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Foto z dětského karnevalu na sportovišti

Obecní zábava – pyžamová:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
sluníčko, které nás provází v posledních dnech, nám signalizovalo
čas na nové vydání zpravodaje. Po letošní zimě, která se jistě líbila našim
dětem, jsou dny plné slunce a tepla pro řadu z nás příjemnou změnou.
Nyní k informacím o našich obcích. V lednu proběhlo na Krajském
úřadě v Hradci Králové jednání o dopadu průmyslové zóny Solnice –
Kvasiny. Bohužel na tomto jednání jsme hlavně starostové menších obcí
získali dojem, že není zájem řešit problémy, ale hlavní zájem je rozšíření
automobilky. Nikoho tak dvakrát nezajímá dopravní obslužnost, zvyšování
dopravy, kriminalita, ubytování atd. Vše je řešeno pouze v oblasti
výrobního závodu a okolních měst Solnice, Kvasiny a Rychnov. Bohužel,
pro nás to znamená čekat, až jak se situace bude vyvíjet a strachovat se
z provozu po našich obcích. Chápeme, že zaměstnanost je důležitá a lidé
mají práci, ale nechápeme, když vláda dá záruky na rozvoj této zóny a
nikdo nechce řešit problémy s tím vznikající.
V minulém vydání jsem Vás seznámil s výpovědí hasičů z
Hoděčína na provozování Bumbálky. Bohužel proběhla dvě kola záměru
na pronájem a nikdo se nepřihlásil. Stále však platí, že pokud chce někdo
toto zařízení pravidelně veřejně provozovat, je nutná evidence EET. Na
tomto došlo konečně i ke shodě s vedením hasičů. Nyní je provozovna
uzavřena a dále budeme hledat nového provozovatele, popřípadě využití
pro toto zařízení.
V únoru byla vyhlášena mimořádná opatření týkající se ptačí
chřipky. S ohledem na skutečnost, že nedošlo k dalším úhynům ptactva
v našem regionu, byla tato opatření v březnu zrušena.
Dále byla schválena a následně uzavřena dohoda o vytvoření
společného školského obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost
vykonává MŠ Čestice. Dohoda byla uzavřena se zřizovatelem.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo digitalizaci kronik. Našim zájmem
je nabídnout občanům DVD, na které bude vše přeneseno a každý si bude
moci nahlédnout do naší historie a přečíst si v klidu svého domova právě to
co ho zajímá.
V březnu byla zahájena oprava pomníku Antonína Švehly. Tato
oprava byla nutná z důvodu drolícího se základu a podstavce pod
pomníkem. Celou opravu si vzal na svá bedra p. Němčanský Petr.
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V měsíci dubnu bude vyhlášeno výběrové řízení na místo řediteleky ZŠ Olešnice. Mgr. Vránová končí na této pozici k 31.7.2017 a odchází
na zasloužený odpočinek. Nástup je možný k 1.8.2017. Doufám, že se
výběrové komisi podaří vybrat fundovaná náhrada. Je nám jasné, že po
člověku, který velkou část své profesionální kariery věnoval naší škole a
dětem, nebude jednoduché najít odpovídající náhradu.
Zastupitelstvo obce bude v dubnu schvalovat prodej poslední
parcely ve Vrbkách. Tímto schválením a následným podpisem kupní
smlouvy budou všechny parcely prodány.
Kanalizace a DSO Obecní voda
V lednu byly dokončeny všechny projektové dokumentace
k přípojkám a doplaceno 89.300,- Kč.
Dále proběhlo výběrové řízení na BOZP a stavební dozor.
Souběžně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Nyní je lhůta na odvolání jednoho uchazeče, který nepředložil všechna
požadovaná prohlášení.
Pokud vše dobře dopadne a bude vybrána společnost na realizaci
stavby a bude známa konečná cena, tak se bude ihned jednat o finančních
prostředcích na dofinancování stavby a případném úvěru.
Na lednovém zasedání DSO Obecní voda byl přítomen Bc. Tichý
místostarosta Častolovic, který je delegován za odstupujícího p. Sršně.
DSO se opět zabývalo stanovami a rozpočtem pro rok 2017.
Bohužel městys Častolovice na svém jednání 22.3.2017 schválil návrh
stanov ve znění, které není přijatelné. Nemůžeme jednat o změnách pokud
si jedna strana udělá návrh takový, aby ostatní tři členové svazku byly
v menšině. Uvidíme, jak se celá věc bude řešit.
AQUA SERVIS nám předložil nové podmínky k vyplácenému
nájemnému. Bohužel pro náš svazek je sníženo nájemné o 600.000,- Kč
ročně. Toto vychází z koncepce jednotné ceny vodného a stočného pro celý
okres.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem za spolupráci a popřál
Vám pěkné a klidné svátky jara a celé nadcházející období.
Jiří Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj č.1/2017

Strana 4

Statistika obcí
Narodili se:
Přistěhoval se:
Zemřel:

Holková Nina
Zárybnická Nikola
Novákova Kamila
Brich Jan
Kopecký Milan

K 31.3.2017 je v obci hlášeno k trvalému pobytu

461 občanů.

V měsících lednu až březnu 2017 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Marek Václav
Marek Jiří
Bašátková Karla
Šimerdová Božena
Junek Bohuslav

83 let
84 let
84 let
86 let
70 let

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 ve středu 1. března na
obecním úřadě. Na programu bylo rozdělení gratulování, příprava obecní
zábavy a setkání důchodců, dále vítání občánků, stříbrných svateb a
dokonce i zlatá svatba.
Obecní zábava
Obecní zábava se konala18. března na sportovním areálu. Letos
jsme vyvětrali pyžama. Některé modely nosily už naše babičky a jiné, ty
modernější košilky, se líbily, hlavně nám ženám, na našich chlapech.
K tanci a poslechu nám zahraje STANLEY BAND. Byla připravena
bohatá tombola.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Setkání seniorů
9. dubna se již tradičně setkávají na sportovním areálu naši senioři a
důcjodci. Pro ně byl připraven pěkný program, který si připravili naši žáci
ze základní školy. Po programu bylo zajištěno chutné občerstvení.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Překulil se Nový rok a od ledna jsme opět v plném učení.
Shlédli jsme pěkné koncertní představení skupiny MARBO, na
kterém jsme se dozvěděli, jakou významnou úlohu hrají písničky v našem
životě.
Hezké odpoledne jsme strávili v Kostelci na Rabštejně na baletním
představení Český rok, které si pro nás připravily děti ze ZUŠ F. I. Tůmy
pod vedením L. Neubauerové. O hudební doprovod se postarali svěřenci
hudebního oboru ZUŠ p. V. Klecandra. Jejich okteto Konor Horns pod
dirigentskou taktovkou pana Zdeňka Gregora představilo dětem 9
slovanských tanců od A. Dvořáka. Byl to pro nás velký zážitek.
V sobotu 11. března jsme si užili rej tanců, her a soutěží na
Dětském maškarním karnevale. Návštěvnost byla letos trochu menší, ale
atmosféra byla báječná. Hrál nám Milan Bezdíček mladší. Spousty
barevných balónků zdobily sál. Děti odměnou dostaly za soutěže sladkosti
a vytoužený balónek. Dík patří maminkám, které se postaraly o tuto
pěknou akci pro děti.
A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Budeme hrát dvě představení - Popelka. 31. března v Častolovicích
v 17.00 hodin a 7. dubna v 16.00 hodin na setkání seniorů v Olešnici na
Sportovišti.
V dubnu uvaříme oblíbený čarodějnický guláš.
V květnu připravíme pro maminky vystoupení a pohoštění a 10.
června zveme všechny děti na Dětský den na Sportovišti.
12. a 13. června jedeme na školní výlet na Praděd.
Ještě než se rozejdeme na prázdniny, budeme sbírat starý papír.
Prosíme občany, aby nám starý papír opět přivezli do přistaveného
kontejneru. Termín bude ještě upřesněn a vyhlášen. Děkujeme.
A pak hurá na prázdniny!!!!!!!
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Zápis žáků do prvního ročníku
ZŠ Olešnice
pro školní rok 2017/2018
27. dubna
od 15:00 do 15:30 hod
bližší informace na stránkách obce –
základní škola

Za žáky a učitelky ZŠ Olešnice
Mgr. Milada Vránová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Olešnice
Letošní rok zahájil Sbor dobrovolných hasičů pracemi na generální
opravě přenosné stříkačky. Sborem byl zakoupen nový motor a po
dokoupení dalších součástí bude stříkačka zrestaurována.
Během ledna navštívili hasiči výroční valné hromady konané
v okolních sborech. Do pokladny OSH byly odevzdány členské příspěvky.
Jak je již zvykem, koná se na začátku roku tradiční hasičský ples.
Na tom letošním zahrála osmnáctého února na sportovišti k tanci i
poslechu skupina Gemini 2 pana Hejduka. Ples byl hojně navštíven a
zábava se protáhla až do brzkých ranních hodin.
V únoru se konala výroční valná hromada okrsku, kde bylo
oznámeno, že se pořádání letošní okrskové soutěže zhostí náš sbor. Ta se
uskuteční 20.5. na sportovišti a bude součástí oslav 140ti let od založení
sboru. Večer budou oslavy pokračovat zábavou s kapelou Bladex. Na celý
průběh oslav Vás srdečně zveme.
V březnu již začali muži připravovat scénku na kácení máje, které
se opět uskuteční 1. května na sportovním areálu Olešnice. Také byly
smontovány překážky pro děti.
Na 8. dubna jsme připravili brigádu v rámci celorepublikové akce
Ukliďme si Česko, které se účastní děti i dospělí, a seberou odpadky
odhozené kolem komunikací v naší obci.
15. dubna ve 20 hodin se uskuteční členská valná hromada sboru.
Na akci zveme všechny členy sboru.
Všem občanům Olešnice tímto přeji příjemné prožití Velikonoc a
hezký začátek jara.
Ivana Říhová

Hasičský kroužek
Od počátku nového roku jsme začali trénovat uzle na soutěž v
uzlování.
Dne 4. 3. jsme odjeli s družstvem mladších, starších, dorostem a
jednotlivci do Provozu na uzlovačku. Mladší děti obsadili 5. místo z 23
družstev, starší družstvo získalo 2. místo z 19 družstev. Mladší jednotlivci:
Anna Vodnráčková 13. místo, Michal Bendl 21. místo a Simona
Dvořáková 34. místo (z 38 jednotlivců. Starší jednotlivci: Marie Vilímková
4. místo, Adéla Podolská 8. místo, Kateřina Šmídová 16. místo, Nikol
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Vítková 29. místo a Natanel Skřivánek 30. místo (z 33 jednotlivců). Katka
Hovorková soutěžila v kategorii jednotlivců dorostu a obsadila 3. místo
z 12 soutěžících.

Dne 8. 3. jsme na kroužku malovali obrázky do soutěže PO očima
dětí. Letošním tématem byla Historie požární techniky, nebo naopak
moderní hasičské prostředky.
Od března nám přeje hezké počasí, a tudíž můžeme opět trénovat na
jarní PLAMEN venku. Jarní kolo hry PLAMEN se uskuteční v Ještěticích
26. - 28. 5. Nyní kroužek probíhá každou středu 1,5h to pro mladší od
15:00 do 16:30 a pro starší od 16:30 do 18:00.
Dne 3. 6. se chystáme do Brna na mezinárodní veletrh hasičské
techniky PYROS, který jsme dostali jako dar od obce Olešnice.
Ing. Bc. Martina Pinková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Hoděčín
Sákryš, nějak mi dnes nejde začít. Nemám slinu a nechce se mi jen
tak napsat:…..Sešli jsme se dne…… a udělali jsme tohle a tohle….. Nic
mě nenapadá, asi mi v zimě krapet namrzla hlava. Nebylo by se co divit,
protože zima to byla po několika letech řádská tak, jak to má být. Ale
nezmrzli jsme, venku už se to zelení, ptáci řvou, kočky se mrouskají a
pozítří je dívčí koleda. Musím přiznat, že jako Moravačce mi tento zvyk
nejdřív připadal úplně zvrácený. Ale po 25 letech ve východních Čechách
a zejména v posledních letech v Hoděčíně jsem této roztomilé tradici přišla
na chuť a letos s jsem si dokonce na pondělí naplánovala dovolenou,
protože člověk nikdy neví….
Přípravy na Velikonoce u nás v Hoděčíně začaly už minulou sobotu
25.března, kdy se v Bumbálce uskutečnila soutěž o nej bramborový salát.
Soutěžilo 8 výrobků a odborná jury ve složení Míša Dvořáková, Péťa
Marek a Renda Hübner označili za vítěze produkt z kuchyně Lucky
Sejkorové. Druhé a třetí místo obsadila Jana Jarkovská a Zdena
Hübnerová. Všichni soutěžící obdrželi cenu – majonézu v pytlíku. (Teď si
uvědomuju, že ani nevím, kde ta moje skončila).
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Po soutěži jsme se o saláty bratrsky rozdělili, každý si k tomu
přihodil kousek flákoty, který si přinesl z domova, a tak jsme měli dobrý
základ na to, abychom poctivě zapili přírůstek do naší hasičské rodiny –
Kamilku Novákovou. Touto cestou gratulujeme šťastným rodičům a
vzkazujeme, že Kamilka bude zcela jistě zdravá jako řípa. Ti hravější z nás
si mohli ještě uplést pomlázku nebo vyrobit velikonočního králíka či
ptáčka. Děkujeme za přípravu Tomšovým a Hübnerovým.
Společenský večer se konal i 4. února. Uskutečnil se 2. ročník
společenských her. Smíšené dvojice soupeřili v disciplínách Člověče,
nezlob se, Prší a v šipkách. Vítězné družstvo ve složení Eva Šilhánová a
Petr Dvořák obdrželi exkluzivní cenu- automobil Škoda Octavia Combi RS
v barvě stříbrná briliant, kterou do soutěže poskytl neznámý sponzor.
Rovněž není známo, jak se vítězové o tuto hodnotnou cenu podělili,
protože nadále jezdí ve svých skromnějších vozech. Nu, musím to zjistit,
abych Vás mohla příště informovat.
21. ledna proběhla výroční členská schůze hasičů. Zhodnotili jsme
činnost za minulý rok, pochválili se za dosažené úspěchy, probralo se i
další využití Bumbálky. Bohužel mám ten večer krapet zkalen, protože se
mi udělalo poněkud nevolno. Ne z té klobásy, která se podávala jako
pohoštění, ta byla výborná. Ale přepadl mě nějaký střevní moribundus a
tak jsem místo přátelského posezení se sousedy objímala celou noc
záchodovou mísu.
A jak tak cestujeme zpětně časem, dostáváme se až k Silvestru.
Tradičního silvestrovského pochodu se zúčastnilo rekordních 17
dospělých, 7 dětí a mládeže a 4 psi. Dali jsme klasický okruh Hoděčín –
Hřibiny hospoda U myslivce – Olešnice areál. Na areálu bylo velmi
útulno, zábava se hezky rozjížděla, došlo už i na tanec, a tak se nám
odcházelo velmi těžko. Ale vrátili jsme se hromadně do Hoděčína a Nový
rok jsme přivítali v obýváku u Vašků.
Na závěr přeju všem sousedům, přátelům a známým krásné
velikonoční svátky a jaro jak vymalované.
Ladislava Šťovíčková
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
po letošní celkem tuhé zimě se rychle přihlásilo jarní počasí a s ním
hodně povinností pro myslivce při práci v honitbě i při údržbě a úklidu
našich zařízení. Úvod března však patří v posledních letech také naší
výroční členské schůzi, a proto se můžeme ohlédnout zpět.
Skončilo další pětileté období výboru, který pracoval po celou dobu
v nezměněném složení a převedl naši organizaci obdobím, kdy se z našeho
občanského sdružení stal ze zákona spolek. Jak už jsme dříve uvedli, výbor
po mnoha letech opustil na vlastní žádost pan Miloslav Zaňka, kterému
jsme připravili k jeho odchodu malé dárky a naše velké poděkování. Tato
emotivní chvíle jinak většinou tvrdému chlapovi vlila do očí slzy dojetí.
Novým předsedou se stal ve veřejné volbě pan Josef Vanický ml. ze
Synkova, který zvolna pracuje na přesídlení zpět do rodných Hřibin. Po
něm uvolněné místo finančního hospodáře převzal nový člen výboru – pan
Jaroslav Pultar z Pasek. Na dalších místech ve výboru zůstávají pánové Jiří
Malý, Pavel Žid a Radomír Podolský. Jirka je nejen místopředsedou, ale i
výborným kuchařem a svojí svíčkovou nás o tom o výročce dobře
přesvědčil.

Nezapomenutelným dnem se stala výroční schůze i pro mladíka
p.Dominika Šimerdu z Čestic, který byl po příkladném zapojení ve
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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zkušebním období zvolen za člena spolku. Totéž se už tolik nevydařilo
p.Matějkovi z Čermné, který nepřesvědčil a žádost o členství mu byla
zamítnuta. Novými čekateli členství se stali p.Aleš Libotovský z Pasek a o
členství si požádal též p.Josef Carda z Malé Ledské, kterého mnozí zatím
znají spíše díky provozování dančí a mufloní obůrky na Ledské.
Máme tak opět 28 členů a 2 čekatele, když Dominik zaplnil uvolněné
místo po jiném báječném chlapovi, panu Ladislavu Vaňkovi z Častolovic,
jenž odešel nedlouho před Vánocemi lovit do lovišť, ze kterých není
návratu. Všichni vzpomínáme na pohodového, nekonfliktního pracovitého
člověka a dobrého kamaráda! Ve zprávě jednatele mnohé překvapila
zpráva, že ve srovnání s rokem 2007 z tehdejší členské základny o 37
lidech již v roce 2017 není z různých důvodů 14 z nich! Máme na čem
pracovat – po kroužku mladých ochránců přírody stále častěji volají i ze
zdejších radnic, udivíme, zda se někdo ze členů této aktivity chopí?
Minulé období se vyznačovalo pro náš spolek poměrně časově i
finančně náročnými úpravami budov v Olešnici i v Častolovicích.
V příštích pěti letech tak potřebujeme především stabilizovat naše finanční
prostředky a trochu zvolnit. Plán práce a finanční rozpočet na letošní rok
byl již nastaven, nicméně nový výbor se musí nejprve sejít a dohodnout se
na tom, jak budeme společně se všemi členy spolku toto usnesení
naplňovat, aby myslivci zůstávali dál dobrým partnerem pro obce, které
nás podporují, pro zemědělce, kteří nás občas potřebují a my zase je, a aby
ve spolku dál vládla dobrá nálada a zájem členů o naši časově náročnou
činnost a krásný koníček.
Letošní rok začal vesele, lednovým tancem na Mysliveckém plese
v Česticích. Hlavně pro občany, kteří by rádi za kulturou také do
opraveného obecního zařízení U Lva v Častolovicích, máme potěšující
zprávu. Vyslyšeli jsme volání vedení radnice a dohodli jsme se na tom, že
v sobotu dne 11.listopadu 2017 uspořádáme v této restauraci taneční
zábavu - „Poslední leč“. V poledne si tak můžete dopřát svatomartinskou
husu k obědu a večer si zajít zatančit, a třeba ještě v tombole vyhrát
divokou kachnu…. :-) Překvapení pro Vás je nachystáno i v podobě
výborného
hudebního
doprovodu,
ale
to
zatím
zůstane
tajemstvím…jestliže v Česticích jsme měli 15 po sobě vyprodaných plesů,
věříme, že nás rádi podpoříte i v Častolovicích a začneme spolu s Vámi
vytvářet novou tradici. Těšíme se na Vás , přejeme krásné jaro Vám Všem
a hodně slunce do Vašich domovů!
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Další
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
Jako každý rok i v letošním roce se uskuteční svoz nebezpečného a
objemného odpadu, a to ve čtvrtek 25. května 2017 v době od 15.30 hod.
do 17.00 hod. Svoz je určen pro sběr veškerého elektroodpadu (lednice,
televize, vysavače – kompletní), plechovky od barev, prošlé léky,
akumulátory, koberce, lina aj.

Borec na konec
Rallye Monte Carlo je jedna z nejstarších soutěží v rallye, která je
pořádána od roku 1911 v Monaku. Pravidelně byla součástí Mistrovství
světa v rallye, v posledních letech pak šampionátu Intercontinental Rally
Challenge. Letos zanechala stopu na této soutěži i Olešnice. Před deseti
lety jsme na tomto místě zpravodaje psali o bratrech Hovorkových, Kamilu
a Jirkovi. Tehdy jezdili se svým favoritem K4 pohár ČR. Oba se závodům
rallye stále aktivně věnují; po tříleté závodnické pauze, kdy Jirka jezdil
jako spolujezdec mistrovství ČR, si pořídili Škodu Felicia Kit Car. S ní
mají za sebou úspěšný loňský rok v seriálu Rallysprint série 2: vítězství
v květnu v Rally Vyškov a další vítězství v Rally Agropa v Pačejově
v kategorii 14. Jirka navázal loni spolupráci s rallye jezdcem Ondřejem
Bisahou v týmu Icari racing. A právě s ním startoval letos na Rallye Monte
Carlo, ve vozu Ford Fiesta R5, v kategorii WRC.
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Borec na konec: Kamil a Jíří Hovorkovi, dole foto z Monte Carlo

SDH Hoděčín, silvestrovský výšlap:

MS Střezmá:

Z vystoupení olešnických žáků v Častolovicích U lva:

