Obecní zpravodaj þ.1 / 2016
Zpravodaj obcí Olešnice a HodČþín
BĜezen 2016

Stavba nové lavice u pamČtního buku na cestČ na Rašovice

Silvestrovská procházka SDH Olešnice:

SDH HodČþín: silvestrovská vycházka, Pletení pomlázky, zdobení kraslic:

Vážení čtenáři obecního zpravodaje, na Velikonoce Vám přinášíme
první letošní vydání. Přejeme zajímavé čtení.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně ukrojil první čtvrtletí roku 2016 a je zde chvíle Vás
seznámit s děním v našich obcích.
Na počátku roku byla zaregistrována smlouva na věcné břemeno s
T-MOBILE na optický kabel položený v loňském roce na obecních
pozemcích. Úhrada za věcné břemeno ve výši 152.250,-Kč byla již rovněž
přijata na účet obce.
Dále byla provedena revize sportovního zařízení a vybavení hřišť
v Olešnici a Hoděčíně.
Zastupitelstvo schválilo nákup 5 ks venkovních odpadních košů.
První koš byl již nainstalován u posezení u buku na hraniční cestě.
Doufáme, že nedojde opět k útoku ze strany vandalů, tak jako v loňském
roce. Další koše budou rozmístěny v průběhu května na určená místa.
V únoru byly nainstalovány cedule se zákazem podomního prodeje.
V případě, že Vás opět budou obtěžovat prodejci, volejte ihned POLICII.
Tento zákaz je schválen vyhláškou obce.
POŠTA PARTNER je služba, o které jsem Vás informoval
v posledním čísle zpravodaje. Zde nedošlo k žádné změně stanoviska ze
strany obce. Bohužel se POŠTA snaží dále svojí pobočku v Olešnici
někomu vnutit, aby tuto službu smluvně zajišťoval ve vlastních prostorách.
V březnu došlo k propadnutí kanalizace v Hoděčíně. Byl proveden
výkop a oprava poškozeného potrubí. Dále bylo provedeno vyčištění
příkopů v Olešnici od OÚ k potoku a od p. Junka k potoku. Současně došlo
k přehrnutí zeminy a k úpravě terénu u kompostu. Tyto práce provedla
firma V+V Hřibiny.
V rozpočtu pro letošní rok byl schválen nákup židlí do kanceláře
obecního úřadu. Bylo zakoupeno celkem 11 ks za částku 8.360,-Kč.
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Oprava betonové desky na sportovišti v Olešnici bude provedena
v měsíci dubnu. Současně zde bude provedena montáž nového zábradlí a
oprava schodů ze strany od hřiště do výčepu.
V lednu došlo k podpisu kupní smlouvy na parcelu ve Vrbkách.
Nyní je již pozemek prodán a peníze jsou rovněž na běžném účtu.
V březnu byly doručeny další dvě žádosti o parcely ve Vrbkách.
V současné době probíhá jednání se zájemci a je vyvěšen záměr na prodej
těchto pozemků.
Kanalizace
V krátkosti několik informací o připravované akci. Stavební
povolení je vydané a nabylo právní moci.
K 5.lednu 2016 byla podána žádost o dotaci. Zde budeme čekat, jak
bude naše žádost posouzena a jestli bude dotace schválena. Předpokládané
rozhodnutí o přiznání dotace je období do konce června 2016. Nezávisle na
poskytnutí dotace bylo členy DSO Obecní voda schváleno zadání
vypracování projektové dokumentace pro stavbu. Nyní bude souběžně
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební dozor a BOZP.
Bohužel, vše není úplně bez problémů, neboť svazek DSO Obecní
voda nyní prochází určitými názorovými střety. Z tohoto důvodu požaduji
zástupci Čestic, Hřibin a Olešnice změnu stanov. Tlak ze strany Častolovic
je již tak neúnosný, že zde panují určité obavy o dalším fungování svazku
ve stávající podobě. Doufám, že snad zvítězí rozum a úcta k práci, kterou
v minulém období vykonali při fungování svazku naší předchůdci p.
Zilvar, Kunčár, Bašátek, Svašek a další. Lze si jen přát, aby nebylo vše
zničeno pouhou arogancí a nepřiměřených požadavků vůči menším obcím.
Závěrem Vám všem přeji pěkné jarní dny, bohatou pomlázku a
hodně sluníčka. Těším se na další spolupráci s Vámi.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Loskot František

Přistěhovali se:

Müllerová Žaneta
Fišer Richard

V měsících leden až březen 2016 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Marek Václav
82 let
Marek Jiří
83 let
Bašátková Karla
83 let
Macháčková Hana
70 let
Šimerdová Božena
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

SPOZ
Letošní první schůze SPOZu se konala v pondělí 28. února na
obecním úřadě. Na programu bylo rozdělení gratulování, příprava obecní
zábavy a setkání důchodců, dále vítání občánků, stříbrných svateb a
dokonce i svatby diamantové.
Obecní zábava
Obecní zábava se bude konat 2. dubna na sportovním areálu. Letos
bude ve stylu Kloboukové zábavy, aneb Léto přichází. K tanci a poslechu
nám zahraje STANLEY BAND. Bude připravena bohatá tombola.
Setkání důchodců
9. dubna se již tradičně setkávají na sportovním areálu naši
důchodci. Pro ně bude připraven pěkný program, který si připraví naši žáci
ze základní školy. Po programu bude zajištěno chutné občerstvení.
Pozvánky naleznete ve Vašich schránkách. Těšíme se na Vaši účast.
Martina Pinková
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ZŠ Olešnice
Po vánocích jsme se opět pustili do učení. A protože učení není jen
sedění v lavici a psaní do sešitu vyrazili jsme 27.1. do kina do Kostelce na
pohádku Sobík Niko. V únoru naší školu navštívila chovatelka ptactva,
která dětem přivezla mnoho zajímavých dravců, orlů, ale i sov, o kterých
se děti nejden dozvěděly mnoho zajímavého, ale také si je mohly podržet
na ruce.
Od listopadu se děti zúčastnily plaveckého výcviku, který byl
ukončen 23. února. Plavat jezdíme každý rok a děti se opravdu pod
odborným vedením plavat naučí.
V sobotu 27.2. uspořádala škola ve spolupráci se SPRDŠ při ZŠ
dětský karneval na sportovišti, který měl jako každoročně hojnou účast.
V letošním školním roce navštěvuje naši školu 28 žáků, což je o 1
méně než vloni. Šest žáků pátého ročníku odešlo do spádové školy do
Častolovic a do prvního ročníku nastoupilo 5 žáků. Je zajímavostí, že v
současnosti je počet žáků srovnatelný s okolními malotřídkami s Ličnem i
Česticemi.
V lednu se konal zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 20162017 a bylo zapsáno 5 žáků, z toho jeden z Rašovic a jeden z Hřibin.
Ukazuje se, že naše škola má dobrou pověst a hlásí se do ní i děti z
okolních obcí.
Od 14.3. se narychlo vrátila do školy ředitelka Mgr. Milada
Vránová, aby zastoupila v pracovní neschopnosti pí. Mgr. Editu
Janečkovou.
V současné době připravujeme vystoupení na setkání důchodců.
Můžete se těšit na pohádku Lotrando a Zubejda.
V červnu budeme opět sbírat starý papír. Prosíme občany, aby nám
starý papír opět dovezli do kontejneru. Termín sběru bude ještě upřesněn.
Mgr. Edita Janečková
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, ve své zprávě Vás seznámím s činností našeho
sboru na závěru loňského a začátku letošního roku.
Poslední den roku 2015 se sešli hasiči ve zbrojnici, kde byl
připraven silvestrovský ovárek, po občerstvení odešli hasiči na pochod po
krásném okolí naší obce a sousedních vesnic. Po procházce se vrátili na
teplou polévku do hasičárny, pak už se rozešli loučit s rokem každý po
svém.
Během ledna se připravovali hasiči, kteří pracují s dětmi na
zkoušky pro vedoucí a instruktory pro práci s mládeží. Svoji kvalifikaci si
na vedoucího zvýšili Tomáš Pinka a Jakub Šmída, instruktorku Dominika
Dvořáková, jsme rádi, že tito mladí lidé mají zájem o práci s dětmi.
První letošní akcí byl tradiční hasičský ples, zahrála opět hudba
pana Hejduka, ples byl hojně navštívený a všem přítomným se moc líbil.
Připravena byla tombola a ke spokojenosti přispělo i dobré pohoštění
připravené vedoucí pohostinství.
Od začátku roku připravovali vedoucí děti na soutěž v uzlování. Již
tradičně odjíždějí děti na soutěž jednotlivců přes překážky do Jablonce nad
Nisou. Letošní zima se stále nechtěla vzdát a tak možnost trénování na tyto
závody byla téměř nulová. Přesto v první polovině března postavili hasiči
překážky a tři děti odjely na halové závody a myslím, že se v konkurenci
závodníků z celé republiky neztratily. Všichni běželi v kategorii dorostu a
Kateřina Šmídová skončila na 40. místě, Kateřina Hovorková doběhla na
31. místě a Jakub Hovorka na 24. místě, když v jednotlivých kategoriích se
počty závodníků pohybují i hodně nad sto, tyto závody jsou pro zúčastněné
velkou zkušeností do nadcházející sezony. Na závody odvezl děti i trenéra
pan Martin Hovorka, za což mu tímto děkuji.
Na začátek dubna chystáme brigádu na úklid obce a okolí, hasiči již
také připravují scénku na tradiční kácení máje
Ivana Říhová
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Hasičský kroužek
V prosinci plnily starší děti odznaky odbornosti: odbornost
strojníka získali: Adéla Podolská, Tomáš Čepelka, Kateřina Šmídová,
Anna Musílková a Aneta Podolská.
Od počátku nového roku jsme se pilně připravovali na soutěž
v uzlování.
Dne 5. března jsme společně odjeli do uzlovačku do Provoze.
V kategorii družstev mladší vyhráli a starší obsadili 7. místo. Za
mladší jednotlivce soutěžily Nikol Iva Vítková (2. místo), Marie
Vilímková (4. místo), Anna Martinková (12. místo) a Anna Vondráčková
(15. místo), za starší jednotlivce Adéla Podolská (10. místo), Natanel
Skřivánek (20. místo), Kateřina Šmídová (23. místo) a Matěj Michera (29.
místo). Za kategorii dorostu v jednotlivcích soutěžila Kateřina Hovorková
a obsadila 2. místo.
Dne 16. 3. plnily mladší děti odznaky odbornosti. Odznak
preventivy juniora získaly: Simona Dvořáková, Marie Vilímková a Nikol
Iva Vítková a odznak strojníka juniora obdržely Anna Martinková a Anna
Vondráčková.
Překážky na zahradě u Šmídů jsou již postavené a nyní čekáme jen
na příznivé počasí, abychom se naplno mohli věnovat přípravě na jarní
kolo hry Plamen, které se uskuteční 28. – 29. 5. v Jílovicích.
Martina Pinková

SDH Hoděčín
V Hoděčíně, tam to žije!
A začneme rovnou Novým rokem, vlastně Silvestrem, kdy jsme
vyrazili na tradiční silvestrovský pochod. Trať Hoděčín, Hřibiny, Paseky,
Olešnice, Hoděčín jsme zpestřili třemi zastávkami, vždyť co by to bylo za
výlet, kdyby byl bez občerstvení. Nejdřív jsme chutě pojedli na Hřibinách
bůček light z mangalice (to bylo žrádlo!) a poté jsme popili U myslivce i
na areálu v Olešnici někdo pivíčko, někdo čajík někdo groček. Po cestě
jsme průběžně potkávali jiné putující skupiny, které jsme v závěru večera
už mohli směle nazývat spřátelenými. Vítání nového roku proběhlo
v Bumbálce v atmosféře klidné – netropili jsme výtržnosti, facky
nepadaly…..Byl to takový vcelku klidný večer se společenskými hrami.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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16.1. se konala výroční členská schůze SDH Hoděčín, při které
proběhl slavnostní akt přijímání nových členů.
5.3. jsme se opět sešli v Bumbálce, abychom strávili příjemný
večer, jehož ústředním motivem byla bažantí polévka, kterou připravila
naše mladá čiperná hostinská ze čtyř bažantích slepiček. Ty byly už jen
pouhou vzpomínkou na úspěchy v tombole mysliveckého plesu
v Česticích.
12.3. se deset chrabrých členů SDH a jejich sympatizantů
zúčastnilo brigády s cílem zásobit kulturně společenské centrum Bumbálka
dřevem. Káceli staré třešně na pozemku Ing. Pavla Páva, kterému touto
cestou děkujeme za poskytnuté dřevo a zveme ho do vyhřáté Bumbálky
k posezení u rozpálených kamen a studeného piva.
A protože pohybu ten den neměli někteří ještě dost, konal se večer,
kde jinde než v Bumbálce, první ročník soutěže v šipkách. Věhlas našeho
společenského centra láká i obyvatele okolních vesnic. Např. pravidelnými
hosty jsou manželé Š. či výjezdní karetní společnost pana Ž. Zejména
pan Š. pak okořenil zápas v šipkách takovými výkony jako 0-0-0-oknozáclona-0…. Leč byli i borci, kteří svými výkony předčili ostatní. První
cenu - dort si odnesl rodinný tandem M. a P. Dvořákovi, druhou E. a K.
Šilhánovi, třetí R. Hübner a K. Šilhán st. Děti a hravé maminky si mezi
jednotlivými koly ozdobily kraslice a pod odborným vedením J. Tomeše a
J. Votroubka proběhlo pletení pomlázky (šupačky, binovačky, kocaru,
tataru……jak komu libo). A hned v neděli zúročily své výrobky ženy a
dívky při dívčí koledě.
A co říci závěrem? Stává se milou tradicí, že páteční večery
v Bumbálce jsou festivalem chlapské i ženské zábavy (šipky, karty, šachy,
víno, pivo, ženy zpěv….). A tak přijďte mezi nás!
Ladislava Šťovíčková
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
velikonoční svátky jsou za dveřmi a první měsíce nového roku již
mizí jen ve vzpomínkách na zážitky, které nám nový rok přinesl. Mezi
myslivci ze Střezmé bude tentokrát vskutku na co vzpomínat, a některé
momenty určitě v kronice našeho spolku budou zaznamenány slovem i
fotografiemi.
Jeden nevšední příběh přinesl i poslední společný hon našeho
spolku po vánočních svátcích v lesích okolo Třešňovky. Hned z první
proháněné leče vyběhli na střelce divočáci. Lovci však neměli přesnou
mušku. Několika psovodům se nedařilo žádného štětináče ani po
opakovaných pokusech dohledat, a tak proběhlo zakončení honu jen se
zajíci na výřadu. Náš zde hostující kamarád Mirek Klzo se však s tímto
odmítal smířit a proto se vrátil na místo lovu. Jeho fenka malého
münsterlandského ohaře nám všem udělal velkou radost a postarala se o
dojemný návrat na chatu a krásný zážitek na závěr společného loveckého
roku, když našli sele divočáka. Díky všem hostům, kteří na lov přijeli,
včetně kamaráda s akordeonem, bylo v chatě dlouho veselo a mohl být
vyhlášen Král honu.
9.ledna jsme v Česticích otevřeli plesovou sezónu. Restaurace byla
po myslivecku doslova „nabitá“ lidmi, ples ozdobila i bohatá tombola a
hudební skupinu J.K.Band Jirky Kárníka doplnila tentokrát i zpěvačka
Radka Jiřičková, která v minulosti vystupovala v muzikálu vedle Lucie
Bílé. Na přípravě plesu se podílelo hodně členů spolku, hlavní záležitosti si
tradičně organizoval Jirka Malý, kterému patřil mikrofon i při vyhlašování
noční tomboly.
Kulturní zážitky zanedlouho vystřídaly i lovecké zážitky. 21. a
24.ledna se podařilo obeznat na sněhu dvě tlupy černé zvěře. Při prvním
lovu v lese pod Pasekami bylo uloveno 5 divočáků, po druhé naháňce
v rákosí za rybníkem v Hoděčíně ležela na výřadu další 2 selata. Z tohoto
pohledu se jednalo o mimořádně úspěšný lov.
Druhá akce však zůstala poznamenána ztrátou loveckého psa –
desetiletého drsnosrstého jezevčíka Akima majitele Míly Zaňky. Pes
odběhl po stopě poraněného divočáka a již se nevrátil a nikomu se
nepodařilo díky rychle tajícímu sněhu ani v několika následujících dnech
zjistit, kam zmizel. Dopoledne přitom Akim vytlačil z kanálu pod Malou
Ledskou lišku, kterou jsme ulovili. Nikoho z nás v tu chvíli nenapadlo, že
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přívaly radosti a úsměvy na našich tvářích budou za několik hodin
vystřídány přívaly smutku a beznaděje majitele psa, i dalších účastníků
lovu. Akim stihl za svůj psí život pro nás odvést hodně úspěšné práce,
především při dosledech divočáků, a bude nám moc chybět. Těšíme se, že
si Míla i za drobné pomoci mysliveckého spolku pořídí brzy nového
pomocníka a najde novou radost!
Nejen finanční záležitosti členové výboru našeho spolku
bilancovali v sobotu 12.března na slavnostní Výroční schůzi ve svých
zprávách. Určitě největší proměna se udála na hospodářské budově
v Olešnici a jsme velmi rádi, že nám pomohl Obecní úřad v Olešnici. Na
další činnosti se zase podílel úřad Městyse Častolovice i OÚ Hřibiny
Ledská. Jednalo se o pro nás velmi finančně nákladné akce, které
významně zasáhly do našich rezerv. Proto pro rok letošní počítáme jen
s dokončením rozdělané práce a s běžnou údržbou, nebo s opravami.
Na Třešňovce nám totiž neznámí vandalové po vánocích zcela zničili
kazatelnu, bude třeba na kovovém podstavci vybudovat novou. Záležitost
byla předána k šetření policii ČR, neboť nám vznikla významná majetková
škoda. Nad počínáním a hloupostí některých „taky lidí“ zůstává rozum stát.
Rok 2016 bude posledním pro nynější výbor, příští rok je volební. I proto
tedy chceme dokončit rozdělanou práci.
Ke dni výroční schůze ukončil svou činnost ve spolku pan Jaroslav
Nováček z Kostelce nad Orlicí, který nenaplnil očekávání, se kterými do
mysliveckého sdružení jako absolvent Středního lesnického učiliště
vstupoval. Schůze zároveň projednala žádost dvou nových žadatelů o
členství, o které se ucházejí p.Dominik Šimerda z Čestic a p.Ondřej
Matějka z Čermné n.Orl. Oba jmenovaní se budou prozatím podílet na naší
činnosti jako „čekatelé členství“, jak umožňují naše stanovy a provozní
řád.
V našem revíru bylo v loňském roce uloveno okolo padesáti
divokých prasat, okolo 60 ks zvěře srnčí, více než 30 lišek, zajíců pak jen
několik, když jsme záměrně šetřili zbytky divoké populace. Hony na
drobnou zvěř se staly spíše společenským setkáním a pro letošní rok s nimi
zatím nepočítáme. Přesto neustávají naše snahy o zazvěření honitby
bažantí zvěří kolem Hřibin a průběžně přikrmujeme i zvěř srnčí. Výraznou
daň technologickému pokroku stále odvádíme na našich silnicích, kde
hynou každoročně desítky kusů užitkové zvěře.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V novém roce bychom kromě obvyklých akcí rádi zařadili do
našeho programu ještě jednu akci pro veřejnost….ale to se nechte
překvapit třeba v některém dalším zpravodaji. - Naši činnost můžete
sledovat i na webu našeho spolku www.ms-olesnice.cz
S přáním příjemných jarních dnů
R.Podolský-jednatel
www.ms-olesnice.cz
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
I tento rok pokračuje čtvrtým ročníkem soutěž O zlatý rýč obce.
Vítězem minulého ročníku, jak již víte, je paní Farská. Vítěze letos vybere
opět tisková rada a bude vyhlášen v prosinci na vánoční besídce. Do
soutěže se přihlásíte tak, že vyfotíte nebo donesete ukázat výpěstek ze
zahrady – zeleninu, ovoce, květinu a podobně.

Životní prostředí
Třídění odpadů
Většina obyvatel odpad třídí, přesto se i nyní objevují případy, kdy
domácnosti veškerý odpad vhazují do popelnice. Díky třídění odpadu se
nejen zlepšuje životní prostředí, ale take se zpět do oběhu dostávají
důležité suroviny.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením se musí sešlápnout
či zmačkat, aby zabíraly méně místa. Blíží se letní období a s tím
spojené větší množství plastů, takto sešplapaného nebo zmačkaného
odpadu se vejde do kontejneru i 4x více. Sníží se tak náklady na dopravu,
která je také každý rok dražší. V naší obci patří do žlutých kontejnerů i
obaly tetrapack (od mléka, džusů apod.).
Sklo patří do zeleného kontejneru. Do zeleného kontejneru patří
jakékoliv sklo – bílé i barevné.
Papír patří do modrého kontejneru. Vhodit sem můžete například
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly. Do modrého kontejneru
nepatří uhlový, mastný promáčený nebo jakkoli znečištěný papír. Dětské
pleny nepatří do kontejneru na papír, ty patří do popelnice.

Děkujeme, že odpad třídíte, nepálíte a sešplapáváte.
Veřejná zeleň
V období vegetačního klidu byly ořezány stromy při cestě na
Rašovice a lipová alej na obecnici, zde budou práce dokončeny na podzim.
Dále byly ořezány větve lípy u autobusové zastávky u Pinkových, jejíž
větve zasahovaly do drátů veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení. Byl
vyčištěn meliorační příkop od obecního úřadu k potoku a od Junkových k
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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potoku, tím byl zajištění bezproblémový odtok odpadních vod. Až to
počasí umožní, bude vyčištěn příkop ke sportovišti podél kaštanů.
Svoz nebezpečného odpadu
Termín sběru nebezpečného odpadu je dohodnut na 11.
května 2016 od 16.00 do 17.00 za budovou OÚ. Podrobnosti budou
vyhlášeny prostřednictvím obecního rozhlasu.

Borci na konci
Družstvo mladších dětí získalo první místo 5. března na provozské
uzlovce. Na fotografii zleva nahoře: Jindra Pfeiferová, Anna Vondráčková,
Anna Martinková, Marie Vilímková, Nikol Vítková, Jakub Holoubek;
zleva dole: Kateřina Musílková, Eva Vilímková, Martin Bezdíček, Michal
Bendl, Filip Čepelka.
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Družstvo mladších hasiþĤ, borci na konci:

Pohled na republikovou soutČž v Jablonci:

DČtský karneval na sportovišti:

Hon na TĜešĖovce:

