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Váţení čtenáři obecního zpravodaje,
Rok 2012 se chýlí ke konci, zbývají uţ „jen“ Vánoce a Silvestr. A
tak Vám přeji příjemně strávené svátky, při kterých si můţete dlouhou
chvíli zkrátit třeba čtením těchto listů. Díky za přízeň v letošním roce, díky
za příspěvky do zpravodaje, a do nového roku vše nej…
Stanislav Martinek a tisková rada

Slovo starosty obce
Váţení spoluobčané,
čas letí a je zde jiţ konec roku 2012 a s tím přichází i poslední
vydání zpravodaje v letošním roce.
V krátkosti Vás seznámím s činností za poslední období.
V měsíci listopadu nabývala platnosti potřebná kolaudační
rozhodnutí a souhlasy k výstavbě ve Vrbkách (podrobně v minulém čísle).
Po obdrţení kolaudačního souhlasu bylo pokračováno v jednání
s RWE k sepsání smlouvy na věcná břemena. Po tomto kroku budou
parcely připraveny k prodeji.
Jak bylo uvedeno v posledním čísle zpravodaje, tak byl vytyčen
pozemek určen k zalesnění u Leštiny. Po vytyčení bylo zjištěno, ţe
pozemek zasahuje do cesty.
Z tohoto důvodu byla část cesty za Leštinou přeloţena dle zaměření
pozemků. Tento krok byl nutný s ohledem na podání ţádosti o dotaci na
zalesnění, kde je nutný předloţit geometrický plán, pokud není zalesněna
celá parcela. Zde došlo i k vykácení stávajících ovocných stromů. Na tento
pozemek máme jiţ potřebná vyjádření a souhlasy k zalesnění.
Zastupitelstvo obce schválilo výměnu vchodových dveří u
kadeřnictví. Realizace proběhne ještě v prosinci letošního roku.
V dolní části obce došlo k propadnutí kanalizace na kraji vozovky
III třídy. Bylo svoláno jednání se SÚS Rychnov nad Kněţnou, kde byl
dohodnut postup k odstranění havarijního stavu. Zde děkuji společnosti
V+V Hřibiny, která provedla opravu ihned druhý den od nahlášení.
Zároveň byla provedena oprava kanálové vpusti na křiţovatce u
Němčanských. Tyto opravy půjdou bohuţel plně z rozpočtu obce.
Do konce letošního roku by nám měl být předán návrh územního
plánu k veřejnému projednání. Tento plán je spolufinancován z dotace
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Královéhradeckého kraje. První splátka za projekt územního plánu bude
splatná k 31.12.2012 a to ve výši 126.000,- Kč.
Dne 30. listopadu proběhlo na naší obci přezkoumání hospodaření
(audit), vše bylo bez závad. Tímto děkuji paní Dostálové za hladký a
bezproblémový průběh přezkoumání.
Jednání DSO Obecní voda, které proběhne v prosinci, bude jednat o
dalším postupu v budování kanalizace. Více informací Vám přineseme
v příštím roce.
Toto je krátké shrnutí činnosti za uplynulé období.
Na závěr bych chtěl poděkovat ţákům ZŠ v Olešnici a zároveň i
učitelskému sboru za spolupráci v letošním roce. Jsem opravdu rád za vše,
co pro naší obec vykonáváte bez ohledu na svůj volný čas.
Dále děkuji všem zastupitelům, členům SPOZ, hasičům, myslivcům
a v neposlední řadě Vám občanům, za práci pro rozvoj našich obcích.
Samozřejmě do příštího roku připravujeme další akce, ale o těch více aţ ve
zpravodaji dalším.
Pouze nám je líto, ţe se najdou i tací, kteří dělají řeči, ţe neděláme
nic pro občany a tak podobně. Pokud máte někdo pocit, ţe by bylo potřeba
dělat něco jiného, tak neroznášejte řeči po okolí, ale přijďte na obecní úřad
a nebo na veřejná zasedání a podělte se s námi o své návrhy. V kaţdém
čísle Vás k tomu vyzývám.
S blíţícími se vánočními svátky Vám všem přeji co nejpohodovější
sváteční dny, hodně dárků pod stromečkem a do nadcházejícího roku 2013
vše nejlepší, hlavně zdraví a osobní pohodu.
Zapomeňme alespoň na chvíli na vášně a zlobu a uţijme si vánoční
dny v klidu a míru. Vţdyť starostí a nepříjemných věcí si uţíváme dost
v průběhu celého roku.
To vše Vám ze srdce přeje
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Dohnálek Petr

Zemřeli:

Hovorka Jaroslav
Junková Vlastimila

V měsících říjnu aţ prosinci 2012 oslaví či oslavili ţivotní jubilea
tito občané:
Vilímková Marie
Kadlec Josef
Hochmalová Eva
Junek Bohuslav
Tomková Milada

70 let
93 let
60 let
91 let
93 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Váţení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte, Vašeho ţivotního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potřebném formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o
ochraně osobních údajů. Formulář obdrţíte na obecním úřadě u p.
Dostálové.
Jaroslava Dostálová

SPOZ
V letošním roce oslavily 3 manţelské páry zlatou svatbu.
13. ledna na sportovním areálu popřál starosta obce p. Jiří Moravec
manţelům Hostinských z Olešnice k jejich krásnému jubileu 50 společně
proţitých let.
Dne 31. března popřál starosta obce také manţelům Dörnerovým
z Hoděčína k jejich 50. výročí od jejich svatby.
Dne 10. listopadu opět na sportovním areálu popřál starosta obce
také manţelům Ţidovým z Olešnice k jejich krásnému výročí zlaté svatby.

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

Obecní zpravodaj č.4/2012

Strana 4

Ţivotopis manţelé Ţidovi:
Pan Zdeněk Ţid, narozen 1. 6. 1937 v Olešnici. Do základní školy
chodil 5 let v Olešnici a pak v Kostelci nad Orlicí. Po skončení základní
školy nastoupil do ţelezničního učiliště v Liberci a po prvním ročníku
přestoupil na vyšší průmyslovou školu ţelezniční – obor strojnický
v Česká Třebové. Školu zakončil maturitou a nastoupil do práce
v ţelezničním depu Hradec Králové. Nejprve jako topič parních lokomotiv
a po nutné praxi začal jezdit jako strojvedoucí ČD. Později jako strojmistr,
stále v ţelezničním depu v HK aţ do odchodu do důchodu v roce 1997.
Paní Jaroslava Ţidová, rozená Hochmalová, se narodila 23. 4. 1943
v Prorubech. Základní školu navštěvovala 5 let v Prorubech a pak ve
Lhotách u Potštejna. Po jejím ukončení nastoupila na vyšší ekonomickou
školu. Po maturitě na ekonomické škole nastoupila do prvního zaměstnání
na ONV Rychnov nad Kněţnou v roce 1961. V roce 1958 se rodina
Hochmalova přestěhovala z Prorub do Olešnice a rodiče si začali stavět
nový domek ve Vrbkách.
S mým muţem Zdeňkem jsme se seznámili v roce 1959 o
prázdninách, kdyţ byl na dovolence z vojny v Olešnici. Svoji známost
jsme po 3 letech uzavřeli manţelstvím. V roce 1963 se nám narodila dcera
Hanka a v roce 1965 Alenka. Zůstali jsme bydlet v Olešnici u muţových
rodičů a postupně jsme si přestavovali rodinný domek a pomáhali rodičům
s prací na zahradě a okolo domu. V roce 1966 jsem nastoupila do práce ve
výrobně polotovarů aţ do roku 1972, kdy se nám narodil syn Zdeněk. Pak
jsem zůstala doma a nastoupila do práce aţ v roce 1978 u Okresní správy
spojů Rychnov jako vedoucí pošty v Olešnici. V roce 1986 jsem
přestoupila na uvolněné místo v Rychnově nad Kněţnou a tam jsem
dojíţděla aţ do svého odchodu do důchodu v roce 1997. Kdyţ nám děti
odrostly a osamostatnily se, radovali jsme se z vnoučat: Lucky, Milana a
Martinky a teď z těch nejmladších Martina a Ondráška. Teď v důchodu se
konečně děda věnuje celoţivotnímu koníčku – rybařině a spolu rádi
pracujeme na zahrádce a zahradě, pokud nám to zdraví dovolí.
Foto na další straně
Všem manţelským párům přejí členky SPOZ hodně pevného
zdraví, štěstí a taky lásky do dalších společně proţitých let.
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Dne 9. března se na sportovním areálu uskutečnil Obecní ples.
K tanci a poslechu hrála skupina ,,SONG‘‘, která vytvořila tu správnou
plesovou atmosféru. Byla uspořádána bohatá tombola a účastníkům se ani
nechtělo jít domů.
Dne 14. dubna se uskutečnilo tradiční setkání důchodců. Na
sportovním areálu byl připraven bohatý program a věřím, ţe se i letos líbil,
jako v předchozích letech.
V letošním roce jsme října na sportovním areálu přivítali 3 nově
narozené občánky našich obcí:
Anetu Holoubkovou,
Jana Pařízka,
Terezu Pazderníkovou.
Pan místostarosta Jaromír Dostál jim předal dárky obecního úřadu a
popřál dětem hodně zdraví a vše nejlepší do ţivota. Děti ze Základní školy
Olešnice si pro ně připravily pěkné pásmo a předaly maminkám květiny.
Na závěr se děti a rodiče na památku vyfotili.
Foto na úvodní straně_
Blíţí se konec roku 2012 a proto mi dovolte váţení občané, popřát
všem spoluobčanům obou obcí hodně pevného zdraví, štěstí a osobní
pohody a zároveň proţití krásných Vánoc.
Za SPOZ Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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ZŠ Olešnice
Hned od začátku školního roku se pilně učíme a prvňáčci uţ
začínají číst celá slova i krátké věty. V naší škole se prvňáčci učí číst tzv.
genetickou metodou, které se od analyticko – syntetické metody (čtení po
slabikách) liší v tom, ţe ţáci nejprve naučí jednotlivě všechna písmena a
čtou slova po písmenech. Naučí se tak číst daleko dříve. Prvňáčky učí paní
Mgr. Edita Janečková, která má s touto metodou dobré zkušenosti.
V našem školním vzdělávacím programu má naše škola zakotven
zájem o přírodu a tak jsme s dětmi 6. října navštívili v Častolovicích
výstavu Zahrada východních Čech, kde jsme si prohlédli podzimní květiny
a ovoce.
Dne 24. října jsme byli se ZŠ Čestice na exkurzi s názvem „Cesta
za ovocem“. Jeli jsme nejprve do skazenu do Krňovic, kde jsme si
prohlédli a ochutnali staré odrůdy jablek a dozvěděli se, ţe se zde snaţí o
záchranu starých odrůd jabloní, které sami pěstují. Mnoho zajímavého
jsme se dozvěděli o zpracování ovoce hl. sušení, jak to dělávali naši
předkové. Potom jsme jeli do Kosteleckých Horek, kde jsme si vyrobili
lahodný mošt. Jablka jsme nasbírali, omyli, rozdrtili a vylisovali. Bylo to
velice zábavné a mošt, který jsme nestačili vypít, jsme si v demiţónu
odvezli do školy.
Dne 20. října jsme s pásmem básniček a písniček vystoupili na
vítání občánků.
V říjnu a listopadu jsme pro naše předškoláčky připravili dvě
pohádkové školy viz foto na další straně. Pozvali jsem 6 dětí.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2013-2014 se bude konat
v budově Základní školy v Olešnici 15. ledna mezi 15. a 16. hodinou.
Dne 16. listopadu jsme se fotografovali ve škole. Dvakrát jsme jeli
do Kostelce do Sdruţeného klubu Rabštejn na divadelní představení
pohádek „Příběh včelích medvídků“ a „Jak se krotí princezny“. Krásný
záţitek a bubnování bubeníků skupiny JUMPING DRUMPS jsme si
odnesli 30. listopadu rovněţ z Rabštejna.
V současné době se pilně věnujeme nácviku vánoční besídky,
kterou v době, kdy budete číst tento zpravodaj, budeme mít uţ za sebou.
Mgr. Milada Vránová
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Děti zleva: Vojta Horák, Filip Čepelka (ten je mladší, do školy ještě nejde),
Martin Bezdíček, Anička Vondráčková, Jiřina Junková, Editka Bartošová,
Kateřina Musílková

SDH OLEŠNICE
Váţení spoluobčané,
ve své zprávě Vás seznámím s prací SDH Olešnice ve čtvrtém
čtvrtletí letošního roku.
První sobotu 6. října jsme odjeli s 20 dětmi, coţ jsou čtyři soutěţní
druţstva po pěti dětech do Bystrého v Orlických horách na branný závod
poţárnické všestrannosti. Jedná se o zahajovací závod soutěţe Plamen na
příští rok, více ve zprávě o dětech.
Další víkend v neděli čtrnáctého soutěţilo pět dětí pod vedením
Václava Říhy na soutěţi jednotlivců v Rychnově nad Kněţnou. Soutěţ
s celostátní účastí pořádá SDH Dlouhá Ves a děti se pěkně umístily a
neztratily se mezi závodníky z celé republiky, i o tomto závodě budete
seznámeni v samostatné zprávě vedoucích mládeţe.
Na sobotu 20. Října jsme vyhlásili v naší obci sběr ţelezného
šrotu, tímto bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám staré
ţelezo věnovali.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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27. října se uskutečnilo v Bystrém školení vedoucích mládeţe,
tohoto školení se zúčastnili Martina Pinková ml., Tomáš Pinka, Andrea
Čepelková a Václav Říha.
V říjnu byla z prostředků obce zakoupena kuchyňská linka, kterou
naši hasiči sestavili a během dvou brigád instalovali v hasičárně, tímto
jsme získali zázemí, které bude vyuţíváno nejvíce pro přípravu pokrmů při
akcích pro naše děti, ale i pro všechny členy sboru. Tím se nám vyplnilo
naše přání na zkulturnění zázemí ve zbrojnici, v letošním roce, kdy náš
sbor slaví 135 let od zaloţení se sice nekonala oslava výročí, ale toto nám
udělalo opravdu velkou radost.
V listopadu jsme uklidili překáţky na kterých děti od jara do
podzimu trénovaly na soutěţe. Byla zazimována technika a připravena na
zimní provoz.
V sobotu 8.12. se na sportovním areálu uskutečnila Výroční valná
hromada SDH, zde jsme zhodnotili uplynulý rok a myslím si, ţe jsme
udělali kus práce, jak na poli soutěţním, tak i po stránce pořádání a
spolupráci při konání kulturních akcí v naší obci, vţdyť akci jako je tradice
kácení máje si udrţuje jen málo obcí. Nyní se budeme podílet spolu se
základní školou a obecním úřadem na organizaci Vánoční besídky, která se
uskuteční 15. Prosince za školou, a jelikoţ se koná jiţ třetím rokem, stává
se i tato akce pěknou tradicí, kde mají moţnost se sejít spoluobčané a při
programu připraveném základní školou připomenout, ţe se blíţí
nejkrásnější svátky v roce, které jsou Vánoce.
Všem hasičům děkuji za práci vykonanou pro sbor i naši obec
v letošním roce, obecnímu úřadu děkuji za podporu naší práce.
Já bych Vám chtěla jménem svým i jménem všech hasičů popřát
příjemné proţití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku.
Ivana Říhová
Foto: sběr kovového odpadu:
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Mladí hasiči
Poslední soutěţ tohoto roku byla soutěţ jednotlivců 14. 10. na
stadionu v Rychnově nad Kněţnou. Zúčastnilo se jí 5 dětí z našeho
krouţku. Více o průběhu a výsledcích této soutěţe se dozvíte v tomto
zpravodaji ve zprávě Andreji Čepelkové.
Od listopadu jsme začali vyrábět výrobky na vánoční jarmark.
Mladší děti vytvořily jmenovky na dárky a obrázky ze zaţehlovacích
korálků. Starší děti zdobily perníčky, perníkové chaloupky a také vyráběly
obrázky ze zaţehlovacích korálků.
Dne 5. 12. děti zdobily perníčky. Mladší Čerta a Mikuláše, to podle
toho, jak byly celý rok hodní a starší zvonečky, stromečky a perníkové
chaloupky.
Dne 19. 12. nás čeká vánoční hodina plná her a zábavy.
Jelikoţ máme pro letošní rok uţ odsoutěţíno, ráda bych zde uvedla
naše výsledky:
- jarní kolo hry PLAMEN Jílovice – mladší 2. místo, starší 1.
Místo
- jednotlivci Kvasiny – Tomáš Čepelka 2. místo, Lucie
Seibertová 2. místo, Jakub Hovorka 3. místo, Kateřina
Hovorková 10. místo, Dominika Dvořáková 17. místo,Šárka
Dörnerová18. místo a Jakub Šmída 7. Místo
- Lhotecký dţbán – mladší 2. místo, starší 1. Místo
- soutěţ Olešnice – mladší 1. místo, starší 1. Místo
- soutěţ Kostelecký Horka – mladší 3. Místo
- podzimní kolo hry PLAMEN – mladší 6. místo (z 28 druţstev),
starší 12. místo (z 22 druţstev)
- jednotlivci Rychnov – Kačka Šmídová 4. místo, Tája Dmytriv
5. místo, Jakub Hovorka 1. místo, Kačka Hovorková 2. místo,
Jakub Šmída 4. místo
Na závěr roku bych ráda poděkovala našim sponzorům a obci
Olešnice za finanční podporu, rodičům dětí, kteří nás na soutěţích
doprovázeli a pomáhali nám a hlavně dětem. Do nového roku přeji dětem
hodně úspěchu při soutěţích, a aby se další rok obešel bez zranění jako
roky předcházející.
Bc. Martina Pinková
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Zpráva ze závodů jednotlivců dětí
30. června se 7 dětí z hasičského krouţku zúčastnilo Okresního
přeboru v běhu jednotlivců na 60 metrů překáţek nazvaného Kvasinská
šedesátka. Závodu se účastnily děti z celé České republiky, převáţně ale
z našeho okresu. Soutěţilo se ve třech kategoriích, přípavka do 9 let,
mladší do 11 let a starší do 14 let. Našim dětem se soutěţ moc povedla,
Tomáš Čepelka vybojoval v kategorii přípravka stříbro s časem 25,60 s,
Lucka Seibertová v mladších dívkách také stříbro s časem 18,38 s a Jakub
Hovorka v kategorii mladší chlapci bronz s časem 20,59 s. Ve starších byla
velice silná konkurence, i tak se naše dívky umístily hezky, Katka
Hovorková na 10, Dominika Dvořáková na 17 a Šárka Dörnerová na 18
místě a Jakub Šmída v chlapcích na hezkém 7. místě. Skoro všechny děti si
v závodě zaběhly svůj osobní rekord. Nakonec si museli závod zaběhnout i
vedoucí. Nás reprezentoval Venda Říha a jako nejstarší závodník se umístil
na krásném 4. místě z 8.
14. října se děti opět zúčastnily soutěţe jednotlivců, tentokrát
v Rychnově nazvaném VŘSR – Velká říjnová stovka Rychnovska. Ani
tentokrát naši nezklamali. Kačka Šmídová v kategorii mladší dívky
vybojovala 4. místo s časem 25,8 s, Tája Dmytriv v kategorii starší dívky
5. místo s časem 20,2 s, Katka Hovorková si domů dovezla ve starších
dívkách stříbro s časem 18,02 s. Jakub Hovorka byl ve své kategorii mladší
chlapci dokonce s časem 22,8 s zlatý a Jakubovi Šmídovi uteklo 3. místo
ve starších chlapcích o 2desetiny sekundy, čas 16,5s. Tomáška Čepelku
těsně před závody skolil streptokok, proto tentokrát své kamarády pouze
vydatně povzbuzoval. Jsme na ´´naše´´ děti pyšní, protoţe těmto závodům
se moc sborů nevěnuje. Chtěla bych také na tomto místě poděkovat
Vendovi Říhovi, který děti na tyto závody takto kvalitně připravil.
A. Čepelková
Foto na další straně: Jakub Hovorka, Jakub Šmída, Kačka Šmídová,
v druhé řadě Marcela Hovorková a Tája Dmytriv.

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

Obecní zpravodaj č.4/2012

Strana 11

Mladí hasiči s trofejemi z letošního roku:
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Váţení spoluobčané,
většina z Vás asi bere do rukou i tentokrát s tím, ţe chce vědět, co
je u toho kterého spolku nového. Ale já s potěšením mohu oznámit, ţe u
nás myslivců nic. Na vysvětlenou dodám, ţe se raduji proto, neboť MS
Střezmá Olešnice získalo od vlastníků pozemků na valné hromadě
honebního společenstva Olešnice nájemní smlouvu na další desetileté
období. Valná hromada se uskutečnila na chatě MS dne 2.10.2012 a
účastníci zvolili nového honebního starostu (Milan Ţid-Olešnice),
místostarostu(Ing.Josef Vanický-Hřibiny) a členy honebního výboru (Vít
Podolský-Olešnice, Josef Vanický-Synkov a Petr Šimerda-Lično). Určitě
je na místě srdečně poděkovat odstupujícímu výboru, který fungoval
úspěšně po dvě desetiletí. Nejlépe jmenovitě: Náš dík patří honebnímu
starostovi Miloslavu Zaňkovi, dále pak paní Elišce Tiché, Junkovi,
Bohuslavu Vogelovi a Ing. Josefu Vanickému. Ten jediný zůstává i
v novém výboru, aby byla zaručena určitá kontinuita. Součástí jednání bylo
i přijetí změn ve stanovách, z nichţ nejpodstatnější je odsouhlasení
svolávání dalších jednání zveřejněním oznámení na obecních vývěskách a
na vlastních webových stránkách.
Aby se nemyslivecká veřejnost dozvěděla více o našem počínání, o
to se opětovně postarala skupinka našich členů, kteří připravili skromnou,
ale pozitivně návštěvníky vnímanou výstavní expozici a trpělivě
odpovídali na dotazy příchozích během podzimní zahrádkářské výstavy
v Častolovicích.
Ţe podzimní a zimní měsíce přináší pro myslivce povinnosti
v podobě přikrmování zvěře, i radosti při různých společných loveckých
akcích, je asi zbytečné opakovat. Přesto některé momenty za zmínku stojí.
V říjnu přijeli do naší honitby sokolníci, kteří po svém úspěšném lovu
vyzdvihli hojnost zvěře na lukách u Orlice. Je fakt, ţe kaţdý orel dostal
několik příleţitostí k lovu a výřad čítající 3ks srnčí zvěře a 1 zajíce mohl
být i bohatší.
Nedostatek drobné zvěře nicméně přetrvává a tak lze ocenit
především skutečnost, ţe i tak se povedlo na dvou našich dosavadních
honech a zvláště po jejich skončení udrţet si dobrou náladu při zpěvu za
doprovodu harmonikáře p.Peremského. Hony jsou nyní spíše příleţitostí
k příjemnému setkání, zastavení se ve shonu a napětí dnešních dnů. Na
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odpoledním posezení nechyběly na nich ani partnerky některých členů.
Snad se vydaří i poslední náš letošní hon, který je v plánu po vánocích na
Třešňovce. Poté uţ zvěři v lesích dopřejeme klid a naši péči u krmelců.
Zvěř je především při vyšší sněhové pokrývce stresována v případě častého
vyrušování, proto prosíme o uváţený pohyb po revíru a odpovědné
chování majitelů psů. Zvláště v blízkosti houštin by psi neměli volně
pobíhat a mizet z dozoru svého pána….
Poslední čtvrtletí přineslo do našeho spolku dvě krásná ţivotní
jubilea. Nejprve oslavil šedesáté narozeniny se svou širokou rodinou na
krásné oslavě, na níţ potvrdil při tanci svoji stále dobrou fyzičku, předseda
MS Střezmá p.Miloslav Zaňka. V prosinci pro změnu slaví nádherné a
významné ţivotní jubileum p.Bohuslav Kunc, který se doţívá osmdesátých
narozenin. Oba dva naši starší kamarádi mohou pro svou vytrvalost a
oddanost myslivosti slouţit mladší generaci jako vzor, a moc rádi jsme jim
šli proto popřát s malým dárkem osobně.
Blíţí se Vánoce, přeji tedy všem spoluobčanům za kolektiv
myslivců MS Střezmá Olešnice „Sťastné a veselé!“, v novém roce pak
spokojenost v rodinách i v zaměstnání, dobrou náladu, pevné zdraví, a
v sobotu 19.1.2013 ve 20.00hod si dovolujeme pozvat srdečně širokou
veřejnost mezi nás na další Myslivecký ples do restaurace v Česticích.
Děkujeme zastupitelům obcí, zemědělcům, honcům, provozovatelům
restaurací i dalším lidem za podporu a pomoc v roce 2012! Výčet všech
osob a subjektů by byl dlouhý, určitě si pomoci a dobré spolupráce váţíme
a neobejdeme se bez ní ani v roce přicházejícím!
Radomír Podolský-jednatel MS Střezmá
Foto z 13.10.2012:
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Další
Soutěţ O zlatý rýč obce
A máme tu vítěze. Porota sestavená z členů zastupitelstva a tiskové
rady ho zvolila tajným hlasováním. Je jím „okurka Valterka“ (47cm, 2kg).
Děkujeme za Vaše příspěvky do soutěţe, měli jsme z čeho vybírat.
Posuďte sami:
okurka M.Valtery, cibule Čepelkových, broskve V.Říhy

kaktus I.Říhové, kaktus p.Markové, slunečnice P. Svaška

kiwano M.Horáka, rajčata P.Vilímka, gloxinie S. Martinkové
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orchidej M.Kohoutkové, růţe p.Poslušné, orchidej p.Markové

Poplatek ze psů
S novým rokem 2013 mají všichni majitelé psů povinnost uhradit
poplatek ze psa na rok 2013. Dle vyhlášky je poplatek ve výši 100,- Kč za
prvního psa a 150,- Kč za kaţdého dalšího psa. Poplatek je nutné uhradit
do 31.3.2013.
Poplatek ze psů hradí drţitel psa. Drţitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Olešnice
a Hoděčín. Poplatek se hradí ze psa staršího 3 měsíců. Drţitel psa je
povinen ohlásit obci vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří
měsíců nebo započetí drţení psa staršího, a to do 15 dnů ode jejího vzniku.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník psa odhlásit.
Jaroslava Dostálová
Upozornění pro občany Olešnice a Hoděčína
Vedoucí České pošty Olešnice ţádá spoluobčany, aby si na své
branky instalovali, popřípadě opravili DOMOVNÍ ZVONKY. Velmi tím
usnadníte práci zaměstnancům pošty a v neposlední řadě tím velmi
přispějete ke zkvalitnění sluţeb České pošty.
Spoluobčanům předem děkuje vedoucí pošty A. Čepelková
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Úryvky z Olešnické kroniky
Rok 1945 - Slavnost na poděkování zdejšímu mlynáři Aloisu
Šimerdovi a statkáři Václavu Kašparovi z Hoděčína
Dne 21. července z popudu obce Hoděčína bylo zdejšímu mlynáři
Aloisu Šimerdovi uspořádáno poděkování za mletí na černo a prodej mouky
za levné ceny v době okupace. Obec Hoděčín spojila tento projev s oslavou
tamního statkáře Václava Kašpara, který v okupaci přenechával potřebným
občanům obilí za úřední ceny a někdy ze svého pomohl splniti dodávku za
obec. Z Čestic vyšel průvod k hostinci u Němců, kde se spojil s průvodem
z Hoděčína a našimi lidmi. Odtud se všichni odebrali ke mlýnu. Rašovická
kapela zahrála dva pochody. Dvě dívky v národních krojích vyvedli mlynáře
na prostranství před mlýn a jedna z nich přednesla vesnickým básníkem
sepsané říkání:
1. Dnes milý pane mlynáři,
dvě selky pro vás přichází,
ne jako jindy s moukou,
dnes přicházíme s muzikou.
2. Muzika hraje vesele,
vţdyť sešli se tu přátelé,
za vaše o nás starosti,
jdeme vás pozvat k slavnosti.
3. Tak, jak bývalo ve mlýně,
je dnes veselo v hospodě.
Chceme byste tam s námi šel
dík ze srdce od všech uslyšel.
4. Kola se točí ve mlýně,
my se chcem bavit v hospodě,
mlynáře našeho sebou mít,
s ním si zatančit, veselit.
Předseda M.N.V. z Čestic Meluzin oslovil mlynáře. Jménem všech,
kteří v okupaci ve mlýně nakupovali mouku, a všech „černých mlečů“,
poděkoval mlynáři za prokázaná jím dobrodiní. Pravil mezi jiným:
„Mnoho již zmizelo z našich mlýnů, ale zůstalo tam dobré srdce pana
otce.“
Mlynář krátce poděkoval. Řekl:
„Měli jste mě v rukách a já vás. Nikdo jste mě neudal. Děkuji Vám.“
Průvod se potom vydal na cestu do Hoděčína. V čele průvodu
vyhrávala hudba, za ní šla krojovaná mládeţ s mlynářem a veliký zástup
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„černých mlečů“. V Hoděčíně vyvedla hudba statkáře Václava Kašpara a jeho
choť ze zámečku. Před vchodem do hostince promluvil k mlynáři bývalý
starosta Václav Hrubý, poděkoval za vše, co pro lidi učinil a přál mu v další
práci mnoho zdaru. Předseda národního výbor Štěpán Koldinský odevzdal
mlynáři diplom s tímto věnováním: Panu otci Aloisu Šimerdovi, mlynáři
v Olešnici, věnuje obec Hoděčín. V dobách bídy, nouze, ústrku, noc co noc
plížili se lidé k mlýnu na potoku. Měsíc hlídal, vodník smál se do vousů, pan
otec co chudým prodá, nenajdou Němci v notesu. Jedli z vaší bílé mouky,
doma dítě na klíně, i naši lidé dobří zotročení ve fabrikách v cizině. A když
bylo možno, upekl se marcipán, na kterém pak pochutnal si i partyzán. Ve
svobodné teď České vlasti samou mouku namelte, a do svého mlýna hezkou
panimámu přiveďte.
Potom Hrubý poděkoval manţelům Kašparovým za vlasteneckou
obětavost, kterou během okupace prokázali potřebným členům národa a
věnoval jim diplom obce Hoděčína. Za zaměstnance poděkoval statkáři
Antonín Matějka. Oba oslavenci poděkovali za pocty a s ostatními vešli do
sálu, který byl zcela zaplněn. Tancem byla oslava zakončena.
Mlynářské noviny, ročník 3 ze dne 7.9.1945 č. 8 přinesly toto
poděkování:
Panu Al. Šimerdovi, mlynáři v Olešnici, okres Rychnov nad Kněţnou.
Přijměte touto cestou od všech těch, kteří nemohli být přítomni 21.
července t.r. projevu díků za Vaše činy v době války a kterým jste prokázal
nezištné sluţby, srdečné díky za vše, co jste jak pro vesnice, tak pro města
často zdarma nebo za nízkou cenu všem bez rozdílu stavu po dobu války
prokázal. Třebaţe jste byl někdy ve mlýně sám, bez jakékoliv pomoci,
pracoval jste pro všechny s neúnavnou pílí, jen aby neměli hladu. Diplom,
kterým jste byl odměněn, budiţ Vám trvalou památkou za všechno dobrodiní,
které jste pro kaţdého z nás vykonal. Ještě jednou za vše zaplať „Pán Bůh“.
A pod tím stálo:
Dary sloţené v naší administraci: Mleči p. Aloise Šimerdy mlynáře
v Olešnici Korun 500 ve prospěch Lidic a Leţáků.
Delší poděkování obce Hoděčína našemu mlynáři přinesly „Svobodné
noviny“ roč. I., číslo 65, středa 8.8.1945.
A konečně obec Zdelov přípisem M.N.V. ze dne 6.8.1945 potvrzuje,
ţe rodina Šimerdova z Olešnice čp. 58, se zúčastnila vyţivování ruských
partyzánů v době nejtěţších chvil s velikou ochotou, za coţ jím všichni, kdo
jich v té době potřeboval, srdečně děkujeme.
(doslovný přepis z kroniky)
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Další foto z dění v obci:
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