Obecní zpravodaj č.2 / 2014
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, červen 2014

Školní akce: výlet na Macochu 28.5., bivak na sportovišti 13.6.

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
dětem začaly prázdniny a my Vám přinášíme druhý letošní
zpravodaj s informacemi za minulé čtvrtletí.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
na prahu prázdnin a dovolených si Vás dovolujeme oslovit
s vydáním obecního zpravodaje. Toto vydání je poslední ve volebním
období, které končí 11. října 2014 řádnými volbami.
Za období od března letošního roku, bylo pokračováno v přípravě
smluv a dokumentace pro územní řízení na výstavbu kanalizace v obci.
Dnes je vše předáno na stavební úřad a čeká se na vydání souhlasu. Dále je
projednána a schválena smlouva se Správou silnic na povolení k uložení
vedení kanalizace do tělesa vozovky. Tato smlouva je podepsána a plnění
smlouvy bude závislé na vydání stavebního povolení a přiznání dotace,
nejpozději však před zahájením stavebních prací. Výše náhrady za uložení
sítě je ve výši 2.285.872,- Kč.
V měsíci květnu došlo ke schválení smlouvy na převod pozemků
pod stávajícími chodníky. Nyní je vše na KÚ k provedení zápisu. Ihned po
provedeném vložení, obec zahájí jednání nutná k legalizaci stávajících
chodníků a k přípravě na případné podání žádosti o dotaci na jejich opravu.
Dne 11. června 2014 byl schválen nový „Územní plán obce
Olešnice“ evidovaného pod číslem 12RRDO3-0041, na který byla
poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje schváleno
zastupitelstvem kraje dne 1.12.2011 usnesením číslo ZK/24/1722/2011.
Česká pošta nás informovala o provozní době místní pobočky.
Bohužel jednání jsou složitá z hlediska obsazení pracovního místa. I přes
jednání, která probíhají, se nám nedaří dotlačit poštu k přijmutí
zaměstnance bez nesplnitelných podmínek daných poštou. Uvidíme, jak
vše bude probíhat dál. Z tohoto místa Vás prosím o sledování provozní
doby. Zatím není stanovena pevná otvírací doba. Vše je vyvěšeno na
dveřích pošty, a pokud budou další změny nahlášeny na obec, tak Vás o
tom budeme ihned informovat.
Opět v květnu došlo ke stížnostem na kvalitu vody. Pro úplnost
přikládám číslo na službu kam je nutno tuto skutečnost ohlásit 602 939554.
Bohužel tento problém se vyskytuje zejména v období napouštění bazénu.
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Zde je potřeba napouštění provádět pomalu, aby nedocházelo k poklesu
tlaku v potrubí a tím k uvolnění případné usazeniny. Dle sdělení
pracovníků AQUA SERVIS nemusí být vždy chyba na hlavním řádu, ale
uvolnění sedimentu může být i u nás v rozvodech doma.
Na základě upozornění bylo zahájeno řízení ve věci změny užívání
II. patra sportoviště. Zde je nyní vše změřeno a zakresleno a vše bude
předáno k dalšímu postupu na stavební úřad a hygienu.
Sportoviště Olešnice - několik informací
V dubnu došlo k výměně oken na sportovišti – vše bez výhrad.
Problém nastal u dveří, kde bylo dohodnuto náhradní plnění a to po
15.5.2014. Dveře jsou vyměněny, ale bohužel ne v souladu se zadáním.
Vše bylo již projednáno a dodavatel provede úpravu dveří dle dohody
s obcí.
Dále byly odvezeny všechny lavičky, které nebyly ve funkčním
stavu. Lavičky byly předány k opravě a dnes se začínají opravené lavice
vracet na své původní místo.
Veřejně je zde několik zaručených informací o budoucím provozu
areálu – zde přinášíme postupné informace z jednání zastupitelstva a se
skutečnostmi tak jak jsou a ne pouze zaručené povídačky.
Úvodem je nutno zdůraznit, že výpověď nájemci nedala obec, ale
nájemkyně podala v květnu výpověď obci sama s řádnou výpovědní dobou
do 31. července 2014. Tato výpověď byla obcí přijata (v měsíci dubnu na
jednání zastupitelstva nájemkyně prohlásila, že končit nemá v úmyslu).
Na základě toho byl vyhlášen záměr obce na pronájem sportoviště
se všemi potřebnými náležitostmi. Pouze informaci: pro nikoho to nebylo
předem dohodnuto, tak jak jsou „zaručené informace“. Termín ukončení
předložení nabídek byl dne 23. června 2014 v 18.00 hod. Tento záměr byl
vyhlášen dne 4. června na úřední desce obce a internetové stránce obce.
Dále byl záměr dvakrát zveřejněn v Orlickém týdeníku a to 6. a 13. června
2014. Toto snad postačuje na vysvětlení, že o pronájem se mohl přihlásit
každý, kdo splnil zadávací kritéria.
Dne 25. června 2014 na veřejném zasedání obce byl schválen nový
nájemce. Z předložených třech nabídek byla zastupitelstvem vybrána
nabídka p. Lenky Šmídové, která se od 1. srpna stává novou nájemkyní
areálu. Přejeme jí mnoho zdaru v této činnosti.
Závěrem mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety
funkčního období. Ne vše se podařilo ke spokojenosti nás všech. Je jasné,
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že každý má trochu jinou představu o tom co je nutné a nebo co nutné není.
Doufáme, že naši práci ohodnotíte, i když třeba až za nějaký čas.
Od samého počátku bylo prioritou zainvestovat sítě Vrbka. To vše
se podařilo nákladem cca 6.200.000,- s kolaudací v roce 2012. Dnes již
jsou stavební parcely nabídnuty k prodeji a dvě parcely jsou již prodány.
Dále bylo dokončeno majetkové vypořádání plochy parkoviště u
sportoviště a v roce 2013 bylo po dvaceti letech dokončeno narovnání
vztahu k pozemkům pod hřištěm na sportovišti.
Kompletní oprava komunikace ve Vrbkách a v Hoděčíně náklady
1.200.000,Nákup pozemků u staré školy a Leštiny 150.000,- pozemek u
Leštiny je již zalesněn.
Kompletní modernizace ČOV Vrbka 400.000,Územní plán obce 200.000,Oprava chodníků a úpravy u budovy obecního úřadu a pošty
220.000,IKKO Hradec Králové a poplatky spojené s vypracováním
projektové dokumentace pro územní řízení 550.000,- Touto etapou byla
zahájena největší investice v historii obce. Bohužel tato investice je nutná,
neboť obec je odpovědná za vypouštění odpadních vod. V případě, že se
stavba nebude realizovat, bude životní prostředí do budoucna vyžadovat po
každém z nás předložit, jak odpadní vody čistíme včetně odběru vzorků,
popřípadě, jak se tyto vody likvidují. Stejná evidence proběhla v minulosti
u studní.
Stav finančních prostředků na počátku volebního období v roce
2010 byl ve výši 4.600.000,- Kč, dnes je k dispozici 6.600.000,- a žádné
závazky.
Toto je malé ohlédnutí za čtyři roky naší činnosti, kde hlavní
prioritou bylo udržení místní školy, pošty a lékaře.
Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ale i kritizovat, a o to více si
vážíme kritiků, kteří jsou ochotni i přiložit ruku k dílu anebo alespoň
poradit.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci,
trpělivost i toleranci. Doufám, že v nadcházejících volbách dne 10. a 11.
října 2014 si zvolíte zástupce dle vašich představ.
Touto cestou děkuji zejména Všem zastupitelům, členům SPOZ,
zaměstnancům školy a jejím žákům, členům a dětem SDH Olešnice a
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Hoděčín a členům MS STŘEZMÁ za spolupráci a chvíle strávené
společným plněním někdy nelehkých úkolů.
Zvláštní poděkování patří účetní obce p. Dostálové za profesionální
vedení účetnictví a za vše co pro naše občany dělá nad rámec svých
pracovních povinností.
Přeji Vám všem pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních
úspěchů a ještě jednou děkuji za spolupráci.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Matyáš Pazderník

Přistěhovali se:

Zárybnická Hana
Vaško Lukáš

Zemřeli:

Chaloupková Božena

V měsících dubnu až červnu 2014 oslavili životní jubilea tito
občané:
Kudláčková Anna
70 let
Chaloupková Libuše
84 let
Jedlinská Marie
80 let
Vilímek František
75 let
Valtera Milan
70 let
Pinková Marie
87 let
Chaloupková Marie
81 let
Esop Jakub
70 let
Martínková Jarmila
87 let
Martinková Ladislava
60 let
Plašilová Marie
81 let
Řičař Radomír
85 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
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SPOZ
V sobotu 12.dubna uspořádal obecní úřad, se spoluprací SPOZu, již
tradiční setkání důchodců. Žáci naší základní školy si připravili krásné
vystoupení, ve kterém nám zahráli pohádku O Červené Karkulce a zlém
vlkovi. Všichni přítomní ocenili divadelní představení bouřlivým
potleskem.
Pochutnali jsme si na výborném řízku s bramborovým salátem a
poté jsme si povídali u dobré kávy se zákuskem.
4krát foto ze setkání důchodců:
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Omluva
Ve zpravodaji 2013-01 bylo chybně uvedeno, že členky SPOZu
gratulují i k 65 narozeninám našich občanů. Abych to uvedla na pravou
míru: členky SPOZu pogratulují občanům obcí Olešnice a Hoděčína, kteří
zde mají trvalé bydliště, a kteří v kalendářním roce oslaví 60, 70, 75, 80 a
více let.
Za SPOZ Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Školní výlet na Macochu
Dne 28. 5. jsme jeli na školní výlet na Macochu. Odjížděli jsme
v 7:30 autobusem. Autobus byl plně obsazen 34 dětmi a některými rodiči,
takže nás bylo včetně 3 pedagogů celkem 23 dospělých.
Na místo jsme dorazili zhruba po dvou hodinách. Ihned jsme
nasedli do přistaveného vláčku a projížděli údolím Moravského Krasu
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podél říčky Punkvy až k jeskyni. Prohlédli jsme si krásnou krápníkovou
výzdobu, ale hlavní zážitek nás teprve čekal. Byla to jízda lodičkami po
podzemní říčce Punkvě. Na konci plavby jsme došli na dno propasti
Macocha. Majestátnost této části propasti ještě znásobila krásná hudba.
Vše okolo bylo porostlé zelenými rostlinami. Dívali jsme se vzhůru a
poslouchali smutnou pověst o propasti, kterou nám vyprávěl průvodce.
Když jsme vyšli ze dna propasti, vydali jsme se cestou nahoru, abychom
došli na vrchol a mohli se podívat na dno 138 m hluboké propasti. Byl to
ohromný zážitek.
Po krátkém občerstvení jsme se vydali zpět k autobusu. Na zpáteční
cestě jsme zastavili v Boskovicích a prohlédli si zříceninu místního hradu.
Potom už jsme se vydali na cestu k domovu.
Dětský den v Olešnici s pojišťovnou Generali
Dětský den na Sportovním areálu v Olešnici byl 7. 6. 2014 opět ve
znamení soutěží a zábavy. Maminky ze SPRDŠ při ZŠ Olešnice se po
krátké přípravě již od 13 hodin postavily na stanoviště k jednotlivým
soutěžním disciplínám jako např. chození na chůdách, přenášení vody,
skoky v pytlích, lovení rybiček na prut atd.
Myslivci z MS Střezmá se věnovali dětem při střelbě ze
vzduchovky, olešničtí hasiči připravili pro děti rozkulování hadic a srážení
kuželek. Obecní úřad v Olešnici se na této akci podílel finančně.
Novými atrakcemi byly nafukovací skákací hrad, velké dřevěné
puzzle a házení míčků na terč, které nám zajistila Martina Šůlová
z pojišťovny Generali. To ale nebylo všechno. V 15:00 přijel divadelní
soubor HRAdubáček s pohádkou „O pejskovi a kočičce“. Děti pomáhali
mýt pejskovy a kočičce špinavou podlahu a ochotně s nimi vařily dort.
Bylo to pro ně hezké zpestření a odpočinek po soutěžích.
Po krásném divadelním představení náš čekalo opékání vuřtů, které
dětem stejně jako divadlo zajistila pojišťovna Generali, což nás při
venkovní teplotě 32ºC ještě více rozehřálo. Proto dětem přišla vhod sprcha,
kterou nainstalovali hasiči a kterou téměř všechny děti náležitě využily.
Při všech soutěžích děti sbíraly body a mohly si je v budově
sportoviště vyměnit za sladkosti, nanuky, žvýkačky, hranolky či párky
v rohlíku a pití. Velký dík patří vedoucí restaurace paní Katarině
Samotánové, která trpělivě a s úsměvem dětem občerstvení vydávala.
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Nejvíce si děti užily skákacího hradu. Velká zábava byla i
s maskotem pojišťovny Gererali lvíčkem. V průběhu odpoledne rozdával
dětem bonbóny a nakonec s nimi hrál na honěnou a nechal se i dohonit a
povalit na zem. Děti odcházely spokojené a kromě červených balónků si
odnášely i mnoho krásných cen a zážitků.

Olešnický bivak v egyptském stylu
Sešli jsme se v pátek 13. 6. v 15 hodin na Sportovišti v Olešnici.
S údivem jsme hleděli na velikou pyramidu a posadili se před ní. A už za
zvuku krásné egyptské hudby přichází faraon a královna egyptská
s doprovodem. Usedají na trůny a otrokyně je začínají ovívat palmovými
listy. Faraon dětem vypráví, že mu utekly dvě mumie a běhají někde po
lese a prosí děti, jestli by mu je našly a přivedly. Pomůže jim v tom známý
hledač pokladů Indiana Jones. Vzápětí Idiana přichází se svými pomocníky
a střílí do vzduchu. Dětem pomůže, ale nejdřív si je rozdělí do 3 družstev.
Děti dostávají odznaky s nápisem bivak 2014, který jim zůstane na
památku na dnešní den a zároveň je barevnou stužkou řadí do příslušného
družstva. A všichni vyráží do lesa chytat mumie. Po cestě nacházíme
cedule s úkoly psanými hieroglyfy, což je egyptské obrázkové písmo. Po
vyluštění a splnění úkolu jsme mohli běžet dál. Mumie se objevovaly stále
kolem nás. Po splnění tří úkolů a nalezení tří zlatých předmětů jsme se
vrátili k pyramidě, kde už mumie ležely u faraonových nohou. Faraon nás
pochválil a už přicházejí tři Egypťanky a nesou na tácech nakrájené různé
druhy ovoce jako odměnu pro nás. Po cestě ovoce přišlo k chuti.
Posloucháme faraona a královnu, kteří vyprávějí o pyramidách. Pak
povolávají odborníky, kteří nám vysvětlují, jak se pyramida stavěla. Také
si zkusíme pyramidu z krabiček postavit a moc nás to baví. Faraonovi a
královně se naše malé pyramidy líbily a tak pokračovali ve vyprávění o
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egyptském písmu hieroglyfech. A už přicházejí tři egyptští písaři, kteří
nám pomohou vyrobit kartuš, což je oválná destička s naším jménem
napsaná hieroglyfy. Faraon se pouští do dalšího vyprávění o životodárné
řece Nil, o obyvatelích Egypta, o slavných faraonech a královnách, kteří
v Egyptě vládli a o egyptských vynálezech. A tu přicházejí odborníci na
mumifikaci těl zemřelých faraónů, také mi zkoušíme udělat ze spolužáků
mumie. Používáme k tomu obvazy a papír. A proto, že už máme hlad,
následuje večeře pravý egyptský guláš. Velikou radost nám udělal pan
Ešpandr, který nás dlouho vozil na svém koni Rumíkovi.
Je pátek třináctého, po setmění se děti za svitu úplňku zvědavě
shlukly kolem pyramidy a začínají ji s pomocí Indiana Jonese pomalu
rozebírat. Uvnitř pyramidy svítí světlo a zní tajuplná hudba. Nakonec
všichni vidíme, co pyramida ukrývala: krásně zdobený sarkofág s mumií a
všude kolem zlatý poklad tak, jak to faraon říkal. Ještě chvíli a pak utíkáme
do stanu. Až usneme, budou se nám zdát krásné sny.
Je ráno. Rozespalé figurky se pomalu trousí ze stanu. Paní
Samotánová navařila čaj a pro dospělé kávu. Na tácku jsou pro děti
připravené koláčky a mufiny, které pro děti napekly maminky. Po snídani
se vracíme ke skládání krabiček a prohlížení pyramidy. Ještě kutálíme
špalíky, které nám sloužili k sezení na své místo. Vše směřuje k úklidu po
velké krásné a náročné akci. Spokojeni a plni krásných zážitků se
rozcházíme domů.
Účastníci bivaku
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
V dubnu pokračovaly přípravy na tradiční kácení máje. Valná
hromada sboru, jejímž hlavním bodem byla příprava kácení, se konala
19.4. To se konalo prvního května na sportovišti, hasiči sehráli letos
scénku na téma populárního ,,Okresního přeboru“, počasí se vydařilo a
představení shlédlo mnoho diváků z celého okolí.
Ještě během měsíce dubna složili odborné zkoušky preventista
sboru Ota Hanák a strojník Petr Šmída.
U vozidla AVIA byla provedena STK.
V květnu se uskutečnila okrsková soutěž v Hřibinách, muži zde
skončili na čtvrtém místě, ženy soutěž vyhrály a předvedly zde i absolutně
nejrychlejší útok soutěže.
Týden po okrskové soutěži se konalo v Ještěticích okresní kolo
celostátní soutěže Plamen, více ve zprávě vedoucí mládeže. Zde jsme měli
možnost mimo soutěžení vyzkoušet nový party stan, který byl zakoupen
pro tyto účely obecním úřadem. Za prudké bouře a krupobití odolal a děti
byly schovány, když celé okolí stanu bylo pod vodou.
Další víkend jsme sobotu odvezli děti, které se věnují závodům
jednotlivců do Kvasin na soutěž a v neděli odvezl pan Hovorka tři děti a
Václava Říhu do Opavy na další soutěž, více ve zprávě Andrea Čepelková.
Jelikož nás požádalo družstvo z Bystrého v Orlických horách, které
postoupilo do krajského kola Plamenu o posílení jejich družstva, běžely tři
naše děti na krajské soutěži v Přelouči za Bystré, jsou to Kačka
Hovorková, Eda Dmytriv a Kuba Hovorka, druhý den se zde běžel i závod
jednotlivců běžely starší děti, které sem postoupily po vítězství
v Kvasinách, i zde doprovodili děti vedoucí starších dětí Andrea
Čepelková a Václav Říha a podporovali je manželé Hovorkovi a já.
Na dětském dnu konaném 7.6. pomohli hasiči s organizací a
zakoupili i ceny pro malé soutěžící.
Na 21.6. bylo pro členy sboru a jejich partnery připraveno opékání
pasete u hasičárny.
Hned druhý den jsme jeli na další soutěž mládežnické ligy do
Opočna.
Nyní již budeme společně s obecním úřadem připravovat soutěž,
která se uskuteční na sportovním areálu 16. srpna, tímto Vás zvu, přijďte
podpořit naše hasiče.
Ivana Říhová
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Kácení máje 1.5. na sportovišti:

Hasičský kroužek
Dne 26. 4. se družstvo starších zúčastnilo soutěže O pohár starosty
SDH MH v CTIF v Bystrém v Orlických horách. Tato soutěž je zapojena
do Ligy mládeže a naši mladí hasiči si z Bystrého odnesli 5. místo.
Na státní svátek, 8. 5., odjeli naši jednotlivci na soutěž do Jaroměře
– více viz zpráva o jednotlivcích.
Dne 10.5. se opět družstvo starších zúčastnilo další soutěže Ligy
mládeže, a to soutěže v Houdkovicích. Soutěžilo se ve 2 disciplínách a to
štafeta CTIF a štafeta dvojic. Družstvo dosáhlo 3. místa.
Ve dnech 24. – 25. 5. se konala velká 2 denní soutěž Jarní kolo hry
PLAMEN v Ještěticích. Zúčastnilo se družstvo starších i družstvo
mladších. Soutěžilo se v těchto disciplínách: požární útok – 2 pokusy,
štafeta 4x60m – 1 pokus, požární útok CTIF – 2 pokusy a v neděli ještě
byla štafeta dvojic – 1 pokus. V sobotu navečer jsme ještě zaběhli 1 pokus
disciplíny štafeta CTIF, ale přihnala se silná bouřka a náš stan se ocitl jako
ostrov v moři. Okolo našeho nového altánu totiž bylo 10 cm vody. Když
bouřka přeběhla, tak jsme raději odjeli spát do tělocvičny v Olešnici. Ráno,
po příjezdu na místo, jsme byli zděšeni, jelikož všude bylo jen samé bahno,
voda a zase bahno. Jen náš stan odolal. Ale někteří na tom byli hůř, jelikož
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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jim napršelo do stanu a měli vše mokré, a tak jsme ubytovali pár
,,azylantů‘‘. Nakonec vše dobře dopadlo a nakonec na vyhlášení výsledků
se na nás usmálo sluníčko. Nad naše očekávání, družstvo mladších
obsadilo 3. místo z 20 družstev a družstvo starších 4. místo také z 20
družstev. Po příjezdu domů následovalo dlouhé odbahnění, jelikož od
bahna bylo všechno a všichni. O jídlo se nám po celý víkend starala p.
Pinková.
Dne 31. 5. se naši jednotlivci zúčastnili soutěže v Kvasinách – více
opět ve zprávě jednotlivců
Dne 21. 6. se naše děti zúčastnily každoročního opékání hasičského
prasete. Pro děti byla připravena diskotéka a soutěže.
Dne 22. 6. družstvo starších odjelo soutěžit do Opočna. Soutěžilo se
v požárním útoku a ve štafetě. Družstvo obsadilo krásné 2. místo.
Nejbližší soutěže:
5. 7. Čánka – požární útok – starší
12. 7. Lhotecký džbán – mladší, starší
16. 8. Olešnice – mladší, starší
23. 8. Ledce – požární útok – starší
30. 8. Křovice – požární útok, štafeta – starší
6. 9. Kostelecký Horka – mladší, starší
O prázdninách bude hasičský kroužek probíhat každou středu
(mladší – od 15:00 do 16:00, starší – od 16:00 do 17:00).
Bc. Martina Pinková

Foto:Okresní kolo hry Plamen, Ještětice 23.-24.5., „polní podmínky“:
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Soutěže jednotlivců:
I když teprve začíná léto, dětem začínají prázdniny, my máme
s jednotlivci z hasičského kroužku sezónu v plném proudu už od března. A
že je to letos veleúspěšná sezóna.
Prvním závodem byla 27.4. soutěž O Slatinský plamínek konaná
ve Slatinách u Jičína. Děti zde změřily své síly s ostatními v pro ně úplně
neznámém prostředí a vedly si skvěle. 5 dětí přivezlo domů 5 medailí.
Katka Šmídová a Kuba Hovorka 1. místa, Katka Hovorková a Eda
Dmytriv 2. místa a Tomášek Čepelka si dovezl medaili za pěkné 4. místo.
Všichni obdrželi krásné, ručně dělané a malované medaile z pálené hlíny
ve tvaru plamínku.
Další závod se konal také mimo náš okres, a to až v Úpici – O
putovní pohár Místní akční skupiny Království-Jestřebí hory. Ani zde
se děti neztratily a v téměř nelidském počasí vybojovaly krásná umístění:
Kuba Hovorka 1. místo, Tomáš Čepelka 13. místo, Katka Šmídová 6.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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místo, Adélka Podolská 14. místo, Katka Hovorková 3. místo a Eda
Dmytriv 9. místo.

A už následuje soutěž Hřibojedská 60 konaná v Jaroměři. Tady už
je opravdu veliká konkurence, letos se této soutěže zúčastnilo 488 dětí
z celé České republiky. A i tady se všichni naši závodníci drželi v té lepší
půlce startovní listiny. V kategorii mladších si přivezli: Adélka Podolská
19. místo, Katka Šmídová 6. místo, Tomášek Čepelka 35. místo, Kuba
Hovorka 2. místo a Filípek Čepelka 50. místo. Ten byl tedy dvanáctý od
konce, nutno ale dodat, že to byly první závody za kategorii mladších,
jinak běhá ještě za přípravku. V kategorii starších: Katka Hovorková 8.
místo, Šárka Dӧrnerová 19. místo, Tája Dmytriv 44. místo a Eda Dmytriv
8. místo.
A konečně 31. 5. soutěž v Kvasinách- Kvasinská 60. Na tuto
soutěž se děcka velice těšila a v sobotu ráno se odjíždělo do Kvasin
s velkým očekáváním. Po těch málo letech, co se disciplíně jednotlivců
věnujeme už si naši svěřenci stihli udělat celkem dobré jméno a tato soutěž
měla být pověstnou třešničkou na dortu. Počasí přálo, sluníčko svítilo, děti
poprvé oblékly i nové dresy s logem SDH Olešnice. A posouzení, jestli se
dětem zadařilo, to si dovolím nechat na Vás: Přípravka – Filip Čepelka 1.
místo, Mladší dívky – Katka Šmídová
1. místo, Adéla Podolská 8.
místo, Mladší chlapci – Kuba Hovorka 2. místo, Tomáš Čepelka 4. místo,
Starší dívky – Katka Hovorková – 1. místo, Šárka Dӧrnerová 10. místo,
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Tája Dmytriv 12. místo, Starší chlapci – Eda Dmytriv 1.místo. Ve 4
kategoriích z 5 jsme si dovezli titul Přeborníka okresu a v poslední nám
(tedy Kubovi) utekl o pár desetinek sekundy. Celkově ve družstvech se
mladší i starší umístili na 1. místě. Osobně si myslím, že takový úspěch se
jen tak nepodaří a všem dětem bez rozdílu patří naše veliká gratulace.
Drtivý úspěch mladých hasičů na okresním kole 60m v Kvasinách, 31.5.:

Katka a Eda se navíc probojovali na krajské závody do Přelouče,
kde Eda skončil na 16. místě a Katka skončila o 0,01 s na 4. místě v celém
Královéhradeckém kraji.
1.června se ještě Katka Hovorková, Kuba Hovorka a Eda Dmytriv
v doprovodu Vendy Říhy a pana Hovorky vydali do Opavy na Globus cup,
což je také velká republiková soutěž. Z Opavy si Kuba přivezl 8. místo,
Katka 13. místo a Edovi utekla ,,bedna“ o fousek a skončil na krásném 4.
místě. Těmito závody si Katka s Edou vyběhali i výkonnostní třídy ,oba,
Eda i Katka mají II. třídu.
A co na závěr? Poděkování. Díky patří všem rodičům, jmenovitě
manželům Marcele a Martinovi Hovorkovým, kteří nám děti pomáhají na
vlastní náklady na všechny soutěže dopravovat. A v neposlední řadě
trenérovi, Vendovi Říhovi, který je na závody připravuje.
Krásné léto všem, dětem slunečné prázdniny a DĚTI, AŤ VÁM
TO BĚHÁ 
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A ještě z hasičského kroužku:
Jelikož jsou všechny děti v kroužku šikovné a mají zdravou chuť do
soutěžení, rozhodli jsme se se staršími letos naplno zapojit do Hasičské
ligy mládeže. Soutěží v této lize je celkem 10 (3 nás ještě čekají) a v každé
se soutěží v jiných disciplínách.
Lukavice
braňáček
nebodované
Javornice
jednotlivci
2.místo
Provoz
uzlovačka
2. místo
Bystré
štafeta 400 m překážek
štafeta CTIF
4. místo
Houdkovice štafeta 400 m překážek
štafeta dvojic
3. místo
Kvasiny
jednotlivci
1. místo
Opočno
požární útok
štafeta dvojic
2. místo
Mladší se do této ligy zapojili ve 4 soutěžích:
Lukavice braňáček 6. místo
Javornice jednotlivci 1. místo
Provoz
uzlovačka 1. místo
Kvasiny
jednotlivci 1. místo
Celkově si děti vedou velice dobře, starší jsou celkově na 2. místě,
mladší na 4. místě. Přeji všem dětem, ať je chuť a bojovnost neopouští.
A. Čepelková

SDH Hoděčín
Náš sbor se sešel ke konci dubna na brigádě, kde připravil vartu na
pálení čarodějnice o filipojakubské noci. Zároveň uklidil okolí restaurace
Bumbálky a hřiště. Samotný večer pálení čarodějnic se nesl ve znamení
defilé malých čarodějnic a čarodějů. Po setmění se děti prošli po Hoděčíně
s lampiónama a po jejich návratu jsme zapálili vatru. Všichni si pochutnali
na grilovaných kuřatech, které zajistila provozní Bumbálky Jana.
Sedmnáctého května jsme se zúčastnili soutěže v útoku v Hřibinách, kde
jsme s časem 42,44 obsadili celkové páté místo. Zároveň jsme se
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nominovali na okresní kolo útoku mužů nad 35 let v Kvasinách. Na této
soutěži jsme byli z rozhodnutí rozhodčího diskvalifikováni ještě před
startem. O prvním víkendu v červnu se téměř všichni obyvatelé Hoděčína
sešli na turnaji v badmintonu. Na třech hřištích hrálo celkem 32 dospělých
a 10 dětí. Některé velké děti hráli zároveň i s dospělými. Turnajovým
pavoukem v kategorii dospělých dvojic nejlépe prošla Zdena H a Petr M,
kteří ve finále po dramatickém boji porazili Janu J a Romana Š. Na třetím
místě byli Josef T. a Laďka Š. U dětí se stejným počtem bodů se na prvním
místě sešla Bára H a Míša D. následované Denisou M a Davidem K.
Všichni zúčastnění se shodli, že za rok si celý turnaj zopakují.
Petr Dvořák
Pálení čarodějnic 30.4. v Hoděčíně:
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
letošní jaro je již minulostí, dovolím si tedy malé ohlédnutí pro
obecní zpravodaj.
Předchozí rok jsme jarní a letní měsíce věnovali úpravám
prostranství u chaty v Častolovicích, letošní rok se naše úsilí přemístilo do
Olešnice, kde probíhají stavební práce na úpravě havarijního stavu skladu.
Při té příležitosti bychom rádi budovu změnili tak, aby tam bylo možné
ukládat úlovky, následně je chladit a zpracovávat tam i zvěřinu, neboť
prostory u chaty v Častolovicích tomuto účelu již při frekvenci akcí na
lovecké chatě nevyhovují.
Nezapomínáme však ani na naše poslání v honitbě, ve které
průběžně upravujeme políčka pro zvěř, opravujeme a stavíme přikrmovací
a pozovací zařízení. Nová kazatelna tak vzniká v lukách za Isoverem, nový
posed s krásným výhledem do okolí přibude pod kopcem Strýc, v plánu je
další posed a kazatelna u Rašovic, kde tradičně míváme největší potíže se
škodami páchanými černou zvěří. Ačkoliv bylo ale letošní jaro vydatné na
dešťové srážky a obilí narostlo do nebývalé výše, což poskytuje výborný
kryt zvěři, zatím se zdá, že se nám daří porosty celkem úspěšně chránit.
Jelikož se však v naší honitbě zaměřují zemědělci stále na pěstování
neprostupných řepkových kultur na velkých rozlohách, uvidíme více až při
sklizni. Po ní také bude snazší provádět lov divočáků.
Další nevšední lovecký zážitek mají za sebou Jaromír Dostál a
Pepík Vanický ml., kteří se s dalšími loveckými přáteli z blízkého okolí
zúčastnili úspěšné krásné lovecké výpravy na tetřevy, tetřívky a sluky do
Ruska. Jistě Vás oba naši kamarádi sami někde v průběhu roku potěší
svým vyprávěním a fotodokumentací nejen o lovu, ale o prostředí a lidech
žijících zcela odlišně od našich zvyklostí a kultury.
16.května se rozběhla také lovecká sezóna pro lov srnců u nás.
Tradičně započala návštěvou lovců přijíždějících za poplatkovým lovem.
Druhý rok po sobě zde strávili několik dnů 2 lovci ze Slovenska, kteří se
již stali našimi přáteli a Jiří Malý i Josef Vanický ml. zajišťující doprovod
s těmito lidmi rádi strávili svůj čas. Podařilo se ulovit i přes studené deštivé
počasí 3 srnce dle plánu v naší honitbě, a 2 v sousední. Jedna z našich
trofejí se blíží svou hodnotou bronzové medaili.
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Na jaře jsme znovu mysleli i na nejmladší generaci a proto jsme
byli nápomocni zapůjčením lovecké chaty při „světluškování“ dětí
s lampióny a při tradiční Pohádkové cestě v Častolovicích, i při Dětském
dnu v Olešnici. Pro děti nejlákavější je vždy střelba ze vzduchovky.
V rámci spolupráce s Městysem Častolovice, který pravidelně
dotuje naši činnost, ošetřujeme výsadbu stromků v obecním lese Olšina.
Snažíme se spolupracovat též s Okresním mysliveckým spolkem Rychnov.
Požádali jsme o dotaci na pachové ohradníky, pěnu, která se nanáší na
stromy či patníky kolem silnic, aby odrazovala zvěř. Jen na úseku silnic
Libel-Častolovice-Lípa n.Orl. a Čestice-Borohrádek /k Moravskému mostu
přes Divokou Orlici/ jsme měli v loňském roce hlášenou srážku s vozidly a
úhyn 19ks srnčí a 2ks černé zvěře. Naposledy jsem osobně před několika
dny odklízel poraženou srnu na krátkém, ale velmi častém úseku srážek
vozidel se zvěří, a to mezi Častolovicemi za servisem Artomy a viaduktem
nad železniční tratí. Přestože pachové ohradníky tam již byly týden
aplikovány, přišly jsme o srnu od srnčete, tedy ztráta je dvojnásobná. A
odklízení této zvěře není nikdy pro nikoho z nás příjemným zážitkem,
nemluvě o případných možných následcích pro řidiče havarovaných
vozidel.
Dne 21.června jsme uspořádali pro naše členy, honce a rodinné
příslušníky Myslivecký den u chaty Na Pasece, při kterém si každý
myslivec mohl vyzkoušet střelbu na asfaltové terče. Tentokrát nešlo o
výsledky, ale o příjemné setkání a možnost vyzkoušet zbraně a střelbu před
blížícími se střeleckými závody O cenu kamaráda, které se tamtéž
uskuteční dne 12.7. od 8.hod. Na akci je vítána veřejnost, občerstvení
zajištěno. Dále si dovolím všechny milovníky pejsků a příznivce kynologie
pozvat na Memoriál Richarda Knolla, který ve dnech 30.-31.srpna hostí
OMS Rychnov. Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů České
republiky o titul Všestranný vítěz ČR. Memoriál má mnohaletou tradici,
koná se od roku 1975 a účastnit se ho mohou nejlepší psi z všestranných
zkoušek předchozího roku a nominační soutěže daného roku. MRK je také
kvalifikací pro účast na Memoriálu Karla Podhajského, nejvyšší soutěži
v ČR. Memoriál bude probíhat ve více propůjčených honitbách v našem
okrese, bližší informace budou plakátovány na vývěskách nebo zveřejněny
na webových stránkách OMS Rychnov. Z našeho sdružení se bohužel
nikdo na memoriál nekvalifikoval, máme však radost z dalšího úspěšného
vrhu jezevčíků, o které nyní pečuje s rodinou Pavel Žid.
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Školáci se právě dnes, kdy píši příspěvek, rozběhli domů za svými
rodiči s vysvědčením, začínají jim prázdniny. Snad hodně z nich během
následujících dvou měsíců prožije, i díky svým rodičům či prarodičům,
mnoho pěkných zážitků v přírodě. Právě končí červen – Měsíc myslivosti,
ale ten jen nastartoval krásnou podívanou na mláďata a život v přírodě,
který i Vy můžete pozorovat, když si některé letní ráno přivstanete nebo se
večer tiše usadíte, třeba i na některém z posedů, které umísťují myslivci
v honitbě. Posedy se totiž nestaví jen kvůli lovu, ale především za účelem
pozorování zvěře. Vždy si však dobře prohlédněte předem, zda je zařízení
v provozuschopném stavu, a myslete na to, že na žebřík lezete na vlastní
nebezpečí. Ne vždy stačíme všechny žebříky obměnit.
Krásné léto a nezapomenutelné krásné zážitky Vám Všem a dětem
šťastné prázdniny přeje
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
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Další
Kontejner na sběr oděvů a textilu
V naší obci byl umístěn u obecního úřadu (u popelnic na tříděný
odpad) kontejner na sběr oděvů a textilu. Tento druh odpadu nepatří do
směsného komunálního odpadu. Každý z nás ročně vyprodukuje cca 15 kg
tohoto odpadu. Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných
kontejnerů dáváte svému šatstvu druhý život.
Do kontejneru patří:
VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL,
PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Do kontejneru nepatří:
VĚCI MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZNEČIŠTĚNÉ ZEMINOU A ROPNÝMI
LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

Labutě v Hoděčíně:
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Borec na konec, balet nakonec
Na tomto místě jsme si zvykli číst o úspěších mladých hasičů,
nejinak je tomu i tentokrát. Na straně 13 jste se dočetli o vynikajícím
umístění mladých hasičů, kteří se ve 4 kategoriích z 5ti stali přeborníky
okresu. Takový úspěch jednoho sboru nemá v historii této okresní soutěže
obdobu.
Foto na další straně 16: stojící zleva: Šárka Dӧrnerová, vedoucí Andrea
Čepelková, Eda Dmytriv, trenér Václav Říha, Kateřina Hovorková, Tája
Dmytriv, klečící zleva: Tomáš Čepelka, Kateřina Šmídová, Filip Čepelka,
Adéla Podolská, Jakub Hovorka
Ve dnech 13. A 15.5. uvedla ZUŠ F.I.Tůmy Kostelec nad Orlicí
taneční představení Romeo a Julie. Pod vedením paní Lenky Neubauerové
jsme mohli v hlavním představení vidět Tomáše Pinku, Miloslava Vránu a
Kateřinu Šmídovou. V předtančení vystoupily i nejmladší tanečnice - Anna
Martinková a Marie Vilímková. Dvakrát vyprodaný sál SK Rabštejn jistě
svědčí o úspěchu.
Baletní představení Romeo a Julie, na Rabštejně 13. a 15. 6.:
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