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Zpravodaj obcí Olešnice a HodČþín
ýervenec 2016

Foto ZŠ Olešnice

Kácení máje SDH Olešnice:

Brigáda mladých hasiþĤ – úklid obce:

Vážení čtenáři obecního zpravodaje, prázdniny jsou již v plném
proudu a my Vám přinášíme letos druhé vydání obecního zpravodaje.
Přejeme Vám příjemné a ne tak suché léto.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
kalendář se nám přehoupl do druhé poloviny roku a tímto pro Vás
přinášíme nové informace a zajímavosti z činností v našich obcích.
V měsíci dubnu byla provedena pokládka zámkové dlažby a
instalace nového zábradlí na terase sportoviště. Rovněž byla provedena
oprava schodů ze hřiště na terasu a do výčepu. Zde se nám vyskytl problém
s neosvětleným prostorem a s opomenutím na instalaci madel u schodů.
Tyto závady budou v nejbližší době odstraněny.
V Hoděčíně bylo provedeno zaměření skutečného stavu
komunikace za potokem. Na základě vypracovaného GP byl vydán souhlas
s dělením pozemků. Nyní zbývá vyjmout část pozemku ze zemědělského
půdního fondu a podat návrh na změny údajů v evidenci KN. Tímto bude
další část obecního majetku v souladu s evidencí skutečného stavu.
Obec vydala souhlas k plánovanému vybagrování rybníka
v Hoděčíně. Tato akce je naplánována od ledna 2017 do konce roku 2018.
Vše zařizuje Povodí Labe.
Opět se nám nepodařilo získat část pozemku pod hřištěm
v Hoděčíně – starý náhon. Bohužel vlastníkem je stát a opět nás odsunuli
až na podzim 2016. Ani po tomto termínu nevěříme, že bude naší žádosti
vyhověno a část pozemku nezíská někdo jiný, kdo má v pomyslném
žebříčku přednost před obcí.
V dubnu bylo provedeno prořezání aleje při cestě na Rašovice a
aleje na obecnici. Další prořezávky budou pokračovat v zimě.
Na červnovém zasedání zastupitelstva byl schválen další prodej
třech parcel ve Vrbkách.
Na základě Vašich stížností, že nejste informováni o odstávkách
elektrické energie, Vám sdělujeme, že vše bylo projednáno s ČEZ. Jejich
stanovisko je, že každý z nás má možnost připojení k internetu a tam je
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tato informace k dispozici s tím, že žádné nařízení neukládá, abychom byli
o vypnutí proudu informováni, než je internet a oznámení vylepené na
sloupu. Nakonec bylo přislíbeno, že pokud bude plánovaná odstávka, tak
nám podají informaci a my Vás o plánovaném vypnutí budeme informovat
veřejným rozhlasem. Doufejme, že to bude fungovat.
Opravdu v dnešní době nelze pochopit některá rozhodnutí a
nařízení našich zákonodárců, která nám všem společně ulehčují život!!??
Kanalizace
V lednu byla podána žádost o dotaci na výstavbu kanalizace. Naše
žádost postoupila do úzkého výběru a v minulém týdnu nám bylo sděleno,
že naše žádost je schválena. Podrobnosti budou zveřejněny až při podpisu
smlouvy a o tom Vás budeme informovat v dalším čísle, popřípadě na
zasedáních zastupitelstva.
Již začátkem června bylo schváleno výběrové řízení na stavební
dozor a bezpečnost práce. V nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Po provedeném řízení bude známá i celková
cena stavby.
V současné době Vás již navštívili, popřípadě navštíví projektanti
k přesnému zakreslení vaší domovní přípojky kanalizace.
Závěrem Vám všem přeji pěkné léto, dětem klidné prázdniny a
těším se s Vámi na další spolupráci.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Přistěhovali se:

Hochmal Pavel
Hochmal Aleš
Hochmalová Renáta
Hochmalová Simona
Bendl Petr st.
Bendlová Alena

Zemřeli:
Pinková Marie
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V měsících duben až červen 2016 oslavili životní jubilea tito
občané:
Chaloupková Libuše
86 let
Jedlinská Marie
82 let
Falta Josef
80 let
Šulhová Stanislava
60 let
Chaloupková Marie
83 let
Martínková Jarmila
89 let
Plašilová Marie
83 let
Řičař Radomír
87 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
Setkání důchodců
Dne 9. dubna se na sportovním areálu uskutečnilo již tradiční
setkání důchodců. V průběhu setkání vystoupili žáci ze základní školy a
předvedli pohádku Lotrando a Zubejda. Pochutnali jsme si na chutném
občerstvení, kávě a zákuscích a těšíme se na další setkání příští rok.
Martina Pinková
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ZŠ Olešnice
Od 14. března 2016 nastoupila po nemoci Mgr. Milada Vránová a
ujala se funkce ředitelky školy. Od téhož dne je v pracovní neschopnosti
Mgr. Edita Janečková.
Kromě toho, že jsme se pilně učili, stihli jsme spoustu
mimoškolních aktivit.
Navštívili jsme dvakrát divadelní představení v Kostelci nad Orlicí.
9. dubna jsme zahráli pohádku Lotrando a Zubejda na setkání
důchodců na Sportovním areálu v Olešnici.
22. dubna na Den Země jsme byli na vycházce a plnili jsme zadané
úkoly s ekologickým zaměřením.
29. dubna jsme si na sportovišti uvařili čarodějnický guláš. Naučili
jsme se loupat brambory, krájet cibuli a salám a snažili jsme se proniknout
na tajemství vaření guláše. Moc se nám povedl a moc jsme si pochutnali.
12. května jsme si připravili pro maminky na Den matek taneční a
recitační vystoupení s pohoštěním.
26. května jsme využili pozvání našich tanečnic ze školy – Edity
Bartošové a Aničky Vondráčkové. Protože jsme chtěli vidět, jak tančí,
museli jsme si objednat autobus, protože do tohoto města v určenou hodinu
není žádný spoj. V divadle v Týništi nad Orlicí jsme shlédli nádherné
vystoupení AVATAR a byli jsme hrdi na naše spolužačky. Vystoupení se
moc líbilo.
2. června jsme se na závěr školního roku fotografovali.
Fotografoval nás p. Kamil Bednář, kterému za krásné fotografie děkujeme.
18. června jsme ve spolupráci s SDH Olešnice uspořádali na
Sportovním areálu v Olešnici Dětský den. Děti si ho za krásného počasí
opět užily. Děkujeme všem, rodičům, členům SDH i paní M. Hodné za
pomoc při zajištění soutěží, odměn i občerstvení pro děti.
20. června se konal sběr papíru. Přestože tento den vydatně pršelo a
nemohli jsme papír sami sbírat, podařilo se nám nakonec díky vám,
občanům Olešnice, Hoděčína, kontejner naplnit. Výtěžek z této akce
použijeme na nákup sešitů dětem do školy.
21. června jsme jeli na školní výlet do zábavného centra
MIRAKULUM.
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23. června jsme se zúčastnili vzdělávacího programu na zámku
v Potštejně, kde jsme se poutavou formou dozvěděli zajímavosti ze života
Karla IV. a o době, ve které žil.
24. června jsme si zkusili jezdit na kolech podle pravidel silničního
provozu na DDH v Častolovicích.
Protože se děti občas houpají na židličkách a některé nám ve sváru
praskly, našel se tatínek pan Kamil Bartoš, který nám je svařil a natřel. Za
jeho ochotu a práci mu moc děkujeme.
Nezapomněli jsme ani na modernizaci školy. Pan Sejkora zhotovil
na míru dvě nové skříně a tím jsme získali spoustu úložného prostoru na
pomůcky. Do druhé třídy byl zakoupen nový počítač. Nechtěli bychom u
tohoto zůstat a postupně podle možností školu modernizovat.
30. června jsme ukončili školní rok 2015/2016 a rozešli jsme se na
zasloužené, krásné a sladké prázdniny.
Mgr. Milada Vránová
ŠKOLNÍ VÝLET – MIRAKULUM
V úterý jsme vyjeli ráno v 7. 00 hodin autobusem na školní výlet do
zábavného centra MIRAKULUM nedaleko Milovic u Prahy. Jelo 27 dětí, 5
rodičů a 3 učitelky.
Po příjezdu jsme se ihned ztratili v bludišti. Pochopili jsme,
že se musíme rozdělit, abychom si to co nejvíce užili. Následoval ohromný
hrad se spoustou prolézaček. Zážitek jsme měli z podzemních chodeb, kde
jsme prolézali s baterkou na čele a strašili se navzájem. Do podzemí jsme
mohli sjet toboganem.
V 11 hodin jsme jeli vláčkem do bývalého vojenského
prostoru MILOVICE, kde jsme si mohli i prohlédnout tanky, děla, vrtulník
a další bojovou techniku. Samozřejmě jsme si vše omakali a vyzkoušeli.
Opět jsme prolézali spletité podzemní chodby, které byly vytvořeny spolu
s malou vesničkou a napodobovaly válku ve Vietnamu. Ovšem nejvíce nás
zaujala velká trampolína, která vypadala jako polštář.
Po prohlídce nás vláček dovezl zpět do zábavného centra.
Dali jsme si dobrý oběd. Měli jsme nudlovou polévku a kuřecí řízek
s bramborami.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Posilněni obědem jsme opět objevovali tajemství a zákulisí tohoto
centra, zkoušeli jsme další a další atrakce – lanovky, houpačky, tobogány,
malý vodní svět, lanové překážky,…..
Když jsme se dostatečně vyřádili, vydali jsme k domovu. Moc se
nám nechtělo, ale spokojeni, unaveni a plni zážitků jsme dorazili domů
okolo 18 ti hodin.
Výlet se nám moc líbil. Bylo to skvělé. Bylo to super.
sestaveno kolektivem dětí ze základní školy.

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, na konci druhého čtvrtletí Vás seznámím
s prací hasičů v tomto období.
Na začátku dubna jsme jako v minulých letech svolali brigádu na
úklid obce a okolí, vzhledem k počasí nakonec proběhla až 16.4. hasiči,
včetně dětí prošli obcí a sebrali odpadky poházené okolo komunikací, stále
se nestačíme divit, co vše se dá v přírodě najít.
Ve stejný den byla svolána valná hromada SDH, kde byla hlavním
bodem příprava kácení máje.
Jelikož došlo v pravidlech soutěží dětí k jistým změnám, bylo
potřeba upravit i některé překážky na závody, Václav Říha a Martin
Čepelka zhotovili výplň malé bariéry, aby splňovala podmínky pravidel.
Dále byla provedena oprava rozdělovače. Automobil AVIA byl
přezkoušen na STK.
Na první květen je již tradičně naším sborem připravováno tradiční
kácení máje, letos si nacvičili scénku na téma ,, Olešnice má talent“.
Nacvičovat začali naši herci již v zimě a nebyl snad nikdo, kdo by se při
zhlédnutí představení nepobavil. Počasí opět přálo a tak se na tuto akci
přišlo podívat mnoho diváků místních i z širokého okolí.
Hned za dva týdny se konala v Častolovicích okrsková soutěž, té
se zúčastnili družstvo žen i mužů. Ženám se podařilo zvítězit a přivezly si
putovní pohár. Mužům se sice podařilo provést útok v nejrychlejším čase,
ale nebyl uznán pro přešlápnutí nástřikové čáry.
V tomto čase již připravují vedoucí mládeže děti na vyvrcholení
soutěže Plamen, letošní jarní kolo mělo proběhnout v Jílovících. Již
v pátek odjeli hasiči společně s některými rodiči připravit dětem zázemí,
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byl postaven party stan, kde děti odpočívají mezi plněním soutěží, které
jsou rozloženy do dvou dnů, slouží i jako občerstvovací stanice. Soutěž se
zde koná již po několikáté a je vždy perfektně organizovaná. Soutěže se
v sobotu ráno rozběhly a do odpoledne vše probíhalo podle scénáře, pak
ale přišlo to, co si nikdo nedovedl představit ani v tom nejhorším scénáři,
přihnala se bouřka s krupobitím a silným větrem, a nastala lokální
povodeň. Vedoucí děti shromáždili ve stanu a když to bylo možné odvezli
je dle pokynů do bezpečí. Více se dozvíte v článku Hasičský kroužek. Na
místo byla vyslána i naše výjezdní jednotka obce. Děkuji všem, vedoucím
mládeže, přítomným rodičům, hasičům, prostě všem, kteří pomáhali s péčí
o děti, aby se vrátily domů v pořádku a za to, že vlastními silami drželi
stan, aby ho neodnesl vítr, následně pak, když opadla voda, pomáhali
s odvozem dětí i materiálu domů. Může nás hřát dobrý pocit, že tito
pomohli kamarádům z jiných sborů, kterým voda odnesla téměř vše, a Ti
nám již s díky vrátili všechno zapůjčené oblečení.
Po tomto nevydařeném víkendu bylo pro hasiče a jejich rodinné
příslušníky připraveno grilování u hasičárny, zde nám již počasí přálo a
akce se vydařila. Nyní již pomalu začínáme s přípravami na soutěž
v požárním útoku, kterou uspořádáme společně s obecním úřadem 13.
srpna na sportovišti v Olešnici.
Ještě bych zde chtěla zmínit naše mladé hasiče Kateřinu
Hovorkovou a Jakuba Šmídu, kteří se v soutěžích jednotlivců na sto metrů
přes překážky zúčastňují soutěží i v kategorii dospělých a umísťují se na
čelních místech, Katka i Jakub jsou platnými členy družstva Kvasin, které
se probojovalo na krajskou soutěž do Hradce Králové.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
16. 4. jsme uspořádali brigádu pro děti na zlepšení životního
prostředí naší obce. Děti se rozdělily do skupin a spolu s dospělými hasiči
jsme se vydali uklízet a třídit odpadky a nepořádek v naší obci.
30. 4. odjelo družstvo starších na další soutěž Ligy mládeže do
Bystrého v Orlických horách. Zde soutěžili v disciplínách Požární útok
CTIF a Štafeta 400m s překážkami CTIF. Družstvo obsadilo 5. místo.
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Dne 7. května se opět družstvo starších zúčastnilo soutěže
v Houdkovicích. Naši hasiči získali 4. místo ve Štafetě dvojic a ve Štafetě
400m s překážkami CTIF.
Dne 21. 5. se konala soutěž jednotlivců 60 m s překážkami –
informace o této soutěži naleznete ve zprávě jednotlivců.
V pátek 27. května jsme vedoucí společně s dospělými hasiči odjeli
stavět stan do Jílovic na další jarní kolo hry PLAMEN. Přijeli jsme mezi
posledními, a jelikož na louce na nás nezbylo místo, tak jsme stan postavili
na kopci. Druhý den ráno na nás čekalo krásné sluníčko a nikdo z nás
netušil, co odpoledne zažijeme. Děti s nadšením soutěžili v těchto
disciplínách: požární útok, požární útok CTIF, štafeta 4 x 60m. Mezi
soutěžemi jsme posvačili bagety a poobědvali polévku, řízek, brambory a
kompot. Po obědě jsme odpočívali a nabírali síly na další soutěže. Asi tak
v 15:00 se nad našimi hlavami začala stahovat mračna, nikdo tomu
nevěnoval pozornost. Starší děti čekaly na start disciplíny požární útok
CTIF a v tom začalo trošku pršet. Mladší děti se utíkaly schovat do stanu a
starší, poté co odběhly svoji disciplínu, tak tam dorazily také. Z drobného
deště se posléze stal ukrutný liják. Déšť nepřestával a Tomáš s Kubou
začali okolo našeho stanu kopat strouhu. Pak se k dešti přidaly kroupy,
některé až o velikosti 5 cm a silný vítr. Kdo měl ruce a nohy, držel stan. Ač
byl pevně přikurtován k zemi, tak ho vítr nadzvedával, a někdy i s námi.
Déšť, kroupy ani vítr nepřestával. Najednou jsme viděli, že venku lítají
stany ostatních, jako draci, které si na podzim ve větru pouštíme. A začalo
opravdové peklo. Náhle i do našeho stanu začalo zatékat, tudíž jsme vše ze
země museli dát na stoly, lavice, prostě někam výše. Náš boj s větrem jsme
po 1 h 45 min vyhráli, ale zážitek to byl neskutečný. Déšť najednou ustal a
kdo měl auto, odvážel naše děti domů. Později jsme se dozvěděli, že auta
s dětmi se dostala jen do sousední vesnice, jelikož všechny cesty do Jílovic
byly zaplavené a hasiči je evakuovali. Když jsme se dostali ven ze stanu,
uviděli jsme spoušť. Kde měli ostatní stany, bylo velké jezero, velké stany,
jako ten náš, byly převrácené a roztrhané. Nikdo nevěděl, co máme dělat,
jen jsme věděli, že naše děti jsou v bezpečí. Zavolali jsme domů, ať nám
chlapi přijedou pomoc sbalit stan a odjet s Ávií domů. Přijeli profesionální
hasiči a z našeho stanu, který jako jeden z mála vydržel, si udělali
evakuační stan. Přinášeli do něho cizí děti, které byly mokré a promrzlé.
Posbírali jsme naše suché věci a ty jsme jim zapůjčili. Byli jsme rádi, že
jsme sbalili stan, naložili všechny naše věci a odjeli domů. Přesto některé
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děti, hlavně mladší, se dožadovali slíbené večeře v hasičárně (palačinky) a
v neděli chtěly jet opět soutěžit do Jílovic. Druhý den na nás čekalo třídění
věcí, mytí stanu a sčítání škod, ale už v u nás v hasičárně. Podle mého
názoru jsme opravdu utrpěli nejméně škod a to díky dětem, vedoucím a
rodičům, kteří drželi altán a nenechali ho odfouknout větrem. Některé
sbory však dopadly mnohem hůř, chybí jim stany, materiál a i osobní věci
dětí. Kvůli tomuto neštěstí bude okresem vyhlášena sbírka. Veliké štěstí
bylo, že šlo jen o materiální ztrátu a že nedošlo k vážným úrazům, či ztrátě
života, vždyť se soutěže zúčastnilo okolo 400 dětí + jejich vedoucí a
rodiče.
Dne 11. 6. se družstvo starších vydalo opět soutěžit do Jílovic.
Tentokrát děti měly strach, jestli opět nezačne pršet. Družstvo soutěžilo
v požárním útoku a ve štafetě 4 x 60 m, kde obdrželo 5. místo.
Týž den odpoledne se děti zúčastnily tradičního grilování, kde jsme
zažili spoustu srandy a zábavy.
Poslední předprázdninovou soutěží byla dne 26. 6. soutěž
v Opočně. Soutěží se v netradiční štafetě a v požárním útoku. Družstvo
starších obsadilo 7. místo.
Hasičský kroužek bude probíhat i o letních prázdninách a to každou
středu, pro mladší od 15:00 do 16:00 a pro starší od 16:00 do 17:00, kde
budeme trénovat na podzimní kolo hry PLAMEN.
Ve dnech 5. – 6. srpna bude pro děti uspořádán hasičský výlet.
13. 8. se uskuteční soutěž u nás v Olešnici.
Ing. Bc. Martina Pinková
Soutěže Ligy mládeže
Jako již tradičně bych vás na tomto místě chtěla seznámit se
soutěžemi Ligy mládeže, které absolvovaly starší děti hasičského kroužku
a soutěží jednotlivců v Kvasinách.
Neochudím vás o výsledky, ale tentokrát bych chtěla soutěže
popsat z jiného hlediska. Z hlediska lidského, dětského přístupu. Naše děti
nás totiž nepřestávají překvapovat.
Není tajemstvím, že za Olešnici soutěží děti z Častolovic a na
uplynulých soutěžích se k nám opět připojily děti z Kvasin, které za nás
běhaly loni. Úžasné je, jak se všichni spojili a táhnou za jeden olešnický
provaz.
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Dalším překvapením byla soutěž jednotlivců v Kvasinách. Za
mladší kategorii soutěžil letos pouze Filip Čepelka. Starší – Jakub
Hovorka, Tomáš Čepelka, Matěj Michera, Kateřina Šmídová a Adéla
Podolská měli velmi dobře ,,našlápnuto“. Stala se ale nemilá věc. Matěj při
svém pokusu spadl ze 150 cm bariéry a musel být odvezen do nemocnice
k vyloučení vážnějšího zranění. Trenér Václav Říha chtěl okamžitě ostatní
děti ze závodu odvolat, aby vlivem stresu nedošlo k dalšímu zranění.
Děcka se ale oklepala a zařekla se, že pro Matěje celé závody vyhrají. A
tak se také stalo. Nejen, že si domů vezli 1. místo za družstva, ale myslím,
že všichni si ten den zaběhli svůj osobní rekord. Pro Matěje. Matěj si
pádem ,,jen“ narazil žebra a za týden s námi už zase vesele trénoval.
A nakonec Jílovice, kam jsme se vraceli 14 dní po onom
nešťastném zaplaveném Plamenu. Tady se nejelo lehce nikomu. Vrátit se
do jámy lvové. Když jsme ale zjistili, že na louce, kde se soutěží, není již
téměř nic znát, děti to uklidnilo a troufám si říct, že to byly nejpohodovější
závody Ligy. Také s námi začaly běhat děti z mladších, které letos
přecházejí do starší kategorie, takže Nikola Vítková a Maruška Vilímková
už si prošly prvními závody a myslím, že bez problémů.
Trochu hůř vnímaly děti soutěže v Houdkovicích a Bystrém,
protože i na dětských soutěžích se už kalkuluje a ne vždy se dodržují
pravidla. A děti si toho bohužel všímají, sami na tyto nedostatky poukazují
a mrzí je to. Ale i tak se s našimi dvanáctiletými dětmi dokážeme vyrovnat
špičkám této soutěže, a to mluví za vše.
A výsledky:
CTIF štafeta a útok Bystré – 4. místo
Štafeta dvojic a CTIF Houdkovice - 4 . místo
Kvasinská šedesátka – 1. místo za družstvo
x Filip Čepelka – mladší – 21,23 s – 4. místo
x Tomáš Čepelka – starší – 20,38 s – 10. místo
x Jakub Hovorka – starší – 16,26 s – 2. místo
x Adéla Podolská – starší – 16,99 s – 6. místo
x Kateřina Šmídová – starší – 15,72 s – 2. místo
Pohár SDH Jílovice požární útok a 4x60 m – 5. místo
A. Čepelková
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SDH Hoděčín
Hned na úvod se musím k něčemu přiznat. Když minulý týden
přišel mail, že uzávěrka příspěvků do zpravodaje je 26. 6., řekla jsem si:
„Laďko, to je v poho, to máš ještě týden.“. A co myslíte? Je sobota, zítra
uzávěrka, venku asi 40°C, hlava zavařená a já doslova rodím článek. No, to
mám za to, že jsem dopisovatelskou činnost posilněná pivem hrdinně
sebrala v Bumbálce Petrovi Dvořákovi, který mi ji ovšem milerád
přenechal. Tak tedy vzhůru k milníkům hoděčínského společenského
života.
19. 3. – Zabíjačka - Pašík hrdinně padl pod odborným vedením
pana řezníka Kárníka. Na jeho počest (řezníka i pašíka) a rovněž na počest
všech zúčastněných Josefů se již od rána holdovalo slivovičce. Zmoženi
náročným výkonem jsme si nařídili odpolední klid, abychom se večer opět
sešli v Bumbálce oslavit úspěšné prasečí hody kulturou. Kytarový večírek,
který zajistil Vláďa Jarkovský (kytarové duo Jan Jarkovský a Pavel Pitaš)
se rovněž vydařil a některé songy byly pro velký úspěch opakovány i 6x
(např. Pec nám spadla). Těšíme se na další setkání na posvícení. 24. 3. pak
proběhla tzv. „dožerná“ – tlačenka, pivko – mňam!
28. 3. – Velikonoce – Co k tomu psát? Klasika. Chlap ráno zmizí,
neb kamarádi volají k nástupu. V lepším případě o něm hosté v průběhu
dne přinesou zprávy, aby manželka věděla, kde večer hledat, v horším
případě musí jít manželka večer tzv. „po čuchu“. Letos však nebylo třeba
hledat, vrátil se spořádaně již v 19. hod., ale i s kamarády. Tímto se
dodatečně omlouvám sousedům, že jsem byla nerudná a vyprovodila jsem
je, ale opravdu jsem druhý den vstávala v 5 hod. do práce. Děkuji za
pochopení.
30. 4. – Čarodějnice – Tradiční pálení čarodějnic se konalo na hřišti
u Bumbálky, kde hasiči připravili vatru. Proběhla malá soutěž o
nejkrásnější čarodějnici, děti si mohly zasoutěžit v malování na cestě,
opékaly se buřty.
14. 5. – Okrsková soutěž Častolovice – Tento den se patrně zapíše
zlatým písmem do dějin Hoděčína. Naši borci ve složení – Rzepková,
Votroubek, Marek, Šťovíček, Podstávek, Hübner, Dvořák, vyhráli
okrskovou soutěž. Kdoví, jak se to stalo, ale patrně jsou fakt dobří.
Dovolila bych si tento významný den zdokumentovat očima manželky.
Choť ráno celý nervózni, běhá po baráku a shání se po hasičském
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mundůru, neb: „Mámo, bratři volají do zbraně!“ V 16.10 hod SMS od
Rendy Hübnera: „Přátelé, kamarádi, oznamujeme všem, že jsme slavně a
drtivě zvítězili. Bumbálku jsme otevřeli.“ Vyrážím tedy do Bumbálky, ale
poté, co se do piva začíná míchat zelená, usuzuji, že doma musí být
alespoň jeden střízlivý a již notně rozdováděnou společnost opouštím. Ve
23 hod. telefonát: „Laďko, Radek chce jet domů mermomocí na kole, ale
my si myslíme, že to není nejlepší nápad.“ Dalších 20 min. se neděje nic.
Poté zvláštní šramot u baráku. Vyjdu ven a tam manžel -hrdina hypnotizuje
vrata od garáže patrně v domnění, že se otevřou, a se šťastným výrazem a
s hubou od ucha k uchu hlásí: „Mámo, to bylo ale vítězství!“ Na mé
celkem praktické dotazy, kdeže má kolo, klíče a peněženku se dovídám
opět pouze: „Mámo, to bylo ale vítezství!“. Tak raději živitele -hrdinu
ukládáme. Přiznávám, tu noc zbaběle opouštím ložnici. Ale kupodivu
vstává ráno hrdina vcelku normálně, nahlásí, jak jinak: „Mámo, to bylo ale
vítězství!“ a jme se shánět po kole, klíčích a peněžence. Kolo nacházíme
ledabyle pohozené u psa, peněženku v kapse a klíče vzorně přivázané
provázkem k poutku u kalhot. A ani ta neděle nebyla zkažená, jak se to
v sobotu v noci jevilo. Inu: „ To bylo ale vítezství!“
4. 6. – Okresní soutěž Křovice – Vítězství jsme v okresní soutěži
sice neobhájili, ze 6 družstev jsme obsadili 5. místo ve složení –
Rzepková, Šťovíčková, Šťovíček, Dvořák, Votroubek, Podstávek, Hübner.
Ale nevadí, měli jsme nejkrásnější družstvo, neb jsme jako jediní měli
prsa. V ostatních mužstvem by se patrně nějaká ta prsa taky našla, ale co
si budeme nalhávat, když má prsa chlap, už to není ono.
11. 6. – Čtvrtý ročník badmintonu – Vysoká organizační úroveň,
ale bohužel nižší účast než v minulých ročnících. Jen pro představu – 4
hřiště, párty stan s hudbou, hodnotné ceny, k obědu výtečné kuřátko dle
recepisu Pepy Tomše, odpol uzená klobása a samozřejmě nápoje dle libosti
v Bumbálce. I počasí přálo – žádné veliké horko ani příliš silný vítr. A jaké
byly výsledky? 1. místo –D. Podstávek, L. Šťovíčková, 2. místo - P.
Marek, Z. Tomšová, 3. místo – R. Hübner, P. Poslušný. Na tomto místě se
musím přiznat, že jsem z vítězství nad Marečkem měla zvrhlou radost, i
když zásluhu na něm má hlavně můj spoluhráč.
Soutěž dětí skončila
pomalu dřív než začala vzhledem k úrazu jednoho z přespolních hráčů,
který skončil s rukou v sádře. Po vyhlášení výsledků a předání cen se
sportovní den změnil v přátelské sousedské posezení a k večeru v taneční
večírek.
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Tak a to je ze zpravodajství o životě v Hoděčíně vše. Kdo chce
vědět víc, ať zajde, každý je vítán.
Ladislava Šťovíčková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou zde a rok 2016 vstupuje do své druhé poloviny.
Nám myslivcům skončilo jaro celkem symbolicky – Červnem-Měsícem
myslivosti.
Možná by bylo dostatečně vypovídající ohlédnout se za jarem jen
obrazem, nicméně připojím ještě svůj komentář k naší činnosti a
přiloženým fotografiím.
Na Třešňovce byla opravena lovecká kazatelna poničená vandaly,
krásné nové dvě kazatelny pak našly místo na kopci Strýc a za Česticemi
vpravo od cesty na Borohrádek, kde se často vyskytuje černá zvěř i lišky.
Můžeme tak při lovu a hlídání dozrávajícího obilí při ochraně před černou
zvěří využít další pěkné a účelné posedy.
V Olešnici proběhla začátkem května společná brigáda na úklid
kolem hospodářské budovy. Smyslem setkání bylo též seznámit členy
s novým chladicím zařízením na zvěřinu a jeho obsluhou. Na jeho
výstavbě se podíleli především Jaromír Dostál, Petr Šimerda, Zděněk
Koucký, Miloslav Zaňka. Tento chlaďák nám definitivně umožní přemístit
sklad zvěřiny z Častolovic do Olešnice a chladit zvěřinu více dnů, pokud je
třeba, neboť v Rychnově již veterinární správa zrušila pracoviště pro
kontrolu vzorků ulovené černé zvěře na svalovce. Vzorky se tak musí
dopravovat do HK nebo sběrných míst. Snad každý, kdo dnes kolem
hospodářské budovy v Olešnici projíždí, si povšimne krásné proměny.
V uplynulém období o členství v našem spolku požádal p.Aleš Libotovský
z Pasek. Prozatím byl dle našich obvyklých regulí přizván na naše akce
jako čekatel členství.
V okolí Častolovic a Hřibin pokračují naše snahy o rozšíření divoké
populace bažanta. Vyvedená bažantí kuřátka spatřená při vycházkách jsou
velkým povzbuzením do této práce. S veškerou opatrností byla populace
posílena o další stovku zakoupených mladých bažantů. Obnovené tabulky
umístěné okolo Vanického stráně u Hřibin a Pasek upozorňují příchozí na
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to, že se jedná o Uznanou bažantnici, kde by lidé neměli zvěř rušit
vstupováním do porostů, ani tam nechat volně pobíhat své psy.
V minulých dnech jsme pomohli zajistit jedno stanoviště při častolovické
Pohádkové cestě pro děti, poté se uskutečnil na Třešňovce Myslivecký
den-setkání našich členů a rodinných příslušníků, kde jsme mohli posedět,
pobavit se, ale také vyzkoušet střelbu na asfaltové terče a prověřit naši
připravenost na veřejný střelecký závod – Cenu kamaráda – který se
uskuteční v sobotu 16.7.od 8.00. Na tuto akci srdečně zveme širokou
veřejnost. Určitě opět zavoní grilovaná kuřata, která se při Mysliveckém
dnu maximálně povedla Bohuslavu Martínkovi.
Na Myslivecký den navazovala společensko-lovecká akce pro
návštěvníky ze Slovenska, mezi nimiž byli tentokrát nejen myslivci, ale
také rybáři. Těsně po příjezdu lovců k nám nastala průtrž mračen, bouřka,
lijáky a večerní lov byl ztracen, do rána se jen v chatě Na Pasece topilo
v kamnech a sušily oděvy. Ráno se však vše v dobré obrátilo, podařilo se
ulovit 5 srnců, i ryby na soukromém rybníku Dubenec pod Liblí, a
společně jsme tak mohli jít další večer fandit do restaurace slovenským
fotbalistům v zápase proti Anglii. Všichni odjížděli s nevšedními zážitky a
s očekáváním krásného léta, které přeji za Myslivecký spolek všem
čtenářům obecního zpravodaje.

Radek Podolský, jednatel
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Další
Soutěž O zlatý rýč obce
Jak už jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, i tento rok
pořádáme (čtvrtým ročníkem) soutěž O zlatý rýč obce. 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.
Stavební parcely ve vrbkách
Upozorňujeme občany Olešnice a Hoděčína na prodej parcel v části
obce Vrbka. Pokud někdo z Vás uvažuje o nákupu parcely pro sebe nebo
své potomky a zatím otálel s nákupem, vývoj prodeje nabral velmi rychlý
spád.
Prodané a převedené na nové vlastníky jsou 4 parcely. Rezervované
a připravené ke schválení prodeje jsou také 4 parcely. Volné jsou ještě
parcely parcelní číslo 216/57, 216/60 a 216/61.
Klobouková zábava
Ve zpravodaji 1/2016 byla uveřejněna pozvánka na kloboukovou
zábavu pořádanou 2. dubna 2016 na sportovišti. Zábava se uskutečnila,
zahrála skupina Stanley Band, vylosování tomboly se zhostili někteří
členové zastupitelstva v trochu netradičních úborech („plavkách ala
rozmarné léto“) a ke spokojenosti všech přítomných přispělo i dobré
pohoštění připravené vedoucí sportoviště.
Omezení provozu na komunikaci I/11
Oznamujeme občanům, že v době od 10. do 15. července 2016
bude uzavřen železniční přejezd mezi Častolovicemi a Kostelcem nad
Orlicí. Dále v době od 6.6.2016 do 14.8.2016 je omezen provoz na této
komunikaci v úseku mezi Česticemi a Týništěm nad Orlicí z důvodu
prováděných oprav. Z těchto důvodů upozorňujeme občany na zvýšený
provoz v našich obcích a žádáme o zvýšenou opatrnost na komunikaci
v obci.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.2/2016

Strana 17

Borci na konci
Od svých šesti let se Anička Vondráčková a Editka Bartošová
pravidelně 2x v týdnu účastní tréninku moderního tance ve studiu SMOT
v Týništi nad Orlicí.
Pod vedením p. Bednářové se každoročně účastní soutěží, kde
získávají umístění na stupních vítězů. V letošním roce s tancem „Bat girl“
vybojovala 1. místo na Taneční skupině roku – Čech v Chrudimi a
postoupila do Prahy, kde se koná finále Taneční skupiny Čech, Moravy a
Slezska. Děvčata tím navázala na úspěšný rok 2015, kde postup do finále
vybojovala s tancem „Alenka v říši divů“. Mezi jejich další úspěchy patří
umístění na 1. místě na soutěži „O rychnovský pohárek“, čímž obhájila
prvenství z předešlých let. Dalším letošním úspěchem bylo 2. místo
získané v Hronově, kde se každoročně účastí mezinárodní soutěže „O
hronovské jablíčko“ (viz foto za článkem). Zde bohužel neobhájila loňské
první místo, když se před ně při závěrečném hodnocení dostala taneční
skupina z Polska.
Letošní sezónu zakončili vystoupením s názvem „Taneční říše
Avataru“ v divadle v Týništi nad Orlicí, které bylo vrcholem tanečního
snažení i starších děvčat, které reprezentují Týniště také v mnoha
soutěžích. Toto vystoupení se setkalo s obrovským úspěchem nejen u
rodičů a veřejnosti, ale bylo 6x reprízováno pro diváky z okolních
základních škol. Pokud by měl někdo z Vás zájem vystoupení shlédnout,
budete mít možnost 21. října 2016, kdy proběhne poslední repríza tohoto
představení.
Jaroslava Vondráčková
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Edita Bartošová a Anna Vondráþková, naši borci na konci:

„Zakonþení“ hry Plamen v Jílovicích:

Z obecní zábavy:

Foto SDH HodČþín:

