Obecní zpravodaj č.2 / 2015
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín
V Olešnici, červen 2015

Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
Začalo léto, prázdniny jsou tu a my Vám přinášíme druhé letošní
vydání obecního zpravodaje.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
za pár dní již budeme v půlce roku 2015 a před námi je dovolená a
dětmi dva měsíce prázdnin. Je čas Vám přinést několik informací z našich
obcí.
V době od vydání minulého čísla zpravodaje byla provedena oprava
nefunkční kanalizace v kuchyni na sportovišti. Rovněž byla vyměněna
okna ve II. patře tohoto areálu.
Nájemkyně areálu doručila výpověď z provozování tohoto zařízení.
Ukončení její činnosti je ke dni 30.6.2015. Na pronájem sportoviště bylo
vypsáno nové výběrové řízení. V prvním kole se bohužel nikdo nepřihlásil
a nyní je vyhlášeno kolo druhé. Záměr na jiném místě zpravodaje. Areál
bude od 1.7.2015 uzavřen. Je škoda, že v době, kdy byly dokončeny
několik let trvající problémy, je tento objekt nevyužit (jednalo se hlavně o
dokončení kolaudace, opravy kanalizace, výměny oken a dveří atd.)
V minulém čísle jsem Vás informoval o přípravě ke schválení
Tržního řádu obce. Toto nařízení bylo schváleno a je v platnosti. Bohužel
šmejdi, jak jsou dnes nazýváni, přišli s novou taktikou a to, že neposkytují
žádný prodej popřípadě nabídku, ale dělají anketu. Tímto tvrzením se
vloudí do Vašich domovů a začnou z Vás tahat informace a po té přikročí
opět k nabízení různých služeb (poslední případ opět změny dodavatelů el.
energie). Nic takového si nenechte líbit a okamžitě volejte číslo POLICIE
158, nebo Kostelec nad Orlicí 974536711. Pouze společným postupem se
můžeme těmto nájezdům různých podvodníků zbavit. Nutná je ale Vaše
spolupráce a dosvědčit, že při návštěvě vašeho domu nabízeli nějaký
produkt.
Zastupitelstvo schválilo výměnu regálů v archivu obce. Stále
narůstající množství dokumentů bylo potřeba řešit. V současné době je
z části výměna dokončena a bude nutno ještě doobjednat některé prvky
regálů. Poděkování patří p. Dostálovi, který provedl celkové vystěhování,
montáž regálů a zpětné zatřídění všech dokladů.
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Bumbálka v Hoděčíně se dočkala nového osvětlení, které bylo
namontováno v červnu. Náklady jsou celkem ve výši 9.850,- Kč. Nyní
bude ještě proveden nákup krbových kamen.
V současné době probíhá instalace elektronického zabezpečení
budovy školy a OÚ. Po montáži již nebude možné vstoupit volně do této
budovy a každý bude nucen zazvonit na konkrétního pracovníka školy
nebo obce, za kterým jde. Toto zabezpečení vychází z nařízení
Ministerstva školství. Bohužel je škoda, že jsme ze strany školy byly pozdě
informováni a ze strany kraje vůbec o vyhlášeném dotačním titulu na
pokrytí těchto nákladů. Žadatelem mohly být pouze školy a ne obce.
Na základě anonymu, který byl doručen na Českou školní inspekci
a následně byla provedena kontrola na naší škole se obec jako zřizovatel
nebude již dále zabývat. Pokud má někdo starost o naše děti, tak ať to
řekne veřejně a nenapadá vše kolem sebe a neschovává se dále zbaběle za
ostatní rodiče. Tento dopis včetně obálky je otištěn na jiném místě.
Bohužel zákony jsou tak postaveny, že se anonymem musela inspekce
zabývat. Zastupitelstvo obce plně podporuje naší školu. No a ještě za
zřizovatele, o nácviku besídky jsme věděli a rovněž jsme byli jako všichni
ostatní co scénku viděli, překvapeni úrovní a předvedením. Za to patří dík
všem, kteří vystupovali, zajišťovali zázemí a hlavně p. ředitelce
s kolektivem. Co se týče nemoci, tak i tento bod byl projednán se mnou a
za obec byl souhlas s ředitelským volnem vydán, neboť zdraví máme jen
jedno a o děti postaráno bylo. Případné problémy se snažíme řešit hned bez
účasti inspekce, nebo podlého anonymu, pokud je s kým. Vážím si rovněž
pozvání na SRPDŠ, kde jsem měl možnost vyslechnout názory rodičů.
Doufám, že i do budoucna se budou důležité věci řešit s klidnou hlavou.
Inspekční zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ v Olešnici.
Závěrem ke kanalizaci. Dnes již máme vydáno územní rozhodnutí o
umístění stavby. Dále bylo schváleno členy DSO Obecní voda zadání na
výběr administrátora projektu. Jedná se o subjekt, který bude pro nás
zpracovávat a podávat žádost o spolufinancování v rámci dotací a
zajišťovat dotační management. Nyní již nezbývá než čekat na vhodný
dotační titul. V závěrečné fázi je rovně vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení.
Závěrem Vám všem přeji dny plné slunce a letní pohody.
Jiří Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Statistika obcí
Narodili se:

Anežka Kopecká
(Minule nebyla uvedena. Za chybu se omlouvám)

Přistěhovali se:

Ladislav Juryšta
Stanislav Troják

Odstěhovali se:

Lucie Cvejnová
Vanesa Csontosová

Zemřeli:

Jindřiška Řičařová
Zdenka Vacková

V měsících dubnu až červnu 2015 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Chaloupková Libuše
Jedlinská Marie
Petrláková Krystyna
Roušavá Monika
Pinková Marie
Chaloupková Marie
Martínková Jarmila
Plašilová Marie
Řičař Radomír
Bezdíček Emil

85 let
81 let
70 let
75 let
88 let
82 let
88 let
82 let
86 let
70 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
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SPOZ
18. dubna se konalo již tradiční setkání důchodců na sportovním
areálu. Letos si program připravily děti ze základní školy a předvedly nám
pohádku Mrazík. Tento program se nám moc líbil a bych pochválen
velkým potleskem. Občerstvení nám připravila paní Šmídová, výborný
řízek s bramborovým salátem, a podávali se zákusky s kávou. V sále vládla
příjemná atmosféra, a proto už se těšíme na příští rok.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Výlet na Sněžku
Odjížděli jsme 15. května v 6.00 hodin a do autobusu nastoupilo 27
rodičů a 26 dětí. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou jsme vyjeli lanovkou na
Růžovou horu a vydali jsme se s malým baťůžkem na zádech vzhůru na
Sněžku. Ostatní zavazadla nám autobus odvezl na hotel Oddech, kde jsme
byli ubytováni.
Z Růžové hory na Sněžku jsme museli zdolat skoro 400 schodů a
značné převýšení. Po namáhavém výstupu jsme konečně dosáhli vrcholu
nejvyšší hory České republiky. Bylo krásné slunné počasí a naskytl se nám
nádherný výhled na vrcholky Krkonoš z polské a české strany. Prohlédli
jsme si novou Poštovnu a po krátkém odpočinku, občerstveni vydatnou
svačinou od maminky jsme se vydali na osmihodinovou túru přes Luční
boudu, Výrovku, Chatu na rozcestí a Lyžařskou chatu. Po 16 ti kilometrech
jsme konečně dosáhli našeho cíle a došli utrmáceni, znaveni do hotelu
Oddech v Černém dole.
Po chvilce odpočinku jsme se ubytovali v krásném hotelu a šli jsme
prozkoumat okolí. A hle – tu trampolína, tu skluzavka, tu houpačka.
Všichni jsme zapomněli na únavu a řádili jsme až do večera, zatímco
rodiče si masírovali unavené nohy a celé tělo.
Po výborné večeři / svíčková s knedlíkem/proběhla beseda s členem
horské služby. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.
Na některých byla znát velká únava z tohoto velkého dne, venku
byla tma, a tak jsme se rozešli do svých pokojů. Někteří padli, někteří
bujařili.
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Další krásný den nás sluníčko zašimralo, seběhli jsme na snídani a
formou „ švédského stolu“ jsme se do sytosti najedli, jelikož si každý
vybral to, co chtěl a na co měl chuť.
Po snídani jsme se vydali na menší sedmikilometrovou procházku
na Černou horu. Vystoupili na rozhlednu a uviděli jsme, jak u nás
v Čechách je krásně. Po této opět úžasné „procházce“ jsme se naobědvali,
sbalili své věci, uklidili pokoje a spokojeni vyrazili autobusem k domovu.
Většina z nás ihned usnula, ale to vůbec nevadilo, jelikož se nám zdálo o
krásném výletu.
Vrátili jsme se v pořádku přesně v okamžiku, kdy náš hokejový tým
začal bojovat s Amerikou o 3. místo na mistrovství v ledním hokeji. Moc
děkujeme, máme na co vzpomínat.

Žáci 5. ročníku
Dětský den
V sobotu 6.6.2015 pořádala ZŠ Olešnice spolu s SDH Olešnice a
mysliveckým sdružením Olešnice dětský den. Pro děti byla připravena
spousta soutěží, a protože bylo horké počasí, měly děti k dispozici vodní
fontánu, u které se s radostí osvěžily. Za skákání v pytlích, sbírání míčků,
házení míčků na různé cíle, lovení ryb, jízdu na koloběžce, střelbu ze
vzduchovky a další disciplíny na děti čekala zasloužená odměna. Vyhrály
různé dobroty a drobnosti. Mnohokrát děkujeme všem, kteří s organizací
dětského dne pomáhali a zajistili odměny pro děti.
Husitský bivak 2015
O tom, že celé této akci předcházela dlouhodobá příprava, jsme se
dozvěděli až nakonec. Mělo to být pro nás, děti, překvapení. Rodiče se
scházeli, vyráběli zbraně z kartonu a polystyrenu, stavěli vozovou hradbu a
další rekvizity v podobě papírových křižáků a dalších dekorací.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Po příchodu na Sportoviště 12. června odpoledne nás čekalo
opravdu velké překvapení. Uprostřed stála vozová hradba, viděli jsme
hranici v Kostnici, Betlémskou kapli a město Tábor.
Pak přišly vypravěčky v kostýmech husitů a vyprávěly nám o tom,
jak se žilo na přelomu 14. a 15. století. Chudí lidé měli život těžký, církev
bohatla prodáváním odpustků. Jak se odpustky prodávaly, nám ukázal
mnich. Najednou se ukázal člověk, který se nebál a na tyto zlořády nás
upozornil. Byl to Jan Hus. Poslechli jsme si jeho kázání v Betlémské kapli.
Pak dostal vzkaz, aby se dostavil do Kostnice. My jsme ho přemlouvali,
aby nejezdil, že ho král Zikmund, šelma ryšavá, zradí. On si nedal říci, jel
do Kostnice, aby zde pravdu hájil. Po příjezdu ho uvěznili, a protože svoje
učení neodvolal, zaživa ho na hranici upálili.
Bylo to moc smutné, ale zároveň jsme si uvědomili, jak statečný to
byl člověk. Za pravdu se má člověk prát a bojovat.
A najednou vidíme postavu na krásném černém koni. Kdo to je?
Byl to Jan Žižka s okem zakrytým páskou, v drátěné košili s palcátem
v ruce.
„My teď budeme husité“, řekl Jan Žižka. „Povedu vás do boje za
pravdu a učení Jana Husa. Pod mým vedením půjdeme do lesa, kde si
vyrobíme zbraně a vlajky se symbolem husitů – kalichem“.
Po příchodu na Sportoviště nám vypravěčky ukázaly husitské
zbraně vyrobené ze zemědělského nářadí, např. řemdich, sudlice a kropáč.
Největší zbraní husitů však bylo jejich přesvědčení, že bojují za správnou
věc a jejich slavná píseň, Ktož sú boží bojovníci. Dále se dozvídáme, co
byl kalich, přijímání pod obojí, město Tábor a další zajímavosti z této
doby. Následoval praktický výcvik – střílení z praku, kuše, házení těžkého
kamene na cíl a cvičný útok na křižáka. Za vše dostáváme odměny, které
musíme všechny odevzdat do sudu u města Tábora, abychom si byli
všichni rovni. Po chvilce následuje skutečná bitva. Obsadíme vozové
hradby a bráníme nájezdům křižáků – rodičů na koních. Házíme pytlíky
s vodou, bijeme je doma vyrobenými zbraněmi hlava nehlava. Za zpěvu
písně Ktož sú boží bojovníci, opět vítězíme, protože pod vedením Jana
Žižky nikdy husité neprohráli. Po bitvě následuje večeře – výborný
husitský kotlíkový guláš. V další bitvě opět vítězíme.
Poslední bitva byla U Lipan, kde proti sobě bojovaly dvě skupiny
husitů. Tato bitva znamenala konec husitského hnutí.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Také my jsme z celého válčení a soutěžení unaveni. Padáme
únavou do stanů a v mysli válčíme dál.
Ráno nás čeká snídaně, sbalíme si věci a jdeme plni krásných
zážitků domů.
žáci ZŠ Olešnice
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli
na přípravě tohoto projektu, mým kolegyním a celé mojí rodině. Bez této
pomoci si nedovedu představit zvládnutí této náročné akce.
Během prázdnin se podrobím operaci kyčlí s následnou rehabilitací
a lázeňskou péčí. Moje pracovní neschopnost bude trvat cca půl roku. Po
tuto dobu mě bude zastupovat Mgr. Edita Janečková.
Mgr. Milada Vránová
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SDH Olešnice
Na konci druhého čtvrtletí letošního roku Vás seznámím s prací
hasičů v tomto období.
V pátek 10. Dubna provedly děti brigádu na úklid okolí obce, Ota
Hanák potom provedl svoz nasbíraných pytlů k hasičárně.
Druhou dubnovou sobotu sebrali hasiči v naší obci staré železo a
papír, občanům, kteří nám sběr připravili před domy, tímto děkujeme.
Na sobotu 18, dubna byla svolána valná hromada členů sboru,
hlavním jednacím bodem byla příprava tradičního kácení máje, na této
schůzi byli přítomní seznámeni s novým složením představitelů Okresního
sdružení hasičů, které bylo zvoleno 28.3. Shromážděním delegátů
v Albrechticích nad Orlicí. Dále i s novým vedením našeho okrsku, když
starostkou okrsku se stala ing. Martina Pinková z našeho sboru.
Květen byl zahájen tradičním kácením máje. Hasiči si pro přítomné
připravili scénku na téma pohádky Lotrando a Zubejda, naši herci opět
nezklamali a přítomné pobavili. Musíme poděkovat i počasí, které se
umoudřilo a představení mohlo být sehráno bez deště.
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Po této náročné akci se začali hasiči připravovat na okrskovou
soutěž, kterou pořádali hasiči z Čestic 23. Května v areálu střelnice. Na
této soutěži, které se zúčastnili družstva mužů a žen z okrsku se podařilo

ženám i mužům ve svých kategoriích zvítězit.
Jelikož vítěz okrskové soutěže postupuje do soutěže okresní,
rozhodli se naši muži odjet zastupovat náš okrsek na okresní soutěž 6.6.
v Pohoří, a protože jich velká část je již ve věku 35 let, soutěžili v kategorii
mužů nad tuto věkovou hranici. Myslím, že se zde neztratili a skončili na
pěkném pátém místě.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Hned následující týden po okrskové soutěži se konalo jarní kolo
dětské soutěže Plamen v Přepychách, dospělí hasiči jeli v pátek připravit
dětem zázemí a v sobotu ráno nám pomáhali společně s některými rodiči
dopravit děti na soutěž, která probíhá celý víkend. Všem, kteří nám
pomohli, děkujeme, zvlášť pak děkuji manželům Pinkovým, kteří tak, jako
i v předešlých letech zajistili po celý víkend jídla pro všechny zúčastněné
včetně dovezení do místa soutěže.
Šestého června pomohli hasiči s organizováním dětského dne na
sportovišti a přispěli i věcnými cenami.
Ještě se vrátím k datu konání okresní soutěže v Pohoří, stejný den
zde probíhala i soutěž jednotlivců dorostu, zde náš sbor zastupovali
v kategorii střední dorost Kateřina Hovorková a v kategorii starší dorost
Jakub Šmída, oběma se podařilo ve své kategorii zvítězit a postoupili do
kola krajského, které proběhlo 20. června na stadionu v Týništi nad Orlicí.
Zde se podařilo Kačce ve své kategorii zvítězit a pojede proto náš sbor i
kraj reprezentovat na celorepublikovou soutěž 11.-12.7. do Prahy. Jakub
skončil mezi staršími dorostenci na třetím místě. Oběma děkuji za
obdivuhodné výkony. Když Kateřina je tak v letošním roce po závodech na
60 metrů přes překážky okresní přebornicí mezi staršími žákyněmi i mezi
dorostenkami na sto metrů a krajskou přebornicí v středním dorostu. Pro
vysvětlení, starší žáci mohou soutěžit i v kategorii dorostu.
Na začátek července připravujeme pro hasiči opékání u hasičské
zbrojnice.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
10. dubna se konala brigáda
našich dětí. Rozdělili jsme
se na 2 skupiny a ve
vybraných částech obce
jsme uklízeli a následně
vytřídili odpadky. Odměnou
pro nás byla grilovaná
kuřata, která jsme dostali od
obce za dosažené úspěchy
na soutěžích v loňském
roce.
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Dne 2. 5. družstvo starších odjelo do Bystrého v Orlických horách
na další soutěž z Ligy mládeže (štafeta CTIF, požární útok CTIF).
Družstvo obsadilo 6. místo.
Týden na to, 9. 5., opět družstvo starších, soutěžilo v Houdkovicích
(štafeta dvojic, štafeta CTIF). Zde obsadily 5. místo.
16. 5. se uskutečnila soutěž 60m překážek v Kvasinách – více o této
soutěži ve zprávě jednotlivců.
Ve dnech 29. – 31. 5. se v Přepychách uskutečnilo jarní kolo hry
PLAMEN. Počasí letos bylo jako na houpačce, jelikož sluníčko krásně
hřálo, ale mnozí z nás i zmokli. Družstvo mladších, z důvodů různých
zlomenin dětí, tvořili převážně žáci 1. a 2. třídy. V disciplínách ale vše
zvládli na jedničku a žádné chyby neudělali. Je však rozdíl, když běží žák
1. třídy a tu samou dráhu běží žák ze 4. třídy, který je samozřejmě mnohem
rychlejší v běhu. Družstvo mladších skončilo na 8. místě a družstvo
starších na místě 7.

Dne 7. 6. družstvo starších soutěžilo v Jílovicích (štafeta 4x60m,
požární útok). V Jílovicích naši mladí hasiči dosáhli na krásné 2. místo.
Hasičský kroužek bude probíhat i o prázdninách, každou středu
(mladší 15:00 – 16:00, starší 16:00 – 17:00) – je totiž nutné připravovat se
na podzimní kolo hry PLAMEN
Dne 4. 7. jsou zváni všechny děti z našeho sboru na tradiční
grilování.
Ve dnech 31. 7. – 1. 8. bude uspořádán výlet našich mladých hasičů.
Ing.Bc. Martina Pinková
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Zpráva o činnosti jednotlivců
Jako již tradičně bych Vás chtěla seznámit s činností jednotlivců
hasičského kroužku.
28. – 29. 3. Český halový pohár Jablonecká hala 2015
Již v březnu odjeli sourozenci Hovorkovi s tatínkem a trenérem p.
Říhou do Jablonce nad Nisou na halové závody. Jelikož byla obrovská
účast, museli organizátoři rozdělit soutěž na 2 dny, jeden den dívky, druhý
den chlapci, proto tuto dálku museli naši absolvovat dvakrát. Jakub si
navíc poprvé vyzkoušel velkou bariéru ve starší kategorii a vůbec si
nevedli špatně.
25. 4. Memoriál Ivany Valnohové Malé Svatoňovice
V sobotu si 5 jednotlivců vyjelo vyzkoušet soutěž mimo náš region,
až k Trutnovu. Přestože neznali terén ani konkurenci a všichni letos poprvé
soutěžili ve starší kategorii, i odtud si dovezli 3. medaile.
26. 4. Slatinský plamínek Slatiny u Jičína
Už následující den v neděli odjeli tentokrát všichni jednotlivci do
Slatin u Jičína. Zde byli už podruhé a velice se jim tam líbilo. Je tu krásné
prostředí a neuvěřitelně milí a vstřícní lidé. Děti si odsud vozí medaile  i
přesto, že pro starší kategorii chlapců jsou zde zakázané tretry, což našim
chlapcům značně komplikuje situaci. A přestože jim ,,cizáci´´ z Olešnice
již druhým rokem odvezli z jejich místní soutěže cenné kovy, stále nás
zvou znovu a vítají nás s otevřenou náručí.
8. 5. Hřibojedská 60 Jaroměř
Na této celorepublikové soutěži jsou naše děti už jako doma. I tady
je konkurence veliká, a Katka Hovorková si zde navíc poprvé naostro
vyzkoušela dorostenky na 100 metrů, což obnáší 8 metrů kladinu a spojky
ROT. Soutěž je ale výborně organizovaná, proto má i přes velké množství
závodníků rychlý průběh. I tak jsme se ale tentokrát dostali domů až v 7
hodin večer a všichni úžasně opálení, protože bylo slunečno a vedro.
16. 5. Kvasinská 60
Letos se nám bohužel tato soutěž kryla s dvoudenním školním
výletem na Sněžku, proto do Kvasin odjeli pouze 4 soutěžící.
Organizátorům se ale tentokrát vůbec nevedlo, nastaly problémy
s časomírou a zmatky ve startovní listině a to našim dětem uškodilo.
Soutěžící startovali tak nešťastně, že se nám sešli kategorie chlapců i dívek
v jednou rozběhu a Jakub si musel narychlo půjčovat rozdělovač, na který
nebyl zvyklý. Ale i tak všichni podali skvělé výkony. Šárka Dörnerová
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s Katkou Hovorkovou si zaběhly i dorostenky na 100 metrů a i tady se
holkám vedlo. Šárka navíc běžela bez jakékoliv přípravy a tréninku.
Nyní bych na tomto místě chtěla poděkovat všem rodičům, kteří
nám na svoje vlastní náklady pomáhají děti na tyto závody vozit. Velice si
toho vážíme.

Andrea Čepelková

SDH Hoděčín
V měsíci dubnu po obci Hoděčín uskutečnil náš sbor sběr starého
železa, výtěžek je určen na činnost sboru. O filipojakubské noci se
uskutečnilo tradiční pálení čarodějnice. Pro děti byly nachystány soutěže,
lampiónový průvod a byly vyhlášeny nejhezčí masky.
Na konci května jsme se účastnili okrskové soutěže v hasičském
útoku na Skále v Česticích. Nastoupili jsme se dvěma soutěžními týmy a
obsadili jsme nádherné šesté a sedmé místo s minimálními odstupy mezi
sebou.
V druhém červnovém týdnu jsme zorganizovali již třetí
bambinktonový turnaj na hřišti u Bumbálky. Turnaje se zúčastnilo celkem
42 hráčů. Hrálo se dětské kategorii do deseti let a ve smíšených dvojicích
na deset let. Po odehraných osmi zápasech v základních skupinách si
nejlepší čtyři týmy z každé skupiny zahrály v play-off o vítězství. Jen
škoda, že část zápasů v základních skupinách museli být pro bouři a
následný déšť odehrány na papíře v piškvorkách pod střechou pivnice
Bumbálka. V turnajovém pavouku si nejlépe vedli týmy Jan Matoušek a
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Míša Dvořáková proti Petru Markovi se Zdenou Húbnerovou. Ve
finálovém zápase nakonec byli šťastnější Zdena s Petrem s výsledkem 2:0
na sety. U dětí byla nejlepší Klárka Tomšová. Večer se všichni účastníci
pobavili v Bumbálce u pivka.

Petr Dvořák
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Myslivci ze Střezmé a spolu s nimi naši kamarádi a milí hosté
z Čestic a okolních obcí i mysliveckých sdružení si opět na začátku ledna
zatančili na vlastním Mysliveckém plese v Česticích. Ples by asi nebyl
ničím zvláštní od těch, tuším, že třinácti předchozích, kdyby se nad Českou
republikou nepřehnal během večera silný vítr, který se postaral na mnoha
místech o dlouhé výpadky elektřiny. Nevyhnulo se to ani Čestické
hospodě, a tak vznikla velmi netradiční situace –dvě hodiny v potemnělé
restauraci, při narychlo donesených svíčkách, při sborovém zpěvu za
doprovodu našeho kamaráda trubače Ondry Matějky, který lidem zahrál na
svůj nástroj k povznesení nálady i skladbu známou z Večerníčku. Lidé si
svítili svými mobily na cestu k výčepu, do salónku, kde se ještě podařilo
roznést ohřáté „hotovky“ a k toaletám, tu a tam zřejmě v dobré víře vešli
do nesprávných dveří , ale nakonec to všichni zvládli a máme zase na co
vzpomínat. Myslivcům se podařilo za pomoci ochotných přátel sehnat
narychlo dvě mobilní elektrocentrály, aby zábava mohla po necelých dvou
hodinách pokračovat, a energetikům nakonec obnovit dodávky elektřiny,
aby ples mohl končit až v ranních hodinách. Před všemi návštěvníky
nezbývá než smeknout a poděkovat jim za jejich dobrou náladu a
trpělivost. Nelze však zapomenout na povedený úvod plesu, kde ještě
v plném lesku a v záři světel odtančil své působivé předtančení mladý
taneční pár, sl.Dominika Keslová a p.Martin Bartoš, z taneční školy Krok v
Hradci Králové, kteří roztleskali sál při svých latinskoamerických tancích –
jive, chacha, samba a rumba. Z potemnělého lokálu se při výpadku proudu
neztratila z tomboly tlačenka, ani jiné dary tradičně nás podporujících
přátel, a tak nakonec nechybělo ani neméně očekávané půlnoční
vystoupení místopředsedy MS Jirky Malého, který se vždy nejvíce
zapojuje do příprav plesu, i do úklidu po jeho skončení, kdy mnozí
tanečníci ještě dospávají a „chladí si rány“.
Březen patřil setkání a bilancování na výroční členské schůzi na
chatě v Častolovicích.
Sice jsme značně v loňském roce provětrali naši pokladnu a
zakončili naše hospodaření v červených číslech, především z důvodu
vyšších investic do oprav havarijního stavu hospodářské budovy
v Olešnici, ale znovu zůstalo za myslivci vidět hodně dobře odvedené
práce, a to nejen v Olešnici nebo při zvelebování chaty v Častolovicích, ale
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také v honitbě, kde se snažíme o navrácení divoké populace bažanta a
zachování všech dalších živočišných druhů. V tomto směru jdou všem
příkladem především Josefové – Ing.Vanický st. a Vanický ml., kteří
z vlastních prostředků posilují stavy bažantí zvěře okolo Hřibin, kde
bývaly v minulosti stavy bažantů ozdobou revíru, i myslivecký hospodář
Pavel Žid, který musel tentokrát při rozdělování zvěřiny zohlednit výrazný
propad v odlovu černé zvěře /především kvůli intenzívnímu odlovu ve
vedlejší lesní honitbě/, ale vyrovnat se i s propadem v odlovu srnčí zvěře,
když bylo v loňském roce evidováno v naší honitbě neuvěřitelných 28 ks
sražených auty nebo jinak uhynulých! Zajímavostí jistě i pro mnohé
z čtenářů bude to, že se k nám stále více rozšiřuje šelma psík mývalovitý, a
dokonce byl údajně v honitbě blízko Nového Města nad Metují nejméně
dvakrát pozorován šakal.
Každý člen sdružení přispěl v průběhu roku svým dílem k naplnění
našich cílů, o soudržnost členů sdružení pečuje rukou společnou výbor MS
a osobním příkladem jdoucí předseda MS Miloslav Zaňka. Při brigádách
členové MS odpracovali stovky brigádnických hodin - nejvíce práce
odvedl p. Milan Žid. Ve střelbě na asfaltové terče nejlepších výsledků
dosáhl Josef Vanický ml, který byl nejaktivnější i při lovu zvěře spárkaté, a
také zvěře škodlivé. Zde se odráží nejen častý pobyt v přírodě a dobrá
střelecká pohotovost, ale též k rodině se vážící myslivecké tradice. Pepíkův
otec se pak pro změnu nejvíce podílel na zajištění oprav skladu v Olešnici.
Mezi kynology se nejčastěji zapojil do akcí Roman Mitana se svým
mladým ohařem Finem, Farma Moravec nám pomohla s uskladněním
krmiva, ZD Mostek s obděláním políček. O střelecké akce na Třešňovce se
zpravidla starali Miroslav a Bohuslav Martínkovi. Naše poděkování za
veterinární dohled nad bažantí zvěří, a především naše gratulace k narození
syna patří MVDr. Lucii Sejkorové z Olešnice.
Ve sdružení je evidováno nyní 29 členů, s věkovým průměrem
mírně nad 50let, když nejstaršímu z nás, p.Kuncovi je 82 let. Mezi členy
jsou pouze muži. Díky přijetí nového člena z Pasek máme členské
zastoupení v katastru všech obcí, kde se rozkládá naše honitba. Některé
akce zvládáme i díky účasti našich honců.
Jen málo nebo mnohem menší úkoly bychom zvládli bez podpory
obcí a jejich představitelů. Proto nás velmi potěšila návštěva starostů
Městyse Častolovice, pana Ing.Prause, i starostů Obecních úřadů ve
Hřibinách a v Olešnici, paní Potočkové a pana Moravce, na naší výroční
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schůzi a jejich diskusní příspěvky, ve kterých nám svou podporu vyjádřili,
i přislíbili do dalšího období. Kladně jsme přivítali i aktivitu společnosti
Saint-Gobain, která se při příležitosti 350.výročí založení koncernu
rozhodla vysázet v bezprostředním okolí cest a příkopů kolem Častolovic a
Čestic 350 ks ovocných stromů. Tyto stromy v budoucnu přispějí jak zvěři
svými plody, tak všem zde žijícím obyvatelům kyslíkem, stínem, i svou
krásou při pochůzkách nebo projížďkách přírodou.
Mezi naše největší úkoly pro rok 2015 patří zvládnout řádně
transformaci našeho mysliveckého sdružení na spolek dle nového
občanského zákoníku, a sladění našich stanov s těmito předpisy.
Po jaru je za myslivci vidět, jako každoročně v tomto období, velký
kus práce.
Byly uklizeny odpadky kolem mnoha cest naší honitbou, postaveny
2 nové kazatelny a 2 nové lovecké posedy v honitbě, chata v Častolovicích
dostala nový kabát, přesněji nové dřevěné pobití na průčelí chaty. Tmavý
nevzhledný palisandr z půlkulatého dřeva vystřídaly hladké světlé palubky
sladěné s přístřeškem na rožnění masa.
Při těchto akcích výrazně pomohl nový člen Jarda Pultar, který nám
zároveň předvedl, že je díky zkušenostem z jiných honiteb již zkušeným
lovcem, proto se mu v naší honitbě hned po získání členství podařilo ulovit
3 divočáky. Dalším lovcům se již dařilo méně, mohou za to i rozsáhlé lány
vzrostlého obilí, řepky olejky i vysoké travní porosty. Tři členové si však
stihli zpestřit jaro úspěšným lovem tetřevů, tetřívků a sluk v Rusku a za
zmínku jistě stojí též srnec s velmi raritní trofejí, který byl uloven na
Častolovských Horkách Jiřím Malým.
Naši členové nechyběli ani letos na akcích s dětmi – v Olešnici na
Dětském dnu, na chatě v Častolovicích se postupně sešly děti při
Světluškování a Pohádkové cestě. Několik členů navštívilo našeho člena,
p. Jindřicha Laštovičku, v jeho domě v Týništi nad Orlicí, aby tomuto
nesmírně skromnému a přátelskému člověku, lesníku, myslivci, a dobrému
střelci popřáli pevné zdraví za nás všechny k jeho krásnému životnímu
jubileu, 80. narozeninám.
V Olešnici letos proběhne na hospodářské budově v rámci
rekonstrukce budovy výměna oken a oprava venkovní omítky, na kterou
nám přispěje Obec Olešnice.
Zvažujeme, že z důvodu povinných legislativních úprav budeme
muset nejen přejmenovat naše myslivecké sdružení na spolek, ale zřejmě
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ještě v letošním roce též uspořádat nové volby a zvolit členy výboru, kteří
budou zaneseni při registraci našeho spolku u krajského soudu. Všechny
pozdější případné změny by totiž byly výrazně zpoplatněny.
V květnu resp. v červnu přišlo naše sdružení, nebo spíše spolek,
abychom si zvykali na nové označení, o dva lovecké psy. Postupně jsme z
důvodu pokročilého věku a zdravotních komplikací přišli o dva slídiče welššpringršpaněla Bena a špringršpaněla Cliffa. Bude nutné je v brzké
době nahradit.
Během června a července opět ožívá chata Na Pasece při několika
střeleckých podnicích. Veřejnost je srdečně zvána především na střelecké
závody v loveckém parkůru /střelba na asfaltové terče/ O cenu kamaráda,
který se uskuteční v sobotu 18.7.2015. Někdo se již zřejmě nedávno
nemohl dočkat a tak správce při kontrole chaty našel vypáčenou okenici a
okno.
Dne 9.8. se chystáme na společný výlet do Jihlavy na mistrovství
Evropy v dřevorubeckých disciplínách Eurojack.

R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
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Další
Kalamita v obecním lese
Po větrné kalamitě v dubnu 2015 bylo zpracováno 80,05 m3 dřevní
hmoty. Bohužel padl také největší smrk v našem obecním lese o hmotě
6,70 m3.

Zlatý rýč
I letos je vyhlášena soutěž O zlatý rýč obce. Vítěz bude vyhlášen na
vánoční besídce v prosinci. Do soutěže se přihlásíte tak, že vyfotíte nebo
donesete nějaký ukázat zajímavý výpěstek ze zahrady – zeleninu, ovoce,
květinu a podobně. Některé Vaše příspěvky už dorazily, díky za ně. Pokud se
chcete zúčastnit, máte nejvyšší čas!
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Sportoviště
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Anonym
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A teď něco veselejšího
Labutí rodinka na rybníku v Hoděčíně:

Borec na konec
Borcem na konce je Kateřina Hovorková. Stala se v letošním roce
po závodech na 60 metrů přes překážky okresní přebornicí mezi staršími
žákyněmi i mezi dorostenkami na sto metrů a krajskou přebornicí v
středním dorostu.
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