu 13.10. zahraje k tanci country kapela
Stará vesta (od 20:30h).

Úryvky z nejstarší dochované Olešnické kroniky,
kde kronikář Alois Souček zaznamenal, jak žili naši obyvatelé
před rokem 1927:
Povahové vlastnosti:
Náš lid je mírné, veselé povahy, rád žertuje. Potřebným pomáhá.
Menší krádeže na polní úrodě napovažují mnozí za hřích. Velice se potrpí
na klepy a pomluvy, jichž není ušetřen nikdo. Jsou nedůvěiví a mnohdy
lehkomyslní. Hašteří se často, ale záhy se usmiřují. K novotám se nestavějí
odmítavě. Jsou mezi námi lidé šetrní i lakomí, pracovití i lenoši. Lež je
velice rozšířená, křivého svědectví se mnozí neštítí. Mravnost upadá, ale
není horší než jinde.
Tancování:
Tancovali rádi, ovšem ne tak často jako dnes. Někteří hoši tancovali
s půllitry na hlavách a často se právali. Při muzikách se svítívalo svíčkami
a když dohořely, loučemi. Tančilo se i potmě.
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„Borec na konec“
Tentokrát trochu smutný, palec dolů (viz. Slovo starosty obce):

Odpověď zaslaná na obec 28.8.:
Dobrý den pane starosta,
dle telefonické dohody Vám zasílám oznámení spoluobčanů vaší obce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o anonymní podání, nemám komu
odpovídat.
Ve smyslu ustanovení § 103 odst.1 písm. d) bodu 6 zák.č. 183/2006 Sb.
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení ploty.
Nové ploty nebo nově oplocované pozemky, které nebyly nikdy
zaploceny vyžadují územní souhlas dle § 96 stavebního zákona.
Situaci jsem ještě neměla možnost posoudit na místě samém. V roce 2011
byla provedena u paní Inky Faltusové závěrečná kontrolní prohlídka přístavby čp.
107. Z projektové dokumentace není patrné zřízení dalšího vjezdu. Lze tedy
předpokládat, že se jedná o vjezd původní, který byl pravděpodobně uzavřen
pojízdnou bánou ve stávajícím oplocení. Vůbec není rozhodující zda je pojízdná
nebo ručně zavíraná. Každý má povinnost si chránit svůj majetek a na druhé
straně nezpůsobovat škodu jiným. Když někoho pokouše Vránův pes bude to také
špatně - ach jo.
Přeji hezký zbytek dne
Jana Šabatková
vedoucí odboru územního plánu - stavební úřad
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
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