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Manželé Nouzovi:

Paní Jarmila Martínková:

ZŠ Olešnice 30.6.: pĜedání vysvČdþení a louþení s paní Ĝeditelkou:
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
nastal þas dovolených, letních prázdnin a hlavnČ období k naþerpání
nových sil a nápadĤ.
V HodČþínČ na hĜišti bylo provedeno ukotvení fotbalových branek,
dle požadavkĤ revizního technika.
Bylo vydáno rozhodnutí k vypuštČní, opravČ hráze a požeráku na
rybníku v HodČþínČ. Souþástí oprav by mČlo být i vytČžení sedimentu
v síle 0,5 m. Povolení bylo vydáno MČÚ Kostelec nad Orlicí pro POVODÍ
LABE s.p.
25.5.2017 probČhl sbČr nebezpeþného odpadu . Další sbČr bude na
podzim 2017. O pĜesném datu Vás budeme vþas informovat. Na nČkterých
místech byly nahrazeny nádoby na plast za velké kontejnery.
Na veĜejném jednání zastupitelstva obce dne 21.6.2017 byla
provedena úprava a schválení rozpoþtu. ZmČna se týká navýšení rozpoþtu
SDH HodČþín o 3.500,- Kþ na pĜíspČvek na elektriku, vodu a úhradu
zákonného pojištČní pĜívČsu.
Další úprava – 27.000 odmČny + odvody ZŠ Olešnice. PĜíspČvek na
dopravu dČtí na školní výlet ZŠ Olešnice 10.000,-Kþ. Nákup nového
chladícího a výþepního zaĜízení pro potĜeby obce ve výši 25.000,- Kþ. Toto
zaĜízení bude umístČno v BUMBÁLCE s tím, že ho bude možné využívat
pĜi ostatních akcích poĜádaných obcí. Souhlas k zapĤjþení musí vydat
obec a zástupce SDH HodČþín. Dále byla provedena úprava v oblasti
oprava stĜechy na budovČ pošty ve výši 10.000,-. Poslední úprava bylo
schválení a vyplacení finanþního daru Mgr. Vránové pĜi odchodu do
dĤchodu k 31.7.2017 pĜevodem na úþet.
Na sportovním areálu byl proveden nátČr okapĤ a podhledĤ, dále se
bude pokraþovat na hasiþské zbrojnici v Olešnici.
Pomník Švehly je již na svém místČ. Nyní jsme se zastavili u
výbČru vhodného kamene ke koneþným úpravám. I když to vypadá
jednoduše, tak se nám stále nedaĜí sehnat kamenolom s podobným
kamenem jako je pomník. Doufáme, že se pĜes léto nČkterý z typu, které
jsme dostali, pĜiblíží našim pĜedstavám.
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Škola
V mČsíci kvČtnu bylo vyhlášeno konkurzní Ĝízení na místo Ĝediteleky ZŠ Olešnice. K 28.5.2017 kdy vypršel termín k pĜedkládání
požadovaných údajĤ od jednotlivých uchazeþĤ, byly doruþeny dvČ obálky.
Dne 30.5.17 bylo jednání sedmiþlenné výbČrové komise – otvírání obálek
uchazeþĤ a zhodnocení splnČní podmínek . Doruþeny byly dvČ obálky , vše
bylo splnČno dle zadání . Zájemkyním o místo byly odeslány pozvánky na
16.6.2017 k osobnímu pohovoru.
Dne 16.6.2017 probČhlo druhé jednání výbČrové komise, na které
byly pozvány obČ uchazeþky.
Jednání komise nebylo vĤbec jednoduché, neboĢ obČ zájemkynČ
disponovaly znalostmi a s pĜehledem v oblasti školství. Na otázky
odpovídaly bez zaváhání a pĜedložené jednotlivé koncepce neulehþily naše
rozhodování. ObČ uchazeþky byly velice schopné a pĜesvČdþily komisi o
schopnostech na toto místo. ZávČreþné hlasování bylo tČsné a to þtyĜi hlasy
pro Mgr. Zajíþkovou a tĜi hlasy pro Mgr. Jarkovskou. Komise doporuþila
zĜizovateli Mgr. Zajíþkovou na místo Ĝeditelky školy v Olešnici.
Dne 21.6.2017 byla zastupitelstvem
obce schválena Mgr.
Zajíþková Lucie na místo Ĝeditelky ZŠ Olešnice s nástupem od 1.8.2017.
Doufáme, že nová paní Ĝeditelka bude pokraþovat v rozvoji a oblíbenosti
naší školy a bude dobrá spolupráce mezi obcí a školou. Naše pĜání je, co
nejvíce pĜilákat zájem rodiþĤ a dČtí o zdejší školu. PĜejeme p. Ĝeditelce
mnoho pracovních i osobních úspČchĤ a doufáme, že se jí bude na naší
škole daĜit.
Na veĜejném zasedání 21.6.2017 bylo podČkováno Mgr. Vránové
za práci pro školu a naše obþany. PĜi této pĜíležitosti byl pĜedán poukaz na
finanþní dar a kytiþka jako podČkování za celoživotní práci v ZŠ Olešnice.
PĜejeme Mgr. Vránové pevné zdraví a mnoho krásných chvil s rodinou a
vnouþaty. DČkuji ji a její rodinČ za vše co bylo udČláno a ještČ dlouho
budeme vzpomínat na rĤzné akce pĜipravované pod jejím vedením.
Kanalizace a DSO
16.5.2017 probČhlo jednání DSO OV o schválení výbČrového
Ĝízení na banku k pĜedložení nabídek na úvČr k dofinancování výstavby
kanalizace.
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Zadání pro banky je požadavek na þástku 25 mil. a splatnost 20 let
s tím, že úvČr budou þerpat samostatnČ Olešnice a ýestice po 25 mil. a
ýastolovice 5 mil Kþ.
Bohužel ýastolovice k dofinancováním svého podílu 5 mil.
nesouhlasí a zastupitelstvo požaduje, aby úvČr byl vzat DSO OV.
S tímto návrhem nesouhlasí ostatní þlenské obce DSO.
Stanovisko k pĜedloženému návrhu stanov z ýastolovic je rovnČž
v ýesticích, Olešnici a HĜibinách zamítavé a zastupitelstva nesouhlasí
s pĜedloženým návrhem.
Další jednání DSO OV 20.6.2017
– podmínka ýastolovic na schválení stanov – hlavnČ co se týþe
poþtu volebních hlasĤ (chtČjí mít vČtšinu)
-opČt je problém ve vloženém majetku a chtČjí vše vyĜadit, ocenit a
zpČt vložit do svazku ??
- na jednání nebyli schopni odpovČdČt, jak budou hlasovat
v pĜípadČ, že Olešnice a ýestice budou požadovat, aby si úvČr za nČ vzal
rovnČž svazek. Otázka je pokud by ho vĤbec svazek dostal.
- opČt velký problém pĜerozdČlování penČz z nájmu. Stále jsou
pĜesvČdþení, že je jim ubližováno a þlenství ve svazku jim nic nepĜináší.
- stále napadají pĜevod majetku a stanovy v dobČ privatizace rok
1995
Nutno rychle rozhodnout zda za stávající situace pokraþovat anebo
vše stopnout.
Souþasné fungování svazku je bohužel nulové. Další požadavky
z ýastolovic na financování budou chodit, neboĢ dle informací, v bĜeznu
2018 má být zahájena kompletní rekonstrukce ul. Masarykovi. Zde je
plánovaná investice cca 4,5 mil. na pĜeložky vody a kanalizace.
Za ýestice a Olešnici se nyní nechá dopracovat nabídka na
úvČrování a pravdČpodobnČ v srpnu bude hlasování jak dál.
Doufám, že dojde k Ĝešení, neboĢ by bylo nelogické v souþasné
dobČ vše zastavit, vrátit dotaci a zaþít se vším na novo, vþetnČ výbČru
místa pro novou ýOV.
Vážení spoluobþané, závČrem mi dovolte, abych Vám popĜál
pĜíjemné letní dny, pohodovou dovolenou a klidné celé prázdniny pro Vaše
dČti.
JiĜí Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
Narodili se:

Zeman Martin

PĜistČhoval se:

Rozum Filip

ZemĜeli:

Morávková Irena
ěiþaĜ Radomír
Stará Eliška

K 26.5.2017 je v obci hlášeno k trvalému pobytu

460 obþanĤ.

V mČsících dubnu až þervnu 2017 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Chaloupková Libuše
Jedlinská Marie
Dostál Jaroslav
Slavíková Marie
Falta Josef
Chaloupková Marie
ýepelková Stanislava
PaĜízek Václav
Žid ZdenČk
Hochmal Bohuslav
Martínková Jarmila
Plašilová Marie

87 let
83 let
75 let
60 let
81 let
84 let
75 let
70 let
80 let
70 let
90 let
84 let

Vážení þtenáĜi, dovolujeme si Vám nabídnout zveĜejnČní narození
Vašeho dítČte, Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potĜebném formuláĜi, aby byla splnČna podmínka ze zákona o
ochranČ osobních údajĤ. FormuláĜ obdržíte na obecním úĜadČ u p.
Dostálové.
Jaroslava Dostálová
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SPOZ
V sobotu 15. dubna manželé Blanka a Jan Nouzovi z Olešnice
oslavili 50. výroþí svatby (zlatou svatbu).
K tomuto výroþí jim pĜišel poblahopĜát starosta obce p. JiĜí
Moravec s pĜedsedkyní SPOZu p. Martinou Pinkovou. PĜedal jim dárky a
kvČtiny a popĜáli do dalších spoleþných let hodnČ zdraví.
životopis manželĤ Nouzových
Dne 15. dubna 1967 si, v obĜadní síni rychnovského zámku, Ĝekli
své ANO Blanka Kerhartová a Jan Nouza.
Sleþna Blanka Kerhartová se narodila manželĤm AnnČ a Josefu
Kerhartovým. Po ukonþení povinné školní docházky nastoupila na
ZemČdČlskou školu, obor ekonomika zemČdČlství, v Novém BydžovČ. Po
jejím absolutoriu zaþala pracovat v rĤzných pozicích v JZD. Pracovala
jako ekonomka v teletníku v LiþnČ. Svoji pracovní snahu ukonþila u ýeské
spoĜitelny v RychnovČ nad KnČžnou.
Jan Nouza se narodil 30. 7. 1945 v OstrovČ u Ledþe nad Sázavou.
Po ukonþení Základní školy v Ledþi nad Sázavou a StĜední školy
v Roudnici nad Labem, nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím
ukonþení a uzavĜení manželství, nastoupil pracovat do Oblastní státní
melioraþní správy HK, pracovištČ Solnice. Od roku 1992 do roku 2007
pracoval na Katastrálním úĜadČ v RychnovČ nad KnČžnou. Jmenovaný
pĤsobil 22 let jako poslanec a zastupitel obce Olešnice.
SpoleþnČ vychovali 2 syny a mají radost ze 4 vnouþat.
9. þervna naše nejstarší spoluobþanka p. Jarmila Martínková
oslavila 90. narozeniny. Starosta obce p. JiĜí Moravec osobnČ poblahopĜál
jubilantce k tomuto výroþí, popĜál pevné zdraví a radosti z vnouþat a
pravnouþat, pĜedal kvČtiny, finanþní dar a dárkový balíþek.
životopis Jarmila Martínková
Jarmila Martínková se narodila 9. 6. 1927 v HodČþínČ jako jediné
dítČ Františkovi a Marii Škadrovým. V roce 1948 se provdala za Miroslava
Martínka z Olešnice. V roce 1952 se jim narodila dcera Eva a o 8 let
pozdČji v roce 1960 syn JiĜí. Od tČchto svých dČtí se doþkala pČti vnouþat a
dnes má i šest pravnouþat. Celý život pracovala jako dČlnice. Posledním
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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zamČstnavatelem byl FAB Rychnov nad KnČžnou. Odtud šla do dĤchodu.
V roce 2008 jí zemĜel manžel. Od té doby žije v HodČþínČ v domku sama,
za podpory svých dČtí.

Školská rada
Na naší základní škole paní Ĝeditelka Mgr. Milada Vránová odchází
v þervenci do dĤchodu, a proto 16. 6. probČhlo výbČrové Ĝízení na funkci
Ĝeditelky ZŠ. Na funkci Ĝeditelky ZŠ se výbČrového Ĝízení zúþastnily 2
uchazeþky, z nichž byla vybrána a doporuþen ke schválení obecnímu
zastupitelstvu Mgr. Lucie Zajíþková.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Poslední tĜi mČsíce školního roku jsme se hodnČ uþili, ale i
mimoškolní þinnost byla bohatá.
V dubnu jsme si ještČ dvakrát zahráli úspČšnou pohádku „TĜi oĜíšky
pro Popelku“ a to 7. Dubna na setkání seniorĤ na Sportovišti a 11. dubna
pro babiþky v DD v Albrechticích.
Dne 27. 4. probČhl zápis dČtí pro školní rok 2017 – 2018 a byli
zapsáni dva žáci.
Tradiþní vaĜení þarodČjnického guláše a Den ZemČ jsme tentokrát
kvĤli nepĜíznivému poþasí uskuteþnili až 5. kvČtna.
A 15. kvČtna jsme s maminkami oslavili Den matek a pĜipravili pro
nČ vystoupení a obþerstvení.
16. – 18. 5. se naši žáci 5. roþníku zúþastnili celostátního
elektronického testování žákĤ v þeském jazyce, matematice a anglickém
jazyce a vedli si velice dobĜe.
10. 6. jsme si užili krásný Den dČtí na Sportovišti.
Také dvoudenní školní výlet 12. – 13. 6. do JeseníkĤ se nám velice
líbil.
Posledních 14 dní školního roku uteklo jako voda. SbČr papíru,
sportovní den, odevzdávání uþebnic, dopravní den na Sportovišti a 30. 6.
vysvČdþení a louþení s paní Ĝeditelkou M. Vránovou, která odchází do
dĤchodu a Inkou Faltusovou, která odchází na MD. A teć nás þekají
prázdniny, tak hurá na nČ!
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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DČtský den
V sobotu 10. þervna od 15 hod se konal DČtský den na Sportovním
areálu v Olešnici. JeštČ pĜed zahájením zkropil déšĢ rozpálenou plochu
hĜištČ, ale naštČstí vþas pĜestalo pršet a mohlo se zaþít soutČžit. Na celém
ploše byla rozmístČna spousta disciplín. Vyzvedli jsme si sportovní
kartiþku a hurá soutČžit. ýekala nás chĤze na chĤdách, skoky v pytlích,
pĜenášení míþkĤ na lžících, hod na cíl a mnoho dalších. Také hasiþi
z Olešnice nám pĜipravili soutČž v hodu hadicí a myslivci z MS StĜezmá
s námi stĜíleli na terþ ze vzduchovky.
Za každou soutČž jsme dostali body na kartiþku a pak jsme mohli jít
promČnit nasbírané body za ceny v podobČ hranolkĤ, párkĤ v rohlíku,
nápojĤ, nanukĤ, sušenek nebo drobných sladkostí. PrávČ když jsme mČli
splnČny všechny soutČže, opČt nás vyhnal déšĢ, takže nás hasiþi tentokrát
nemuseli ani kropit.
PodČkování patĜí všem organizátorĤm, jak uþitelkám za ZŠ,
maminkám ze SPRDŠ, myslivcĤm, hasiþĤm z Olešnice i Obecnímu úĜadu
v Olešnici. A taky dČtem, které pĜišly v hojném poþtu, soutČžilo jich pĜes
padesát. I pĜes úvodní i závČreþnou dešĢovou pĜeháĖku se oslava Dne dČtí
vydaĜila.
Školní výlet na PradČd
Po velmi úspČšném školním výletu na nejvyšší horu ýR SnČžku
jsme se rozhodli, že pokoĜíme nejvyšší horu JeseníkĤ, PradČd. Vyjeli jsme
autobusem v poþtu 25 dČtí a 15 dospČlých v 6 hodin z Olešnice a naším
prvním cílem, 2,5 hodiny trvající cesty plné zatáþek, byla Karlova
Studánka. Vzali jsme si z autobusu batoh s jídlem a pitím a vydali se
vzhĤru po krásné turistické cestČ údolím Bílé Opavy, a poznávali jsme
krásy JeseníkĤ. Cesta byla velmi zajímavá, pĜekonali jsme nČkolik tČžkých
míst – bystĜinu, žebĜíky a množství kamenných schodĤ. Na vrcholu nás
þekal pĜekrásný pohled na Jeseníky a okolí, vidČli jsme i elektrárnu Dlouhé
stránČ. NČkteĜí odvážlivci vylezli i na rozhlednu. Ušli jsme 12,98 km i
s odpoþinkem za 5h a 51 min prĤmČrnou rychlostí 2,2 km/hod. Vystoupali
jsme 768m. Vedoucí zájezdu p. DvoĜák mČl tepovou frekvenci 140 tepĤ za
minutu. Pak jsme se vydali na cestu dolĤ a v restauraci na OvþárnČ jsme si
dali pozdní obČd. Pak nás autobus zavezl na Ramzovské sedlo do krásného
penzionu Pacifik, kde jsme se ubytovali. Když jsme prozkoumali pokoje i
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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okolí chaty, vydali jsme se, do nedaleké restaurace Ramzová na veþeĜi, kde
jsme si pochutnali na dobré svíþkové s knedlíkem.
Po návratu do penzionu nás ještČ þekala stezka odvahy a posezení u
táboráku, kde si nČkteré dČti opekly špekáþek. A pak už jsme zalehli a po
chvíli povídání usnuli a spali až do rána. V 8 hod byla snídanČ, kterou nám
pĜipravily paní uþitelky. Pak jsme si chvíli pohráli, sbalili si vČci a o pĤl
jedenácté jsme se rozlouþili a vyrazili do Velkých Losin do Muzea papíru,
kde jsme shlédli historii výroby ruþního papíru a podívali se, jak se papír
vyrábí a sami si mohli kousek papíru vyrobit.
Po dobrém obČdČ jsme vyrazili na Suchý vrch, odkud jsme si dali
ještČ kratší túru na vojenské opevnČní Tvrz Bouda, kde jsme mČli hodinové
seznámení s opevnČním, které se budovalo pĜed II. SvČtovou válkou na
obranu. DomĤ jsme dojeli unaveni, ale šĢastní po 20. hodinČ. Poþasí nám
pĜálo a výlet se vydaĜil.

Za žáky a uþitelky ZŠ Olešnice
Mgr. Milada Vránová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobþané, ve své zprávČ Vás seznámím s þinností hasiþĤ
ve druhém þtvrtletí letošního roku.
První dubnovou akcí byla brigáda na úklid naší obce a okolí
v rámci celostátní vyhlášené akce „Uklićme si ýesko“, konané v sobotu 8.
dubna. Brigády se zúþastnili dospČlí i dČti z našeho sboru, prošli po
komunikacích v obci i pĜilehlých cestách a posbírali odpadky, které
neukáznČní obþané odhodili do pĜírody. Poprvé se v letošním roce snížil
poþet sesbíraných pytlĤ, což svČdþí o tom, že lidem zaþíná záležet na tom,
v jakém prostĜedí žijí.
Na 15. 4. byla svolána valná hromada sboru, hlavními body byla
pĜíprava tradiþního kácení máje a organizace okrskové soutČže, kterou
jsme se v rámci oslav letošního 140. výroþí našeho sboru rozhodli
uspoĜádat.
Tradiþní kácení máje se konalo prvního kvČtna na sportovišti za
velké úþasti divákĤ z celého okolí. Herci z Ĝad hasiþĤ nám letos pĜipravili
humornou scénku na téma nábor pracovníkĤ do automasokombinátu.
Scénka mČla mezi diváky velký ohlas.
Okrsková soutČž probČhla na sportovišti 20. kvČtna za úþasti
družstev mužĤ i žen. PĜi pĜíležitosti 140. výroþí založení sboru nám zde
byla panem starostou pĜedána pamČtní stuha. SoutČž se podaĜilo vyhrát jak
našim ženám, tak i mužĤm. Po skonþení soutČže pokraþovala volná zábava
se soutČžemi a taneþní zábavou se skupinou Bladex.
Na poslední víkend v kvČtnu již tradiþnČ pĜipadá dČtská celookresní
soutČž Plamen. Letos ji poĜádal sbor v JeštČticích. Naši muži tam odjeli
v pátek pĜipravit dČtem zázemí. Tam jsme dČti za pomoci rodiþĤ odvezli,
nocování bylo pĜipravené jako již v pĜedešlých roþnících v tČlocviþnČ naší
školy. Po oba dny nám zajišĢovali jídlo i s dovozem na místo manželé
Martina a Pepa Pinkovi, tímto bych chtČla jim i rodiþĤm, kteĜí nám po celý
víkend pomáhali podČkovat. Letošnímu roþníku pĜálo poþasí a tak soutČže
probíhaly bez zádrhelĤ. DaĜilo se i dČtem, jak se píše ve zprávČ o kroužku.
Zde se zúroþuje práce dospČlých a mnoho hodin strávených s dČtmi a tak
se podaĜilo starším dČtem, jejichž soutČž je postupová, poprvé postoupit do
krajského kola. To byl sen jejich zemĜelého vedoucího Vendy ěíhy. DČtem
bych za jejich snahu chtČla podČkovat jménem svým i jménem celého
sboru, vždyĢ právČ ony na zaþátku soutČže slíbily, že se budou snažit a na
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památku Vendy se do kraje probojují a to se jim opravdu podaĜilo a zde se
umístily na krásném þtvrtém místČ v Královéhradeckém kraji. Zde
v kategorii jednotlivcĤ mladšího dorostu na sto metrĤ pĜekážek vyhrál
Jakub Hovorka a stal se krajským pĜeborníkem, tak bude mít náš sbor i
obec zástupce na mistrovství republiky ve ZlínČ. PĜeji mu hodnČ úspČchĤ.
V kvČtnu jsme navštívili našeho þlena Václava PaĜízka pĜi
pĜíležitosti životního výroþí a pĜedali mu od sboru dáreþek.
Muži ze sboru odjeli 3. 6. na soutČž mužĤ nad 35 let do Dobrušky.
Ostatní, kdo pracujeme s dČtmi jsme v tento den doprovodili hasiþské dČti
na výlet do Hasiþského muzea v PĜibyslavi a ZOO v JihlavČ, který pro nČ
za úspČchy v loĖském roce uspoĜádal obecní úĜad. Výlet se všem líbil a
dČkujeme. Také jsme pomohli s organizací a tombolou na dČtském dni.
Nyní mají dČti pĜed sebou prázdniny, tak aĢ se jim vydaĜí, i když
kroužek i soutČže budou probíhat i bČhem prázdnin.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
Ve dnech 26. – 28. 5. se v JeštČticích uskuteþnilo jarní kolo hry
PLAMEN. Po loĖském zážitku – povodní v Jílovicích, jsme tentokrát do
JeštČtic pĜijeli na déšĢ pĜipraveni. Tady naopak bylo ohromné vedro, takže
nám malý nafukovací bazének plný vody, udČlal ohromnou radost, kterou
nám závidČla i okolní družstva. První den se odehrál vcelku klidnČ, až na
to horko. DČti, vyzbrojeni novými kšiltovkami, po odsoutČžení svých
disciplín, se vždy utíkaly schovat, pĜed sluncem, do našeho altánu.
Do druhého dne nám z mladšího družstva onemocnČly 2 dČti, tudíž
jsme si je vypĤjþily od staršího družstva, jelikož vČkovČ ještČ mohou
soutČžit za mladší. Po dokonþení všech disciplín nás þekal vydatný obČd,
který byl zakonþen studenou zmrzlinou. Mladší dČti se umístily na
krásném 4. místČ (z 24 družstev) a družstvo starších nás pĜekvapilo
úžasným výsledkem – 2. místo (z 25 družstev) a tudíž si vybojovalo postup
na krajské kolo hry PLAMEN a dorostu 17. – 18. 6. 2017 v Hradci Králové
– více ve zprávČ jednotlivcĤ.
Týden na to, 3. 6., byl pro dČti z hasiþského kroužku uspoĜádán
výlet. Na poslední chvíli jsme zmČnili i místo výletu – nejeli jsme na
veletrh Pyros do Brna, ale do hasiþského muzea v PĜibyslavi a do ZOO
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v JihlavČ. Škoda jen, že se tento termín, nehodil mnoha lidem, a tudíž jsme
nenaplnili autobus, ale kdo na výletČ byl, tak ten si ho poĜádnČ užil.
Dopoledne jsme mČli zarezervovanou prohlídku v hasiþském muzeu, kde
jsme se dozvČdČli spoustu nových informací nejen o hasiþinČ, ale také jsme
zde vidČli nČkolik desítek požárních stĜíkaþek, i ty koĖské, rĤzné druhy
požární techniky, nČco málo i z historie hasiþĤ, ale i hasiþské uniformy.
Dále jsme se pĜemístili do ZOO v JihlavČ, kde jsme se naobČdvali a poté
jsme strávili nČkolik hodin procházkou po nádherném moderním areálu,
kde jsme zhlédli i ukázku lovu dravcĤ.
V sobotu 1. 7. byly všichni dČti pozvány na opékání maxi špízu.
Z dĤvodu konání letních soutČží bude kroužek probíhat i o
prázdninách v obvyklém þase.
Ing. Bc. Martina Pinková
Zpráva jednotlivci + starší dČti
Dobrý den, i tentokrát vás seznámím s výsledky dČtí v Lize
mládeže. 29. dubna jsme odjeli hájit naše barvy do Bystrého. Jelikož byla
dlouho zima, sníh a déšĢ, nemohli jsme na tuto soutČž dostateþnČ trénovat.
Disciplíny CTIF patĜí totiž k tČm obtížnČjším. I tak se nám ale podaĜilo
získat 3. místo a z Bystrého jsme si poprvé pĜivezli medaile.
Týden nato, 6. kvČtna jsme se zúþastnili soutČže v Houdkovicích. I
odtud jsme si pĜivezli krásné 3. místo.
Následovala soutČž jednotlivcĤ v Kvasinách, na kterou již nČkolik
let sázíme. Mohu se pochlubit, že v jednotlivcích tady už nČkolik let
nemáme pĜemožitele (zatím). I letos se soutČž velice povedla. Ve
družstvech jsme získali zlato, v jednotlivcích v kategorii dívek i chlapcĤ
tituly PĜeborníka okresu.
Tomáš ýepelka – starší – 4. místo
Jakub Hovorka – starší – 1. místo
MatČj Michera – starší – 2. místo
Adéla Podolská – starší – 6. místo
KateĜina Šmídová – starší – 1. místo
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PĜedposlední ligovou soutČží byly Jílovice. Tady jsme po krásnČ
rozbČhnuté štafetČ 4x60 m a trošku nepovedeném požárním útoku
vybojovali celkové 4. místo.
Zatím poslední soutČží ligy bylo Opoþno. Tady jsme skonþili
obdobnČ, horší štafeta dvojic, výborný požární útok. I když jsme skonþili
opČt na 4. místČ, podaĜil se nám rekordní þas na požárním útoku, a to 23,33
sekund.
Krajské kolo hry Plamen
Jelikož se nám na Okresním kole hry Plamen nebývale zadaĜilo,
postoupili jsme letos se staršími dČtmi poprvé do vyššího kola – Krajského
kola hry Plamen, které se konalo 17. – 18. þervna v Hradci Králové. A byla
to pro nás další cenná zkušenost.
V sobotu se bČhaly štafety – dvojice, 4x60 m a CTIF a veþer ještČ
branný závod ZPV. V nedČli se bČhaly útoky – CTIF a klasický požární
útok. Jelikož jsme reprezentovali Rychnovský okres, nechtČli jsme
zklamat, ale zároveĖ jsme si byli vČdomi kvalitní konkurence.
Malý zádrhel nastal, když družstvo v sobotu nastoupilo k první
disciplínČ a to kvĤli helmám. Rozhodþímu na startu se nezdály naše
cyklistické helmy a šel se zeptat, zda nás mĤže pustit ke startu. Pak už vše
následovalo v rychlém sledu. Vše je tu mnohem pĜísnČjší, mladší dČti na to
ještČ nejsou zvyklé, ale starší harcovníci se jim ve všem snažili pomoci.
Byla také celkem zima. Výsledky po prvním dni –7. místo v disciplínách,
2. místo v ZPV.
V nedČli jsme se probudili opČt do tepla, které nepolevovalo celý
den. Ani my nepolevili. Nakonec si dČti vybojovaly pro nás krásné a
neþekané 4. místo. DČti z malé vísky na Rychnovsku jako 4. nejlepší
v Královéhradeckém kraji.
Ale to ještČ není vše. Jakub Hovorka si v mladších dorostencích do
14. let vybČhal zlato a postup na republiku. Dne 4. 7. odjede náš kraj
reprezentovat do Zlína.
ChtČla bych na tomto místČ ještČ podČkovat všem, kdo mnČ se vším
pomáhali a hlavnČ rodinČ, která mnČ trpí všechny ty víkendové domácí
absence - .
A Jakubovi pĜeji hodnČ a hodnČ štČstí na republice.
A. ýepelková
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SDH HodČþín
Jsou tu prázdniny, ale my zavzpomínáme na jarní mČsíce, které
byly na spoleþné akce v HodČþínČ opravdu plodné. PatrnČ to bylo tou
tuhou zimou, která pĜedcházela, a tudíž nám jaro vneslo do žil spoustu
energie.
8.4. – Hasiþi se sešli na tradiþní brigádČ, jejímž cílem bylo zásobení
Bumbálky dĜevem.
22.4. – Sousedská zabíjaþka - Ne, neoþekávejte pikantní
podrobnosti o tom, kterak jsme si mezi sebou vyĜizovali úþty. Ale jak už
se stalo zvykem, nČkolik rodin se složilo na pašíka a pod odborným
vedením Ĝezníka Vaška Drašnara jsme si udČlali malinkatou zabíjaþku.
ZámČrnČ píšu malinkatou, protože, uznejte sami, co zbyde z prasete
rozdČleného na 9 dílĤ, i když mČlo 160 kg. A dČlení na 9 dílĤ – to je taky
vyšší dívþí!!! Ale kvĤli tomu žvanci tu zabíjaþku pĜece nedČláme.
13.4. – Brigáda - NČkolik žen provedlo Ĝádný jarní úklid
v Bumbálce, který by se dal pĜirovnat k dezinfekci a možná i deratizaci.
17.4. – Velikonoce - Mužové se sešli vyzbrojeni obrovskou
pomlázkou, na kterou opČt sbírali trofeje v podobČ dámského prádla
(Úlovky jsou spoleþnČ s pomlázkou vystaveny v Bumbálce). Nevím,
kolikrát a ve kterých rodinách hoši pĜesnČ hostovali, ale vím jistČ, kde ti
skalní skonþili. O víĜivce Šilhánových jsem dosud jen slyšela, ale letos
jsem mČla možnost ji spatĜit na vlastní oþi a plnou! A nejen vody!
DovádČli tam jako malé dČti. No není to pČkné, když si to spolu umí tak
užít?
30.4. – ýarodČjnice – Hasiþi pĜipravili vatru, opekly se buĜty,
probČhla tradiþní soutČž o nej þarodČjnici. A u nás vyhrává vždycky
alespoĖ nČjakou menší cenu každý soutČžící.
20.5. – SoutČž a oslava Olešnice – 3 družstva z HodČþína (2x
muži, 1x ženy) se zúþastnili okrskové soutČže. Ženy se moc nepochlapily,
ze tĜí družstev byly tĜetí, ale muži obsadili 2. a 3. místo. SpoleþnČ jsme
pak oslavili tento úspČch a 140. výroþí založení sboru v Olešnici. U
soutČže se chvilku zastavím. Nejsem znalec Harryho Pottera, þetla jsem
jednu knihu a vidČla asi pĤl jednoho dílu. Ale poté, co mČl PéĢa Marek
drobný problém s rozdČlovaþem, si už umím pĜedstavit, jak se hraje
famfrpál. Až na to, že v této hĜe hráþi létají na koštČti, kdežto PéĢa vzlétl
na rozdČlovaþi. NaštČstí se nikomu nic nestalo, jen široko daleko byli
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všichni pokĜtČní vodou, vþetnČ Kamilky Novákové v koþárku. Ale pak už
se jen slavilo a tanþilo a bavilo. DČkujeme olešnickým hasiþĤm za pČkný
den i veþer.
3.6. – Badminton – Už 5. roþník! Termín byl stanoven opravdu
pČknČ – bylo tak úmorné vedro, že hráþi byli bČhem chvilky opeþeni
dozlatova. Klání probČhlo v pĜátelské atmosféĜe, všichni úþastníci obdrželi,
když už ne jednu z hlavních, tedy alespoĖ drobnou cenu. VítČzové – Renda
Hübner a Jenda ŠĢovíþek, 2. místo - Marcela DvoĜáková a PéĢa Marek, 3.
místo - Jana (dĜíve Židová) a Dan Podstávek.
A ještČ jedna novinka letošního jara - Dovoluju si Vás pozvat na
kuleþník do klubovny hodČþínských hasiþĤ – do Bumbálky. Kdo by si
chtČl šĢouchnout, mĤže k nám zavítat v pátek veþer.
Na závČr bych chtČla podČkovat všem, kteĜí se na našich akcích
podílejí, ale vlastnČ všem, kteĜí se úþastní a pĜispČjí do mlýna aspoĖ
troškou - tĜeba výteþnou buchtou. Ale jak to vidím já, hlavní zásluhu na
pĜípravČ a organizaci mají Renda a Zdena Hübnerovi.

Krásné léto pĜeje
Ladislava ŠĢovíþková
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Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
s nástupem jara vtrhla do našeho spolku nová energie prezentovaná
pĜedevším Pepou Vanickým a jeho nápady a myšlenkami, které po nástupu
na pozici pĜedsedy spolku zaþal naplĖovat.
SoubČžnČ bylo však také tĜeba zvládnout papírovou válku a novČ
ustavený výbor nechat zapsat do spolkového rejstĜíku, pĜedat si výborové
funkce se všemi náležitostmi, zmČnit pĜístupová práva k financím.
Jednou z prvních vČcí nového výboru bylo odeslání žádostí o dotace: a) na
zhotovení tĤnČ pod Pasekami jako zádržného systému na uchování vody
v krajinČ, b)na výstavbu oplocení kolem silnice E11 od viaduktu u Orsilu
po vjezd do ýastolovic po obou stranách. Zde pĜicházíme každoroþnČ o
velké množství zvČĜe a rádi bychom zvČĜ nasmČrovali pĜi putování touto
trasou pod viadukt. Podklady k žádostem kvalitnČ zpracovali J.Vanický a
Aleš Libotovský. Nyní probíhají další jednání, doplĖování a schvalovací
proces. Na plot dotaci od kvasinské Škodovky letos zĜejmČ nedostaneme,
neboĢ nestihli vyhovČt všem žádostem, ale máme velkou šanci již pĜíští
rok. Projekt výstavby tĤnČ zatím bČží.
Novou pČknou tradicí, o které jsem psal již na webových stránkách,
by mohlo být symbolické spoleþné otevĜení lovecké sezóny , kdy se
16.kvČtna, v den zahájení lovu srncĤ, þlenové MS sešli na chatČ
v ýastolovicích, poté se rozjeli do honitby, aby se všichni vrátili po
skonþení lovu znovu na chatu, kde u zapáleného ohnČ mohli spoleþnČ
sdílet radost nad svými úlovky. Srnce se hned na první vycházce povedlo
ulovit tĜem lovcĤm, pĜiþemž dobrého trofejového srnce ulovil Ing.Josef
Vanický, který povolenku na srnce obdržel pĜi pĜíležitosti jeho letošních
blížících se 70.narozenin. Sv.Dianou byl tak odmČnČn trošku s pĜedstihem.
Po nČkolika týdnech se pak podaĜilo ulovit jeho prvního srnce i Dominiku
Šimerdovi. LoĖské trofeje z našeho revíru pak znovu v dubnu zdobily
Okresní chovatelskou pĜehlídku trofejí v Tutlekách.
Míla ZaĖka vystavČl nČkolik posedĤ, které poté spoleþnČ s dalšími
myslivci rozvezli do honitby. Také stíhá pĜipravovat mladou fenku na
lovecké zkoušky. Zdržením však bylo, když mu ji ve HĜibinách pokousal
pes, který neváhal pĜeskoþit plot zahrady u domu. V minulosti jsem
podobnou záležitost musel nČkolikrát Ĝešit také. Dokládá to, jak
neodpovČdnČ a lehkovážnČ se þasto majitelé psĤ chovají a jak zlehþují
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tento problém, když nechávají otevĜené brány þi nízké ploty a
nezabezpeþeného psa, s jehož výchovou si neví rady. Projít se psem na
vodítku obcí po veĜejné komunikaci tak þasto vyžaduje od majitele, a nejen
majitele loveckého psa, nutnou dávku odvahy! Možná námČt pro
zamyšlení i pro orgány místních samospráv?
Radostnými událostmi v našem spolku a honitbČ byla na jaĜe i
oslava 50.narozenin Luboše Veselého z Rašovic, krásná oslava šedesátin
Luby ŠpČpána, na kterou nás pozval na loveckou chatu do ýastolovic,
nedávný pĜíjezd a pobyt loveckých hostĤ ze Slovenska na TĜešĖovce, pĜi
kterém bČhem akce poĜádané spolu se Saint-Gobain Isover ulovili 5 srncĤ,
a také úspČšný odchov štČĖat jezevþíkĤ u feny Pavla Žida.
V þervnu jsme se sešli na Mysliveckém dnu u chaty Na Pasece, nČkteĜí si
s chutí zastĜíleli na asfaltové terþe, nČkdo si posedČl a popovídal, všichni
s chutí usedli ke grilovaným kuĜatĤm pĜipraveným p.Martínkem, nČkdo si
tradiþnČ do dna užil zdarma podávaný zlatavý mok.
Náš nejbližší program:
15.þervence v 8.00 hod zaþíná na TĜešĖovce u chaty Na Pasece
StĜelecký den-Cena kamaráda, na kterou zveme širokou veĜejnost – viz
pozvánka na další stránce. V sobotu 2.záĜí pak pojedeme na spoleþný výlet.
MČstys ýastolovice jsme požádali o pomoc s úpravou veĜejného osvČtlení
u parkovištČ pĜed loveckou chatou v ýastolovicích, bude realizováno
bČhem léta.
VČtšina našich þlenĤ v mém þlánku jmenována nebyla, ale to
neznamená, že by se nezapojili se stejnou pílí a entuziasmem do
mysliveckých þinností. UrþitČ se tČšíme jak na spoleþnou brigádu þi schĤzi,
tak na spoleþnou zábavu. PĜeji všem pČkné léto a hezkou dovolenou.
Radek Podolský
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Další
Na dalších stránkách najdete inzerci pojišĢovny Generali
Za celou tiskovou radu Vám pĜeji pohodové prázdniny, dovolené a
pĜíjemné léto.
Stanislav Martinek

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Olesnice_2_2017-24str.indd 20

Obecní zpravodaj þ.2/2017

Strana 20

04.07.2017 12:13:55

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Olesnice_2_2017-24str.indd 21

Obecní zpravodaj þ.2/2017

Strana 21

04.07.2017 12:13:55

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Olesnice_2_2017-24str.indd 22

Obecní zpravodaj þ.2/2017

Strana 22

04.07.2017 12:13:55

Kácení máje:

Okrsková soutČž a oslavy 140 let založení SDH Olešnice:

Badbintonový turnaj v HodČþínČ:
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Mladí hasiþi:
Okresní kolo Plamen JeštČtice:

… a následnČ krajské kolo Plamen Hradec Králové:
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