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Váţení čtenáři obecního zpravodaje,
Přinášíme Vám první letošní zpravodaj. Uţ je po Velikonocích,
konečně se pozvolna dostavují i jarní teploty. Přejeme Vám příjemné čtení.
tisková rada

Slovo starosty obce
Váţení spoluobčané,
Je zde opět čas Vám přinést nové informace z našich obcí.
V úvodu se vrátím k vánoční besídce, za kterou chci poděkovat
všem, kdo se podílel na jejím zajištění a zdárném průběhu. Málokdo si
dovede představit, kolik času všichni věnovali ze svého osobního volna.
Ještě jednou děkuji za pěkné vystoupení ţákům školy a všem, kteří se na
celé akci podíleli.
V prosinci jsem Vás informoval o plánované výstavbě kanalizace
v obci. Po několika dalších jednání jsme stále na začátku s rozdílem, ţe ve
hře je ještě dokončení a oprava stávající sítě kanalizace. V tomto případě
by si kaţdý z nás do budoucna řešil čištění odpadních vod sám a na své
náklady. Doufáme, ţe do konce měsíce května bude v této otázce jiţ jasno
a budeme schopni říct občanům jasné stanovisko. Rozhodnutí je závislé na
stanovisku Ţivotního prostředí a Vodoprávního úřadu. Bohuţel vše je
rovněţ závislé na penězích (cca 50 mil Kč).
Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu nových ţidlí do Bumbálky
v Hoděčíně. Celkem bylo zakoupeno 50 ks ţidlí.
Do Hoděčína na hřiště jsou zakoupeny 4 ks stoţárů. Na tyto stoţáry
bude upevněna síť, která bude bránit přelétnutí míče. Realizace bude
v letních měsících.
Na veřejném zasedání byl schválen prodej první stavební parcely ve
Vrbkách. V dubnu by měla být smlouva podepsána a peníze sloţeny na náš
účet.
Na základě jednání se SUS bylo dohodnuto, ţe stávající chodníky
bude moţné dostat do evidence majetku obce. Podmínka je vypracování
geometrického plánu na náklady obce. Převod by měl být uskutečněn
bezúplatně. S ostatními vlastníky sousedních pozemků jsme dohodnuti na
případném odkoupení . Tímto krokem by obec byla schopna poţádat
případně o dotaci na opravu špatného stavu chodníků. Doufáme, ţe se nám
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podaří v letošním roce vše převést na obec a v příštím roce dle moţností
zahájit tolik potřebné opravy.
V březnu došlo k pokácení lípy a smrku u školy. Je nám jasné, ţe
jsou i negativní ohlasy na tuto změnu, ale bezpečnost našich dětí je to
nejdůleţitější, co nás vedlo k takto nutnému kroku.
Celý prostor bude nově upraven a zároveň budou poloţeny nové
chodníky. Rovněţ v průběhu dubna dojde k trvalému odstranění telefonní
budky. Náhradou bude Veřejná telefonní stanice, která bude umístěna
v budově OÚ a zpřístupněna v úředních hodinách obce. Doufáme, ţe
v době mobilních telefonů nebude pro naše občany nijak významná.
Další úpravy nás čekají i budovy pošty. Zde dojde rovněţ
k vybudování nového chodníku a odstavné plochy pro auta.
V prosinci byly vyměněny vchodové dveře u kadeřnictví a závětří
bylo osazeno novou skleněnou výplní.
V měsíci dubnu, pokud počasí dovolí, dojde k zalesnění pozemku u
Leštiny. Tento pozemek byl v loňském roce zakoupen a dnes máme vše
potřebné povolení k zalesnění. Doufáme, ţe se nám podaří získat dotaci na
tento účel.
V březnu jsme byli seznámeni s úpravou provozu místní pobočky
pošty a s roznáškou pošty po obci. Další informace na jiném místě
zpravodaje. Nyní musíme jiţ pouze doufat, ţe po provedených úpravách
nám bude zachována alespoň pobočka. Bohuţel obec má omezené
moţnosti pro jednání.
Na závěr Vám všem děkuji za spolupráci a opět Vás ţádám o
podněty, co by bylo potřeba udělat anebo změnit. Vašimi návrhy se
budeme zabývat a s výsledkem budete seznámeni.
Přeji Vám sluníčko a pěkné jarní dny.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Přistěhovali se:

Balvín Jaroslav
Solilová Běla
Solilová Martina
Samotánová Katarína
Samotán Jaroslav

Odstěhovali se:

Junek Bohuslav st.

Narodili se:

Kutnarová Barbora

V měsících lednu aţ březnu 2013 oslavili ţivotní jubilea tito
občané:
Chaloupka Vladislav
Marek Jiří
Plašilová Milada
Bašátková Karla
Pinka Josef
Hovorka Jiří
Šimerdová Boţena
Marková Anna
Hostinský Adolf

60 let
80 let
84 let
80 let
60 let
60 let
82 let
75 let
75 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
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SPOZ
21. ledna se uskutečnila, na obecním úřadě, za přítomnosti starosty
obce, schůze SPOZ. Zde byl schválen program aktivit na letošní rok.
Jiţ tradičně poblahopřejeme všem jubilantům, kteří letos oslaví 60,
65, 70, 75, 80 a více let. Jménem obecního úřadu jim předáme květiny,
gratulace a dárky.
Zlatá svatba
26. ledna oslavili manţelé Farští 50 společně proţitých let (zlatou
svatbu). Starosta obce p. Jiří Moravec jim k tomuto jubileu poblahopřál,
předal květiny a dárky.
Životopis manželů Farských:
Dne 26.1.2013 oslavili manţelé Farští krásné 50. výročí svatby.
Marie roz. Novotná a Milouš se seznámili v roce 1960 u tkalcovského
stroje v náchodských přádelnách, kde byl Milouš na praxi a Marie zde jiţ
nějaký čas pracovala. Svatbu měli v lednu 1963 na radnici v Novém Městě
nad Metují a poté spolu začali ţít v Týništi nad Orlicí.
Marie pochází z Vysočiny, malebné vísky Olešná u Nového Města
na Moravě a Milouš z Poniklé, coţ je krásná vesnička v Podkrkonoší.
Manţelé Farští vychovali dvě děti Dášu a Miloše. Obě děti dnes uţ mají
své rodiny. Do dnešního dne mají čtyři vnoučata Míšu, Stáňu, Luboška a
nejmladší Kristýnku.
Před odchodem do důchodu pracovali v Týništi nad Orlicí v PORSu
a v TOSu, po přestěhování do domku v Olešnici pak pracovali spolu ve
zdejším JZD. Paní Farská
ve svém volném čase ráda
háčkuje a plete, pan Farský
se stará o včely, společně
velmi rádi obhospodařují
zahrádku.
Přejeme jim mnoho
dalších společných let ve
zdraví a spokojenosti.
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22. března se na sportovním areálu uskutečnila Velikonoční
veselice. K příjemné atmosféře nám zahrála skupina ,,SONG‘‘ a před
půlnocí jsme si vylosovali krásnou tombolu.
20. dubna se připravuje jiţ tradiční setkání důchodců na sportovním
areálu. Pro důchodce bude přichystáno občerstvení, dobrá nálada i malé
překvapení. Program připravují děti ze základní školy a věřím, ţe i letos
bude moc pěkný.
Koncem září přivítáme do ţivota naše nově narozené děti a také
poblahopřejeme 3 manţelským párům ke stříbrné svatbě.
Všem občanům přeje SPOZ krásné proţití letošního, i kdyţ
opoţděného jara.
Za SPOZ Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Dne 15. prosince se děti ze Základní školy Olešnice představily na
prostranství za školou za velké účasti veřejnosti na Vánoční besídce. Děti
zahrály pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Součástí besídky byl i jarmark,
kde se prodávaly předměty s vánoční tématikou, které vyráběly maminky
dětí. Po skončení besídky byl veřejnosti představen obecní zvon i se svou
historií. K Vánoční atmosféře nemalou měrou přispěli i olešničtí hasiči
svým občerstvením v podobě lahodného punče. Z této předvánoční akce se
pomalu stává tradice, která nás těší, ale zároveň zavazuje. Dokud se ale
bude setkávat s takovým zájmem veřejnosti, budeme se snaţit jí udrţet a
připravit vţdy něco zajímavého.
Dne 15. ledna se konal zápis ţáků do prvního ročníku pro školní
rok 2013 – 2014. Bylo zapsáno 5 ţáků.
V období od 28. listopadu do 13. února absolvovali všichni ţáci
plavecký výcvik v bazénu v Rychnově nad Kněţnou.
Dne 2. března se konal na sportovním areálu v Olešnici dětský
maškarní karneval. Velký dík patří maminkám za SPRDŠ při ZŠ Olešnice,
které se postaraly o výzdobu, bohatou tombolu i cukroví.
Dne 4. března jsme navštívili knihovnu v Častolovicích, kde si děti
prohlédly knihy a výstavu loutek, vyslechly čtení paní knihovnice a
nakonec je čekala loutková pohádka Sněhová královna.
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V současné době chystáme pásmo a drobná přáníčka na setkání
důchodců. V květnu připravíme vystoupení a pohoštění pro maminky ke
Dni matek.
Ve spolupráci se SPRDŠ, SDH Olešnice a MS Střezmá chystáme 1.
června Den dětí na Sportovišti.
V druhé polovině června provedeme v obou obcích sběr starého
papíru. Prosíme občany, aby nám starý papír opět svázali a připravili
k odvozu. Přesný termín sběru dáme včas vědět.
Mgr. Milada Vránová
Karneval na sportovišti 2.3.2013, opět dětmi hojně navštíven:
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SDH OLEŠNICE
Váţení spoluobčané, ve své zprávě Vás chci seznámit s prací našeho
hasičského sboru za uplynulé období.
Na začátku se vrátím ještě na závěr loňského roku, kdy jsme společně
se Základní školou a obecním úřadem uspořádali jiţ třetím rokem vánoční
besídku u vánočního stromu. Hlavní program připravily paní učitelky s ţáky
školy. Děti sehrály pohádku ,,O dvanácti měsíčkách“. Velkým záţitkem bylo
zde vidět zavěšený obecní zvon, který byl před několika lety vrácen
z Častolovic a uloţen v archívu. Pan Čepelka, zvoník z Častolovic na zvon i
zazvonil, a kdyţ nad zvonem spustil ohňostroj, byl to velice dojemný akt, na
který se přijelo podívat i několik místních rodáků. My hasiči jsme měli na
starost přípravu vánočního punče a občerstvení, připraveny byly opečené
klobásky a langoše.
Součástí byl i malý jarmark, kde byly prodávány výrobky ţáků školy
a dětí z hasičského krouţku. Vydělané peníze budou pouţity pro děti.
První letošní akcí byl tradiční hasičská ples, k tanci i poslechu zahrála
skupina Betty, tato skupina k nám dojíţdí jiţ mnoho let. Ke spokojenosti
zúčastněných určitě přispěla i výborná kuchyně Katky a Jardy.
V únoru začali připravovat hasiči program na tradiční kácení máje.
V únoru plnily děti odznaky odbornosti. Starší děti se začaly
připravovat na první soutěţ, která se uskutečnila 9.3. v Provoze a byla to
soutěţ druţstev ve vázání uzlů. Nyní bychom potřebovali jiţ pěkné počasí,
aby se děti mohly připravovat venku na nadcházející soutěţe. Překáţky máme
povoleno i v letošním roce postavit na zahradě Šmídových, za coţ jim
děkujeme. Děti se zde pohybují na oploceném pozemku a i překáţky jsou zde
zajištěny. V letošním roce se děti mimo celostátní soutěţe Plamem zapojily do
Okresní ligy mládeţe. Soutěţit budou i na několika soutěţích jednotlivců, kde
soutěţí na dráze 60 metrů překáţek.
Během března byla provedena údrţba a opravy hasičské techniky.
Dále byla plánována brigáda na vysázení obecního lesa, vzhledem
k nepříznivému počasí musela být odloţena, přesto v sobotu 7.4. za mírného
sněţení byla jiţ uskutečněna a sešlo se dvacet dospělých členů sboru plus
dvacet dětí z hasičského krouţku a společně po boku hasičů z Hoděčína se
podařilo vysázet devět tisíc kusů stromků, všem brigádníkům děkuji.
V sobotu 13. 4. se uskuteční členská valná hromada, jako hlavní bod
je příprava tradičního kácení máje.
Všechny Vás srdečně zveme na letošní kácení máje.
Ivana Říhová
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Mladí hasiči
Hasičský krouţek
Dne 6. 2. paní Říhová zkoušela starší děti z plnění odznaků
odbornosti. Děti své znalosti vyuţily při odpovědích na testové otázky.
Odznak kronikáře splnily tyto děti: Kačka Hovorková, Domča Dvořáková,
Eda Dmytriv a Šárka Dörnerová, dále strojníka splnil Martin Ţid a
preventivu Týna Vašatová.
Mladší děti plnily tyto odznaky 27. 2. v podobě zodpovězení otázek
na daná témata. Odznak preventisty juniora splnili: Vojta Vašata, Tomášek
Čepelka a Kuba Hovorka a odznak strojníka juniora: Anetka Podolská a
Adélka Podolská.
Dne 9. 3. se naši mladí hasiči zúčastnili první soutěţe hasičské ligy
mládeţe a to uzlovačky v Povozu. Druţstvo ve sloţení Tomášek Čepelka,
Kuba Hovorka, Eda Dmytriv, Jakub Šmída, Kačka Hovorková a Domča
Dvořáková obsadili 9. místo z 14 druţstev.
Dne 6. 4. se děti zúčastnily brigády na sázení stromků.
Nyní uţ pečlivě vyhlíţíme pěkné počasí, abychom mohli opustit
trénování v tělocvičně, a mohli se naplno věnovat přípravě na jarní kolo
hry PLAMEN.
Mladí hasiči na soutěži v uzlování:
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Dny kroužku na duben a květen:
Duben
st 10. 4. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
st 17. 4. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
st 24. 4. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
Květen
st 8. 5. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
st 15. 5. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
st 22. 5. – mladší od 15:00 do 17:00, starší od 17:00 do 19:00
Plánované akce:
8. 5. – soutěž jednotlivci Jaroměř
25. – 26. 5. – jarní kolo hry PLAMEN Pohoří
8. 6. – soutěž jednotlivci Kvasinská 60
13. 7. – Lhotecký džbán
Bc. Martina Pinková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Váţení spoluobčané,
svůj příspěvek ještě píši při pohledu z okna na sněhovou pokrývku a
venkovní teploměr s ryskou několik stupňů pod bodem mrazu, nicméně pevně
věřím, byť nás zima ještě všechny netradičně dlouho škádlí, ţe se Vám výtisk
zpravodaje dostane do ruky ve dnech, kdy jiţ ho přečtete na sluncem rozehřáté
lavičce před domem!
Nový rok a první čtvrtletí začalo jako uţ tradičně Mysliveckým
plesem MS Střezmá v Česticích. Sál byl plný a Ti čtenáři, kteří přihlíţeli i
půlnoční tombole a následnému útoku na vrchol - na poslední losovanou cenu
-jistě pochopí, proč píši, ţe ples byl opět úspěšný a ţe se jeho účastníci dobře
bavili.
Třetím rokem se o obnovení podobné tradice pokoušel téţ Okresní
myslivecký spolek V Rychnově, ale krásně připravený ples s přebohatou
tombolou, tentokrát umístěný do hotelu Holub v Opočně, zůstal s nízkou
návštěvou hluboko za očekáváním pořadatelů.
Únor či počátek března vţdy patří hodnocení roku předešlého,
schvalováním rozpočtů a plánů práce na rok nový a přátelským setkáním na
výročních schůzích. Naši zástupci se tak na pozvání pořadatelů byli podívat na
setkání myslivců ve Voděradech, v Třebešově, ale i v Chvalkovicích v okrese
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Náchod, kde působí náš rodák a kamarád František Kudláček. Podobné
podniky jsou výbornou příleţitostí pro setkání kamarádů, výměnu zkušeností a
zavádění nových poznatků do myslivecké praxe.
Slavnostní výroční schůze našeho spolku se tentokrát uskutečnila na
chatě v Častolovicích dne 9. března. Pozvání přijali téţ starostové obcí, honci,
sousední myslivci i zahrádkáři z Častolovic, s nimiţ v loňském roce započala
spolupráce, ale také p. Miloš Kopecký z Olešnice, kterému bylo vyhověno při
vyřízení jeho ţádosti o výkon odborné praxe při kursu o 1. lovecký lístek
v naší honitbě. S hodnotící zprávou za loňský rok a s plány na r.2013
vystoupil předseda MS Miloslav Zaňka, s pěkným diskusním příspěvkem
pozdravila schůzi starostka městyse Častolovice paní Mgr. Novohradská,
připojili se téţ další hosté. Zpestřením schůze bylo Jaromírem Dostálem
provedené pasování Ing.Josefa Vanického na lovce jelení zvěře a také
promítání historických filmových záběrů z odchytu zajíců u Olešnice, které
laskavě zapůjčil pan František Šmída z Olešnice ze své filmotéky. Vidět
předchozí generace myslivců při jejich počínání, stejně jako slyšet vyprávění
šťastného lovce Pepíka Vanického o jeho silném loveckém příběhu
z Orlických hor, kde svého prvního „krále českých lesů“ ulovil, bylo velmi
dojemným záţitkem.
Vedle neméně důleţitých, nicméně většinou opakujících se plánů na
práci v honitbě, lze zmínit náš záměr najít v novém roce širší cestu ke
spolupráci se zemědělci z našeho regionu za účelem sniţování škod
působených černou zvěří na polních kulturách, či škod na srnčí a drobné zvěře
při lučních a polních pracích. První jednání s vybranými subjekty jiţ za tímto
účelem proběhlo – pozitivním zjištěním je dobrá vůle na obou stranách, méně
optimistickým pak to, ţe se obě strany musí drţet platné legislativy, byť často
velmi diskutabilní a plné rozporů.
Dále hodláme v letošním roce provést obnovu malby stěn v interiéru a
obnovu výzdoby loveckých trofejí na chatě v Častolovicích, terénní úpravy
před chatou, aby vznikla rovná plocha pro venkovní posezení. Výhledově
dokonce uvaţujeme o větší rekonstrukci interiéru s odstraněním tmavého
kazetového stropu a zvednutím podhledu, aby se návštěvníci cítili v chatě
příjemněji. Velmi si váţíme podpory místních obecních úřadů. Správcem
chaty nadále zůstává p.Luděk Chvojka z Častolovic.
S nástupem jara se rozběhnou naše práce v honitbě, desinfekce
přikrmovacích a oprava resp. výstavba nových pozorovacích zařízení, práce
na políčkách pro zvěř a také nová lovecká sezóna a hledání srnce s vysněnou
trofejí. Lovecké trofeje z naší honitby z roku 2012 budou nyní k vidění na
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Okresní chovatelské přehlídce trofejí z okresu Rychnov nad Kněţnou od
20.4.(otevření v 9.00hod) v Kulturním domě města Dobrušky, kde je následně
široká veřejnost můţe shlédnout denně do 25.4.2013 od 8 do 18hod.
Za MS Střezmá Olešnice Všem přeji krásné jaro!
Čtení výroční zprávy:

Losování tomboly na plese:

Naši honci:

R.Podolský-jednatel, www.ms-olesnice.cz
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
I pro zájem z Vaší strany jsme se rozhodli pro pokračování soutěţe O
zlatý rýč obce. Po loňském úvodním vyhlašujeme letos první ročník této
soutěţe. Vítěze vybere opět tisková rada a bude vyhlášen v prosinci na
vánoční besídce. Do soutěţe se přihlásíte tak, ţe vyfotíte nebo donesete nějaký
ukázat zajímavý výpěstek ze zahrady – zeleninu, ovoce, květinu a podobně.
Svoz nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, ţe ve středu 15. května 2013 proběhne
mimořádný svoz nebezpečného a objemného odpadu pro občany s trvalým
pobytem v Olešnici a Hoděčíně. Svoz proběhne v době od 15.00 do 16.00
hodin. Kontejner bude přistaven za Obecním úřadem v Olešnici. Kaţdý
občan přiveze odpad v den svozu v určenou hodinu osobně, nelze odpad
odkládat dříve za obecním úřadem.
Ceník výkupu a odběru během svozu:
Výkup:
autobaterie malé (do 50Ah)
100,- Kč
střední (do 75Ah)
200,- Kč
velké (nad75Ah)
250,- Kč
Odběr
pytle s textilem (120 l)
50,- Kč/ks
nebezpečný odpad (barvy, laky,
ředidla, oleje aj.)
13,50 Kč/kg
zářivky, výbojky
zdarma – zpětný odběr
elektroodpad (lednice, televize,
monitory, mikrovlnky a další)
zdarma – zpětný odběr
Jaroslava Dostálová

Pošta v Olešnici
Oznamujeme občanům změnu hodin pro veřejnost na poště v Olešnici
s účinností od 1.5.2013:
Po
8.00 – 10.00
Út
14.00 – 16.00
St
14.00 – 16.00
Čt
14.00 – 16.00
Pá
8.00 – 10.00
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Doručování zásilek v obci Olešnice bude od 1.5.2013 zajištěno
motorizovanými doručovateli z pošty Týniště nad Orlicí. Oznámené
(nevyzvednuté) zásilky budou nadále ukládány na poště v Olešnici.
PSČ obce se nemění!!!
Výdej důchodů se nemění, i nadále se budou důchody vyplácet na poště
v Olešnici, komu byl důchod doručován domů, bude mu i nadále doručován domů
motorizací z Týniště nad Orlicí. Z tohoto důvodu BUDE NUTNÉ pořídit

DOMOVNÍ ZVONEK!!!
A. Čepelková

Úryvky z Olešnické kroniky
Historie obecního zvonu
Odkdy byl v obci původní zvon, nikdo neví. Ţádný záznam v kronice
o jeho původu jsme nenašli. Visel na kaštanu před starou školou. Za první
světové války byl z obavy před odcizením sundán a zakopán na zahradě u
staré školy. Po první světové válce byl na kaštan opět pověšen. Podruhé se ho
ale ukrýt nepodařilo a byl Němci zabaven a pravděpodobně roztaven a zmizel
ve válečné mašinérii.
V roce 1947 byla na a základě iniciativy pana Josefa Ţida z kopečka,
Olešnice čp. 34 a pana Antonína Chaloupky z Olešnice čp. 38 zaloţena sbírka
mezi občany Olešnice na obnovu zvonu.
V roce 1948 vyrobila firma Kovolyt Česká u Brna majitele pana
Manouška, zvon nový. Byl zavěšen na stoţár, který navrhl pan Dubický.
Stoţár stál na pozemku Ţidových čp. 34.
Nevyhovoval však hmotnosti zvonu (váţil asi 80 kg) hrozil pádem, a
proto byl ze stoţáru sundán a zavěšen na domovní štít Ţidových.
Jistě Vás zajímá cena zvonu. Z účetních knih bylo zjištěno, ţe 6. 11.
1948 bylo z lesní pokladny převedeno do obecní pokladny částka 6400Kč.
Dne 7.11.1948 bylo z vkladového listu vybrána částka 7 693Kč
Jednalo se o částku, která byla vybrána občany Olešnice formou sbírky.
Celková částka za zvon činila 14 060Kč.
Určitě kaţdého zajímá k čemu zvon slouţil a kdo se o něj staral.
Zvonil pak Šimerda – rodina byla přezdívaná Šimerdovi – Zvoníkovi.
Podařilo se mi zjistit, ţe na zvon zvonila i jeho hluchoněmá dcera. Zvonilo se
ráno, v poledne i večer a při pohřbech. Dříve se vypravovaly pohřby z domu a
zvonilo se po celou dobu pohřbu, dokud pohřební průvod nedorazil na hřbitov
do Častolovic. Zvon byl tak hlučný, ţe v době zvonění nebylo moţné ve škole
učit, a proto bylo později od vyzvánění upuštěno. Jen některé děti zlobily a
občas si na zvon zazvonily.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Jak a proč se později dostal zvon do zvonice Častolovického kostela, o
tom jsme se také nikde nic nedozvěděli. Jisté je, ţe zhruba před deseti lety byl
ze zvonice sňat a dopraven do Olešnice, kde byl uloţen v archivu. Dlouhá léta
byl ukryt před zraky lidí a dnes se Vám ukazuje v plné kráse. To je vše, co se
nám podařilo o historii zvonu zjistit. Je-li mezi Vámi nějaký pamětník, který
by mohl doplnit další informace prosíme ho, aby tak učinil.
Jaký bude další osud zvonu, rozhodnou zastupitelé obce Olešnice.
Bylo by dobré, kdyby podněty přicházely od vás, občanů.
Mgr. Milada Vránová

Z historie Hoděčína
Založení hasičského sboru
Asi v létech devadesátých předminulého století, kdyţ majitelem
velkostatku byl Hugo Vraný, se uvaţovalo o zaloţení hasičského sboru. Pan
Vraný navrhoval, aby se koupil stroj od obce, přičemţ on jako tříčtvrtinový
poplatník nejvíce by přispěti musel a ve dvoře dal postaviti hasičskou
zbrojnici. Bohuţel k uskutečnění nedošlo. V dobách popřevratových několik
mladých muţů odešlo do hasičského sboru v Olešnici a někteří se stali i členy
čtenářsko hospodářské besedy v Olešnici. Roku 1937 ve čtvrtek 11. února
vznikl poţár v čp. 13 u Junků. Díky obětavosti všech sousedů uchránili
domovní stavení – bohuţel stodola shořela do základu. Tento poţár vlastně dal
podnět k zaloţení hasičského spolku. Dne 15. 2. 1937 se oficiálně přistěhoval
nový majitel velkostatku pan Václav Kašpar ml., na kterého se místní občané
obrátili o radu i pomoc, kterou jim přislíbil. Dne 31.3.1937 se konala
v hostinci u Cvejnů (Plašilů) ustanovující schůze sboru dobrovolných hasičů
v Hoděčíně za přítomnosti 23 členů. Velitelem sboru byl zvolen František
Junek č. 13, zástupce velitele Bohumil Vašata č. 15 (vyhořelo), František
Martínek č. 12 (Svoboda) jednatel, Karel Plašil č. 27 pokladník, František
Chaloupka č. 16 zbrojmistr, Antonín Votroubek č. 24 zodpovědný za hasičské
nářadí, Josef Martinec č. 5 (Tomšovi) vzdělavatel. Po ustanovení spolku byly
přečteny stanovy a vysvětlen smysl činnosti. Úkol hasičstva – bliţnímu ku
pomoci a sobě ku cti. Hasičství nezná politiky, nezná rozdílů náboţenských,
v nutnosti nezná ani cenu svého zdraví, ba často i svůj ţivot dává všanc, přesto
hasič nečeká odměnu.
Ze sboru z Olešnice se vrátili a posílili řady členů v Hoděčíně Junek
Fr., Martínek Fr., Chaloupka Fr., Plašil Karel a Vašata Bohumil.
Růžena Dörnerová
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