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Foto z dČtského karnevalu na sportovišti

Další foto z þinnosti školy: bruslení na StĜezmé:

… a výtvarná þinnost:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
þas neúprosnČ odkrojil první þtvrtinu roku 2018 a je zde þas pĜinést
informace za toto období.
Na sklonku minulého roku probČhla jednání k prodeji pozemkĤ pod
Olešnickým potokem. Zde nedošlo k dohodČ a nyní zaþínají další jednání o
pĜípadném prodeji. Obec usiluje o bezúplatný pĜevod pozemkĤ ve
vlastnictví státu ležících pĜímo u místních komunikací. Sice to nejsou
žádné velké výmČry, ale bylo by dobré tyto pozemky získat. Dále
požadujeme þást pozemku pod hĜištČm v HodČþínČ, zde se zaþíná rodit
možná dohoda o smČnČ. Necháme se pĜekvapit, jak vše dopadne.
DČkuji touto cestou vlastníkĤm stromĤ a keĜĤ, kteĜí provedli jejich
proĜez. RovnČž dČkuji spoluobþanĤm, kteĜí mČli na vlastníky vČtší vliv,
než naše prosby k provedení tČchto prací. Zásluhou tČchto obþanĤ dnes
opČt svítí veĜejné osvČtlení v celé obci.
V mČsíci lednu probČhlo výbČrové Ĝízení na nákup nového vozidla
pro SDH Olešnice. VítČzem se stala nabídka na vozidlo znaþky FORD,
které nahradí dosluhující vozidlo AVIA. Dodávka vozidla by mČla být do
konce mČsíce srpna 2018.
V únoru došlo k pĜehrnutí kompostu. Zde bych Vás chtČl požádat,
abyste do kompostu nesypali silné vČtve, koĜeny a materiál, který nelze
kompostovat (kámen, prkna atd.).
Nyní dĤležitá informace. V souþasné dobČ probíhají v našich
obcích tĜi rĤzná mČĜení, tímto Vás na to upozorĖuji.
První skupina provádí zamČĜení sítí po obci pro vytvoĜení pasportĤ
na inženýrské sítČ a zaĜízení – toto mČĜení zadala obec.
Druhá skupina provádí revizi katastru – podrobnosti na jiném
místČ- toto zadal stát a je nutné tomu vČnovat pozornost.
TĜetí skupina bude postupnČ vytyþovat trasu budoucí stavby
kanalizace.
28. 2. 2018 probČhlo veĜejné zasedání. Toto zasedání bylo svoláno
jako mimoĜádné a bylo zde jednáno o schválení úvČru ve výši 3 mil. Kþ
pro DSO Obecní voda. Zastupitelstvo tento úvČr neschválilo a doporuþilo
výboru DSO Obecní voda jednat o celkovém úvČru ve výši 54 mil. Kþ
k zajištČní dofinancování stavby kanalizace v Olešnici, ýesticích,
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intenzifikaci ýOV v ýastolovicích a na opravu ulice Masarykova
v ýastolovicích.
StejnČ tak hlasovala zastupitelstva v ýesticích a v HĜibinách.
Zastupitelstvo v ýastolovicích hlasovalo pro tento úvČr ve výši 3 mil. Kþ.
Bohužel se opČt projevila pomČrnČ složitá situace v DSO, která má za
následek, že ýastolovice nevyvČsily návrh rozpoþtu pro rok 2018 a tím se
celá vČc ještČ více zkomplikovala. Uvidíme, jak dál bude celá vČc
pokraþovat.
V období od 9.4.2018 do 24.6.2018 bude úplná uzavírka silnice þ.
II/320 Liþno – náves (kĜižovatka na UhĜínovice) po kĜižovatku TĜebešov
– Libel. V tomto období nebude umožnČn prĤjezd žádným vozidlĤm.
ZávČrem Vám pĜeji pĜíjemné jarní dny, více sluníþka a veselé a
klidné Velikonoce.
JiĜí Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Vašata MatČj

PĜistČhoval se:

Potoþek Milan

ZemĜeli:

Plašilová Marie
Marek JiĜí

K 16.3.2018 je v obci hlášeno k trvalému pobytu 472 obþanĤ.
V mČsících lednu až bĜeznu 2018 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Marek Václav
SršeĖ Josef
DvoĜák Josef
Marek JiĜí
Šimerdová Božena
Svašek Pavel
Marková Anna
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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

SPOZ
Jubilanti
Od letošního ledna obþané, kteĜí dovrší 60, 70, 75, 80 a více let,
budou dostávat od obecního úĜadu penČžní dar výši 500,- Kþ v hotovosti a
kvČtiny.
Obecní zábava
17. bĜezna se na sportovním areálu uskuteþnila ,,Josefovská
zábava‘‘. K tanci hrála skupina STANLEY BAND, která nás mile
pĜekvapila svým bohatým repertoárem.
V kuchyni nám pĜipravili dobré papáníþko a labužníkĤm tataráka.
Bohatou tombolu jsme si pČknČ vylosovali a vČĜte, že nezbyl ani
košíþek.
Setkání seniorĤ
7. dubna se již tradiþnČ setkávají na sportovním areálu naši senioĜi a
dĤchodci. Je pro nČ pĜipraven zábavný program po programu chutné
obþerstvení.
Zlatá svatba
31. bĜezna 2018 se na sportovním areálu uskuteþní zlatá svatba
manželĤ Bezdíþkových. K tomuto jubileu popĜeje starosta obce p. JiĜí
Moravec a pĜedá kvČtiny a dárky. Dovolte mi, Vážení manželé, abych u
pĜíležitosti Vaší zlaté svatby, jménem zastupitelstva obce, Sboru pro
obþanské záležitosti v Olešnici i jménem svým, k Vašemu manželskému
jubileu, upĜímnČ poblahopĜála a podČkovala Vám za vše, co jste v prĤbČhu
spoleþného soužití vykonali a dosáhli.
Do dalších let spoleþného žití, Vám pĜeji pevné zdraví, dostatek
životního elánu, hodnČ spokojenosti a osobní pohody.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Životopis manželĤ Bezdíþkových:
Své ano, si Vlasta Peterová a Emil Bezdíþek Ĝekli 23.3.1968 v
obĜadní síni Rychnovského zámku
Paní Vlasta Bezdíþková, se narodila v RychnovČ nad KnČžnou
10.8.1947 a celý její život je spjatý s obcí Olešnice Po základní škole
pracovala v zemČdČlství a po mateĜské dovolené nastoupila k tehdejším
ýSD do Kostelce nad Orlicí. Ode drah odešla pracovat na vojenskou
posádku do TýništČ nad Orlicí, kde pracovala až do odchodu do dĤchodu.
Emil Bezdíþek se narodil 26.6.1945 v RychnovČ nad KnČžnou a
dČtství prožil v obci Dlouhá Ves. Po absolvování základní školy a
prĤmyslové školy v RychnovČ nad KnČžnou odešel na vojnu do Prahy, kde
sloužil u hradní stráže. VystĜídal nČkolik zamČstnání od šoféra, nebo
technika v Elitexu, až po zásobovaþe v továrnČ FAB.
Spolu vychovali 3 dČti a nyní se radují ze 6 vnouþat a 2 pravnouþat.
Zasloužilý odpoþinek jim vyplĖuje hlavnČ zahrádka a péþe o domácí
zvíĜata.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
V novém roce jsme se pilnČ vrhli do školní práce. ZároveĖ však
nezapomínáme, že není jen uþení. A tak si zorganizujeme akce, pĜi kterých
se i pobavíme.
3. 2. škola uspoĜádala na areále DČtský Karneval. Akce se vydaĜila
a dČti si ji moc užily. Touto cestou bychom chtČli podČkovat M.
Bezdíþkovi ml. za hudební produkci, všem, kteĜí pĜispČli do tomboly (letos
byla zvláštČ bohatá) a zejména maminkám a prarodiþĤm, kteĜí pomohli a
organizací celé akce osobnČ.
Dlouhou zimu jsme si zpestĜili masopustním odpolednem ve
družinČ. Vedle masek, hudby a soutČží nechybČly ani koblihy!
Využili jsme mrazivé, ale sluneþné poþasí a strávili sportovní
dopoledne bruslením na StĜezmé. DČti mají krásný zážitek jak z Ladových
obrázkĤ.
Škoda, že atmosféra není pĜenosná na fotografie, které na našich
akcích
poĜizujeme
a
zveĜejĖuje
na
stránkách
školy
www.webskoly.cz/zsolesnice.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Na závČr nám dovolte, abychom pozvali k zápisu budoucí prvĖáþky
s rodiþi. TČšíme se Vás:

ZIMNÍ OLYMPIÁDA OýIMA DċTÍ
Školní anketa:
1. Kde se konala zimní olympiáda v roce 2018?
DČti:
Jižní Korea, v Korei Pchoþangu, v Kongu,
Pchjongþango
SprávnČ:
PCHJONGýHANG KOREA
2. Kolikátá to byla olympiáda?
DČti:
18, nevím, 26 nebo 21, nevím asi 22
SprávnČ:
23. Zimní olympiáda

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

Obecní zpravodaj þ.1/2018

Strana 7

3. Jaký byl maskot olympiády?
DČti:
bílý tygr, tygĜík, bílý tygr s þepiþkou
SprávnČ:
tygr, medvČd / pro paralympiádu/
4. Jaké sporty olympijské hry zahrnují? A kolik?
DČti:
17
Hokej, boby, krasobruslení, rychlobruslení,
snowboarding, biatlon, lyžování, rychlolyžování, bČh
na lyžích, obĜí slalom, klasický bČh na lyžích, skoky
na lyžích, carling
SprávnČ:
102 soutČží
5. Které sporty jsi sledoval?
DČti:
hokej, snowboarding, boby, biatlon, krasobruslení,
rychlolyžování
6. Co znamenají propojené olympijské kruhy:
DČti:
barvy vlajek, svČtadíly, státy, nevím, kontinenty
SprávnČ:
propojení svČtadílĤ
7. Jaké poĜadí získala ýR v hodnocení národĤ v poþtu
získaných medailí?
DČti:
2., nevím, kolem 14. místa
SprávnČ:
14 poĜadí
8. Kolik medailí jsme získali?
DČti:
5, 7 nebo 8, nevím, možná 2, 6, 7
SprávnČ:
7 medailí
9. Víš jaké a kdo?
DČti:
Ester Ledecká
2 zlaté,
Ester Ledecká 2 gold,
Sáblíková
stĜíbro
Vítková, Samková, Erbanová bronz
SprávnČ:
DČti zapomnČly na KrþmáĜe – stĜíbro.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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10. Jaký byl náš nejvČtší úspČch na olympiádČ?
DČti:
Ester Ledecká
2 golds,
nevím
SprávnČ:
Ester Ledecká
11. Co tČ na olympiádČ zklamalo?
DČti:
Sáblíková nevyhrála zlatou,
þeští hokejisté,
moc jsem se nedívala
12. Kdo nejvíce z rodiny sledoval olympiádu?
DČti:
táta, já, dČdové
strýc a já
máma a táta, já ne
dČdeþek maminka, tatínek, babiþka, ségra a já
všichni
13. ChtČl bys být nČjakým sportovcem na zimní olympiádČ a
proþ?
DČti:
hokejistou, protože mČ baví jezdit
hokejistou nebo snowbordistou, protože tyto sporty
mám rád
Ester Ledeckou
lyžaĜem, protože tam skáþou
NE
krasobruslaĜkou, protože mČ baví jezdit
14. Víš poþet þeských sportovcĤ na olympiádČ?
DČti:
125, 36, 15, hodnČ 46, nevím asi 50 nebo 100, 39,
okolo 72
SprávnČ:
94
15. Který stát byl nejúspČšnČjší a proþ si to myslíš?
DČti:
Rusko, protože je to nejvČtší stát
ŠvýcaĜi, protože mČli 2x 2 lidé gold
Nevím
Možná Rusko – nevím
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SprávnČ:

Norsko – žijou v zimČ
Rusko, protože mČli nejvíce sportovcĤ
NORSKO – prý se dČti rodí s lyžemi na nohou,
velká základna – 94% dČtí sportuje, víkendy rodiny
tráví na lyžích nebo v pĜírodČ, sportovci za
olympiádu nedostávají peníze

Zimní olympijské hry, které v nedČli skonþily v jihokorejském
Pchjongþchangu, zcela ovládlo Norsko. Norští sportovci získali 39 medailí
a pĜekonali dosavadní rekord USA z Vancouveru z roku 2010. Takový
úspČch národa s pouhými 5,2 miliónu obyvatel lze sotva zdĤvodnit
pouhým konstatováním, že tato severská zemČ se mĤže tČšit z dlouhých
zim s dostatkem snČhu a že zimní sporty, pĜedevším pak lyžování, jsou
souþástí životního stylu NorĤ.
"DČti mladší 12 let by se mČly sportem hlavnČ bavit. Takže do té
doby se nesoustĜećujeme na to, kdo vyhrává. Místo toho se snažíme
pĜitáhnout dČti do nČkterého z našich 11 000 místních sportovních oddílĤ.
V tČchto organizacích pravidelnČ sportuje 93 procent dČtí a mládeže v
Norsku. Všichni naši medailisté zaþínali v místních sportovních oddílech,"
dodal.
A tak budeme sportovat, sportovat a sportovat a užívat si naší
pĜírody – tĜeba z nás bude taky sportovec a hlavnČ dobrý þlovČk.

Žáci a uþitelky ZŠ Olešnice

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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SDH Olešnice
Úvodem se vrátím ještČ k loĖskému roku. 16.12. jsme se podíleli na
poĜádání vánoþní besídky za školou u hasiþské zbrojnice, a to pomocí
škole, obþerstvením a prodejem vánoþních doplĖkĤ. Poslední den v roce
jsme vyrazili na silvestrovskou procházku. Tentokrát byla naším cílem
myslivecká chata na TĜešĖovce. Vinou poþasí byla procházka spíš blátivá
než zimní, ale kdo se úþastnil, tak nelitoval, þímž dČkuji i mysliveckému
sdružení za zajištČní pĜíjemného zázemí a posezení na chatČ.
První letošní akcí byl hasiþský ples na sportovišti. 20.1. nám
k tanci zahrál opČt Leoš Hejduk, který „vymČnil“ zpČvaþku za hudebníka
Richarda. Kdo z nás jsme ples navštívili, urþitČ jsme se dobĜe pobavili a
nČco z bohaté tomboly domĤ odnesli.
V bĜeznu probČhlo focení þlenĤ na nové hasiþské prĤkazy. A zaþali
jsme se už pĜipravovat na pĜedstavení pĜi kácení máje, kam Vás již
s pĜedstihem zveme.
Stanislav Martinek

Hasiþský kroužek
Na posledním prosincovém hasiþském kroužku dČti dostaly drobné
dáreþky jako podČkování za jejich úspČchy v uplynulém roce.
V lednu jsme se zaþali pĜipravovat na naši první letošní soutČž, a to
soutČž v uzlech.
V sobotu dne 3. 3. jsme odjeli soutČžit na uzlovaþku do Provozu.
SoutČžili jsme jak v kategoriích družstev (mladší, starší), tak i
v jednotlivcích (mladší, starší, dorost). Družstvo mladších získalo krásné 3.
místo (þas 31,90s), družstvo starších obsadilo místo 15. (þas 52,40s).
Výsledky jednotlivcĤ - mladší: Filip ýepelka 7. místo (31,25s), Martin
Bezdíþek 23. místo (1:04,20s), Eva Vilímková 26. místo (1:06,24s), Anna
Vondráþková 27. místo (1:17,23s), Michal Bendl 40. místo (2.09,73s),
starší: Marie Vilímková 6. místo (21,07s), Jakub Hovorka 14. místo
(26,85s), Karolína Iva Vítková 21. místo (51,51s), MatČj Michera 22. místo
(52,65s), dorost: KateĜina Hovorková 2. místo (16,27s) a Natanel
SkĜivánek 5. místo (18,97s). Bohužel, v kategorii jednotlivcĤ, do druhého
kola postupovalo pouze prvních 20 závodníkĤ a navíc za každý špatnČ
uvázaný uzel zde dČti dostaly penalizaci + 30s.
Ve stĜedu dne 21. 3. mladší dČti plnily odznaky odborností.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V následujících mČsících nás þeká brigáda na zlepšení životního
prostĜedí naší obce a dále se budeme pilnČ pĜipravovat na jarní kolo hry
PLAMEN, které se uskuteþní 25. - 27. 5. v PĜepychách.
Ing. Bc. Martina Pinková

SDH HodČþín
Jo, jo, to þtvrtletí tak rychle uteþe a zase si nadávám, že jsem si to
nenapsala rovnou, a zase bČhám po kuchyni, hledám lísteþky
s poznámkami a obviĖuju své hochy, že mi je nČkam zašantroþili.
A zaþneme ještČ dvČma loĖskými akcemi. 29.12. probČhla výroþní
þlenská schĤze, na které jsme shrnuli uplynulý rok, bratr Hrabiš nás
seznámil s výsledky hospodaĜení a velitel útoku vyhodnotil naše soutČží
výsledky (pravda, v roce 2017 toho mnoho nebylo).
Na Silvestra se konal tradiþní silvestrovský pochod, i když to celé
dopoledne vypadalo, že se pĤjde tak leda do….., neb lilo jako z konve. Ale
odpoledne se mraky pĜehnaly a my jsme vyrazili. Tentokrát jsme museli
zvolit trasu po zpevnČných cestách, protože bahnem po kolena se nikomu
brodit nechtČlo. Ale obþerstvení na HĜibinách i na areálu jsme si nemohli
nechat ujít. ZávČr roku jsme pak strávili u nás doma v sestavČ: LV, IR, RV,
ZH, RH, TH, PD, DD, SD, JT, ZT, LV, JV, LŠ, RŠ. ZámČrnČ neuvádím
jména – pĜipravuju se nový pĜedpis o ochranČ osobních údajĤ. SchválnČ,
komu se podaĜí vyluštit, kdo u nás byl? Rekapitulace dne dle mČĜení PD:
7,85km, 18 lidí, 5,25 hod, 2 hospody, spáleno 1909 kcal.
A již jsem v roce letošním. 26.1. probČhly v Bumbálce prezidentské
volby naneþisto. Ustanovili jsme Ĝádnou volební komisi, zapisovatelku,
k dispozici byla i zapeþetČná urna, z voleb byl poĜízen zápis. Sþítání hlasĤ
probČhlo od 22,10 hod do 22,15 hod. Výsledky: 21 odevzdaných hlasĤ, 20
platných, 1 neplatný, 16x JiĜí Drahoš, 4x Miloš Zeman. Druhý den se
ovšem ukázalo, že vše je jinak. Jak naznal bratr PS: „V Bumbálce se
nejspíš schází místní underground“. Ale aspoĖ jsme zvítČzivšího profesora
povČsili na zeć jako prezidenta Bumbálky. I když nutno podotknout, že se
to setkalo s výraznou nevolí nČkterých spoluobþanĤ.
24.2. probČhl další veþer plný spoleþenských her. Schéma
z minulého roku bylo inovováno, piškvorky byly nahrazeny þárou. Dál se
hrálo þlobrćo, prší a šipky. Základní turnaj probČhl ve tĜech skupinách
o tĜech družstvech. VítČzové z každé skupiny se utkali o 1. – 3. místo.
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Absolutní špiþkou se stal tandem Kuba Tomeš a Dan Podstávek a to
zejména skvČlým závČreþným hodem Kuby v šipkách, po kterém v úžasu
vstala celá Bumbálka. Veþer byl pojat souþasnČ jako pĜíprava na
velikonoce, pletly se pomlázky, ženy tvoĜily þelenky a rĤzné velikonoþní
dekorace.
Nu a zbývá dívþí koleda 18.3. Oproti loĖsku byla úþast hubená,
naše babská úderka þítala pouze 6 úþastnic. Ale i tak jsme si to užily, byĢ
mrzlo, až praštČlo. (Ale upĜímnČ – snídat Metaxu a obČdvat rum není úplnČ
ideální).
Co dodat? Bumbálka se jako hasiþský klub osvČdþila, každých 14
dnĤ teþe pivo a úþast, protože je nám to vzácnČjší, bývá vcelku hojná. A
tak se pomalu probouzíme ze zimního spánku, tČšíme se na jaro, sluníþko a
další spoleþné akce.
Všem sousedĤm, pĜátelĤm a známým krásné velikonoþní svátky
Ladislava ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
Jaro je zde a nám zaþíná nový myslivecký rok. JeštČ než vyrazíme
þistit po zimČ krmelce a rozbČhnou se další jarní brigády, bylo tĜeba se sejít
na výroþní schĤzi a vyhodnotit si rok uplynulý. Výroþní schĤze se konala
17.3.2018 v ýastolovicích na chatČ. Po zprávách všech þlenĤ výboru došlo
ke schválení plánu práce a finanþního rozpoþtu na rok 2018. NáslednČ ve
slavnostní chvíli byli jednohlasnČ pĜijati za þleny MS pánové Josef Carda
z Malé Ledské a Aleš Libotovský z Pasek (foto za þlánkem), kteĜí se ve
stanovené zkušební dobČ vzornČ zhostili plnČní úkolĤ, þasto výraznČ nad
rámec našeho oþekávání. Poté jsme odmČnili brokovými náboji
nejúspČšnČjší lovce škodlivé zvČĜe (mezi tuto zvČĜ se Ĝadí pĜedevším lišky,
kuny, vrány apod.). V následné diskusi pozdravili naše jednání pĜizvaní
zástupci obecních úĜadĤ a pĜedseda sousední honitby VodČrady-Liþno,
který mj. podpoĜil pĜedchozí výzvu, která zaznČla v diskusi, aby se náš
spolek více vČnoval práci s mládeží. Po skonþení schĤze bylo podáno
velmi chutné obþerstvení pĜipravené paní Martínkovou. VČtšina þlenĤ
spolku setrvala na chatČ v družné debatČ nad mnoha mysliveckými tématy
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj þ.1/2018

Strana 13

i nad donesenými trofejemi ulovené zvČĜe, které pĜedáme na okresní
chovatelskou pĜehlídku. HodnČ návštČvníkĤ schĤze, mezi kterými byli i
honci a ženy, vzpomínalo také ještČ na vynikající atmosféru lednového
Mysliveckého plesu v ýesticích, kterým jsme vstoupili do nového roku.
Kéž by tak dobrá nálada a úsmČvy vydrželi všem lidem po celý letošní rok,
kdy v našem spolku slavíme 40 let jeho fungování!
stĜípky z výroþních zpráv:
- po pĜijetí dvou nových þlenĤ evidujeme 29 þlenĤ – mužĤ, nejstaršímu
þlenovi je 85 let a nejmladšímu 22let. V r.1978 tehdejší nové sdružení
evidovalo 61 þlenĤ.
- v r.2017 bylo uloveno 59 ks srnþí zvČĜe, dalších 27 ks evidujeme
uhynulých nebo sražených auty. Bylo rovnČž uloveno 43 ks divoþákĤ,
nejzávažnČjší choroby þerné zvČĜe jako africký mor prasat nebo
Aujeszkyho choroba se zde zatím naštČstí nevyskytly. Dále jsme ulovili 47
lišek, oproti tomu jen napĜ.14 zajícĤ.
- náš spolek zakoupil 20q granulí a 30q ovsa pro srnþí zvČĜ a 5q pšenice
pro bažanty, seno si musí každý z nás obstarat svými silami, na políþku pro
zvČĜ pČstujeme kukuĜici
- pro naši honitbu evidujeme 6 honcĤ a 10 lovecky upotĜebitelných psĤ
- za rok 2017 odpracovali naši þlenové 1952 brigádnických hodin, nejvíc
Jaroslav Pultar 392
- v plánu práce na r.2018 máme rekonstrukci toalet, kuchynČ a barového
pultu u chaty v ýastolovicích, zpevnČní plochy betonovými panely pĜed
plevníkem u odchovny v Olešnici, a realizaci tĤĖového biotopu pod
Pasekami, na kterou nám byla schválena významná finanþní dotace.
S pĜáním krásného jara všem spoluobþanĤm
Radomír Podolský - jednatel
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HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
Podklady byly získány z kronik obce Olešnice a jiných dostupných
písemností, které jsou uloženy na obecním úĜadu .

V loĖském roce 2017 uplynulo 170 let od zahájení
pravidelné školní výuky v Olešnici.
"Na poþátku 19. století uþívali uvČdomČlejší obþané zdejší dítky
své doma. Když je nauþili "na lístku Ĝíkati" a nČco poþítati, posílali je do
školy do ýastolovic, kde vyuþoval ve vlastním domČ do roku 1822 uþitel
Sulebacher. Zdá se, že zdejší dČti chodily také do ýestic k uþiteli Josefu
Hoderovi, který mČl dČti z ýestic a Olešnice v poþtu 108. Snad také dČti
chodívaly do Liþna, protože svého þasu nebylo povoleno "odškolení!"
Olešnice od Liþna. Olešnice žádala tehdy za "pĜiškolení" do KĜivic.
Protože cesty do sousedních ýastolovic bývaly za špatného poþasí
neschĤdné, najímala obec místnosti, kde mládež vyuþovali uþitelé, zvolení
na roþních obecních schĤzích. Bývali jimi obyþejnČ starší vysloužilí vojíni.
Takovým uþitelem byl i pan Kirchmann a jeho syn. Uþil v þp. 63. Uþilo se
též v þp. 33, 19, 22 a jinde. Za pronájem místností bylo placeno 25 zlatých
nájemného, pozdČji 30 zlatých.
Od roku 1830 poþal uþit v Olešnici Václav Šaroun. Postupem let
dČtí pĜibývalo a v roce 1847 bylo za "pĜedstavenství" Jana Vorlického z þp.
32 rozhodnuto o postavení školní budovy na obecním místČ v sousedství J.
Šimerdy þp. 35. Pozemek se skládal ze dvou þástí. Stavební parcely a
zahrady. Byl vypracován projekt na budovu školy a pĜilehlé zahrady.
Výstavbu školní budovy provedl mistr Kohout, panský stavební mistr z
ýastolovic za þástku 107 zlatých. Souþástí školy byla i školní zahrada. V
roce 1848 novou školu vysvČtil pan Josef Toman, faráĜ v ýastolovicích a
bylo jí pĜidČleno þp. 91. První, kdo v novČ postavené jednotĜídní škole
vyuþoval, byl již zmínČný Václav Šaroun, který žil skromnČ se svou
rodinou z milodarĤ a z málo výnosného "sobotálesu", který mu byl dáván v
naturáliích. O vyuþování náboženství se staral farní úĜad v ýastolovicích.
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Uþitel Šaroun nemČl v Olešnici na rĤžích ustláno. Když pĜicházel ke
stavení, lidé Ĝíkali: "Schovejte chleba, Šaroun jde". Tento uþitel pĤsobil v
Olešnici 28 let.
O 16 let pozdČji tj. v roce 1864 byl zvolen první školní výbor a v
roce 1867 byla škola zbavena knČžského dozoru a uþitelstvo dostávalo plat
z okresní školní pokladny. Roku 1870 zapoþalo v Olešnici vyuþování
tČlocviku, proti nČmuž byl v obci velký odpor. Roku 1872 byla zvolena
první místní školní rada. V roce 1875 byla provedena oprava školní
budovy nákladem 90 zlatých a 72 krejcarĤ. O rok pozdČji bylo odejmuto
uþiteli obecní pole. Téhož roku 15. prosince byly žákĤm vydány první
školní zprávy. Roku 1880 bylo zavedeno vyuþování ruþních prací. Dále
zemská školní rada povolila rozšíĜení školy o druhou tĜídu. Tehdy do školy
docházelo 172 dČtí, z nichž bylo 129 z Olešnice a 43 z Rašovic. V této
dobČ na škole uþil pan uþitel Antonín Vaníþek. V tomto roce byly
vypracovány dva projektové návrhy na pĜístavbu a rozšíĜení školní budovy.
První projekt obsahoval dvČ tĜídy, každá zhruba pro 80 žákĤ, byt pro
poduþitele, byt Ĝídícího uþitele, chlév, dĜevník a sociální zaĜízení. Tento
projekt vypracoval stavitel Sedláþek z Kostelce nad Orlicí. Druhý projekt
poþítal s pĜístavbou prvního poschodí. Ani jeden z tČchto návrhĤ však
nebyl realizován. Škola tak procházela pouze drobnými stavebními
úpravami a pro uþitele byl postaven domek v bezprostĜední blízkosti školy,
který byl pozdČji odprodán soukromé osobČ.
V roce 1921 se obec Rašovice "odškolila" od naší školy. O rok
pozdČji byly zrušeny úlevy ve školní docházce. Ve váleþných dobách škola
trpČla nedostatkem uþitelĤ, kteĜí museli odejít do války. Vývoj ve škole byl
ovlivĖován politickou situací v našem státČ, pĜedevším hospodáĜskou krizí,
svČtovou válkou, vývojem po roce 1948 a následnČ pak obdobím
normalizace.
Stará budova školy pĜestala v šedesátých letech vyhovovat
potĜebám vzdČlávání, a proto bylo rozhodnuto o výstavbČ budovy nové. V
roce 1971 MNV odhlasoval pĜestavbu novČ postavené budovy pro hasiþe a
novou školu pro obce Olešnci a HodČþín. PĜestavba byla provedena dle
tohoto návrhu: "V pĜízemí bude ponechána úĜadovna MNV se zvláštním
vchodem. V pĜízemí bude šatna, soborovna pro uþitele a ze dvou
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garážových boxĤ bude zĜízena tČlocviþna. KromČ toho v pĜízemí bude
vybudována kotelna na ústĜední topení s kotlem na tuhá paliva, uhelna a
obČ místnosti budou mít zvláštní vchod. Sociální zaĜízení v pĜízemí bude
ponecháno v pĤvodním stavu. V prvním patĜe budovy byly projektovány
dvČ uþebny, kabinet, družina mládeže a rekonstrukce sociálního zaĜízení
zvlášĢ pro chlapce a dívky. Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí budou
zrušeny dvČ garáže, bude k základní budovČ pĜistavČna požární zbrojnice
jako druhá etapa stavby. " 22. února 1972 bylo zapoþato s adaptací a 31.
prosince byla stavba dokonþena. Tato krásná, dobĜe vybavená budova
školy byla jednou z nejhezþích dvoutĜídek v rychnovském okrese. 25.
ledna 1973 byla provedena kolaudace nové školy a 1. února byla škola
slavnostnČ otevĜena. Pravidelné vyuþování zapoþalo 7. února 1973.
Mgr. Milada Vránová

Další
Svoz nebezpeþného a objemného odpadu
I v letošním roce se uskuteþní svoz nebezpeþného a objemného
odpadu, a to ve þtvrtek 7. þervna 2018. Kontejnery budou pĜistaveny za
obecním úĜadem v dobČ od 15.30 do 17.00 hodin. Svoz je urþen pro sbČr
veškerého elektroodpadu (lednice, televize, vysavaþe – vše musí být
kompletní!!!), plechovky od barev, prošlé léky, akumulátory, koberce, lina,
sedací soupravy aj.

Revize katastru nemovitostí
Revizi katastru provádí katastrální úĜad s cílem zajištČní co
nejvČtšího souladu údajĤ katastru nemovitostí se skuteþným stavem
v terénu. Obsah katastru je revidován za souþinnosti obcí,
popĜípadČ též orgánĤ veĜejné moci (zejména stavebních úĜadĤ,
orgánĤ ochrany zemČdČlského pĤdního fondu, orgánĤ státní správy
lesĤ) a za úþasti pĜizvaných vlastníkĤ. Je pravdou, že neúþast
vlastníka není na pĜekážku provedení revize, nicménČ je obecnČ
v zájmu vlastníka se v pĜípadČ pĜizvání revize úþastnit. Jen vlastník
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zná historii a mĤže tak pĜispČt k lepšímu vysvČtlení a k rychlejšímu
vyĜešení zjištČných nesouladĤ. A co je pĜidanou hodnotou úþasti
vlastníka? Sám mĤže pĜedejít celé ĜadČ komplikací souvisejících
s tím, že nedodržel daĖové, stavební, katastrální a další pĜedpisy.
Vlastník nemovitostí se tak mĤže ptát: „Co je pĜedmČtem revize?“
PĜedmČtem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhĤ
pozemkĤ, zpĤsobĤ využití pozemkĤ, typĤ staveb a zpĤsobĤ využití
staveb. Reviduje se i prĤbČh hranic pozemkĤ a oprávnČnost
evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
U staveb, které jsou pĜedmČtem evidence katastru nemovitostí, ale
dosud nejsou evidovány, je nutno vyžadovat listiny potĜebné
k zápisu. Je tĜeba položit si otázky: „MČl být zápis stavby do
katastru již ohlášen?“, „Je stavba dokonþena?“, „Povolil stavební
úĜad užívání stavby?“ ObdobnČ u pĜístaveb, kdy se z dĤvodu
pĜístavby mČní výmČry mezi zastavČnou plochou a sousedními
pozemky. A co v pĜípadČ, že stavba, která je v katastru evidována,
byla ve skuteþnosti odstranČna? V takovém pĜípadČ bude nesoulad
Ĝešen bez pĜítomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze informován o
provedeném výmazu stavby, pĜípadnČ i o zmČnČ parcelního þísla
odstranČním stavby dotþeného pozemku. Ve vČtšinČ pĜípadĤ tak
dojde ke zmČnČ druhu pozemku ze zastavČná plocha a nádvoĜí na
druh pozemku ostatní plocha.
DĤležitou þástí revize je Ĝešení nesouladĤ v druzích pozemkĤ a
zpĤsobu využití pozemkĤ. Je možné se s vlastníkem dohodnout, že
þást pozemku za stavbou nebude geometrickým plánem
oddČlována jako zahrada, ale že celý pozemek bude po revizi
v katastru evidován jako zastavČná plocha a nádvoĜí nebo
v pĜípadČ, kdy pĜedmČtem odnČtí ze zemČdČlského pĤdního fondu
u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci byla
plocha potĜebná pro stavbu a související zpevnČné plochy, kde
pozemek pĜilehlý ke stavbČ mČl napĜíštČ sloužit jako zahrada, bude
celý pozemek mimo stavbu po revizi v katastru evidován jako
zahrada. V extravilánu je cílem vyĜešit þasto velké a trvalé zmČny.
V ĜadČ pĜípadĤ tak mĤže dojít ke zmČnČ druhu pozemku ze
zemČdČlského na nezemČdČlský a naopak. V katastru mĤže být
evidován pozemek s druhem pozemku orná pĤda a ve skuteþnosti
je na uvedeném pozemku parkovištČ. Je evidována orná pĤda a ve
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skuteþnosti se v terénu jedná o druh pozemku trvalý travní porost
nebo o druh pozemku zahrada. I zde projednání s vlastníkem hraje
svou nezanedbatelnou úlohu.
MĤže dojít pĜi revizi katastru nemovitostí ke slouþení pozemkĤ?
PochopitelnČ ano. Souþástí revize katastru nemovitostí je i slouþení
parcel, které nesplĖují definici pozemku podle § 2 katastrálního
zákona. Jsou tak slouþeny parcely v rámci jednoho vlastnictví téhož
druhu pozemku, kterým ve slouþení nebrání napĜíklad zástavní
právo.
Jak se vĤbec taková revize provádí? Zástupci katastrálního úĜadu
nejprve porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou a následnou
pochĤzkou v terénu zjišĢují skuteþný stav, který porovnávají se
stavem evidovaným. NáslednČ projednávají s dalšími orgány
veĜejné moci, tj. obcemi, stavebními úĜady, orgány ochrany
zemČdČlského pĤdního fondu, aj., možné zpĤsoby odstranČní
zjištČných nesouladĤ, a to z dĤvodu minimálního zatČžování
vlastníka pĜi získávání potĜebných listin. Poté se zástupci
katastrálního úĜadu snaží vlastníky s bydlištČm v místČ konání
revize osobnČ seznámit se zjištČnými nesoulady a projednat s nimi
zpĤsoby jejich odstranČní. V pĜípadČ, že se vlastníky zastihnout
nepodaĜí, je zpravidla do jejich domovní schránky vložena pozvánka
na projednání nesouladu s návrhem místa a þasu projednání.
V pĜípadČ potĜeby je možné na uvedených kontaktech domluvit
s pracovníky katastrálního úĜadu jiný termín a místo projednání.
Pokud vlastník není pĜítomen projednání, a ani si nedomluví jiný
termín, nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo území
s probíhající revizí, vyzve jej katastrální úĜad k projednání písemnou
pozvánkou zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak se zjištČné
zmČny promítnou do katastru? ZmČny nevyžadující doložení listiny,
jako jsou napĜ. vybrané zmČny druhu pozemku þi odstranČní zápisu
neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úĜední, pĜípadnČ na
základČ potvrzení orgánu veĜejné moci. U zmČn vyžadujících
doložení listiny, jako je napĜíklad zápis nové stavby, vyzve
katastrální úĜad vlastníka k pĜedložení tČchto listin.
MĤžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“ Revizi údajĤ katastru
nemovitostí oznamuje pĜíslušný katastrální úĜad nejpozdČji 2
mČsíce pĜed jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize
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katastru provádČna. Informaci o zahájení revize zveĜejĖuje
pĜíslušná obec zpĤsobem v místČ obvyklým.
Pozor! V dĤsledku revize mĤže dojít ke zmČnČ okolností
rozhodných pro vymČĜení danČ z nemovitostí. Takovou okolností je
napĜíklad údaj o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen podle
zákona o dani z nemovitostí podat úplné nebo dílþí daĖové pĜiznání
do 31.1 pĜíslušného roku. Pokud tak neuþiní, vzniká mu povinnost
zaplatit pokutu a pĜípadnČ také úrok z prodlení.
VČĜím, že spoleþnými silami se dílo podaĜí. Vlastník splní svou
povinnost a katastr bude jako zdroj informací odpovídat skuteþnosti.
Ing. JiĜí Jasanský - Ĝeditel katastrálního pracovištČ

Zápis z jednání
k projednání spolupráce pĜi revizích údajĤ katastru
nemovitostí
Revize v katastrálním území:

HodČþín a Olešnice u Rychnova nad KnČžnou
Místo konání: Obecní úĜad Olešnice
Datum konání: 28. 2. 2018
Úþastníci:
Za Katastrální pracovištČ Rychnov nad KnČžnou:
Ing. JiĜí Jasanský - Ĝeditel katastrálního pracovištČ
Za obecní úĜad:
JiĜí Moravec – starosta obce
ZávČry jednání:

Zástupce katastrálního úĜadu seznámil pan starostu s prĤbČhem
revize a byla dohodnuta následující spolupráce:
Ͳ Termíny pochĤzek v terénu oznámí katastrální úĜad obci s
dostateþným pĜedstihem nejménČ týden dopĜedu, obec
následnČ zajistí informovanost vlastníkĤ prostĜednictvím
rozhlasu a webových stránek obce.
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Kontaktní osobou pro katastrální území HodČþín je ze strany
katastrálního pracovištČ René Ludvík. Kontaktní osoba pro
katastrální území Olešnice u Rychnova nad KnČžnou bude
sdČlena dodateþnČ.
Ͳ ZamČstnanci katastrálního úĜadu projednají zjištČné nesoulady s
vlastníky, které zastihnou doma, ostatním vhodí do schránky
leták s uvedením možností projednání nesouladĤ a termínu, do
kdy je potĜeba nesoulady projednat a následnČ odstranit.
Ͳ Katastrální úĜad pĜedá obci k využití informaþní materiál k
prĤbČhu revize za úþelem zveĜejnČní v místním zpravodaji a na
webových stránkách obce a informaþní leták.
Ͳ ZamČstnanci katastrálního úĜadu budou v pĜedem stanovené
dny pĜítomni v katastrálních územích za úþelem možného
projednání nesouladĤ s vlastníky. Za tímto úþelem obec zajistí
vhodné prostory pro jednání. Termíny pĜítomnosti zamČstnancĤ
katastrálního úĜadu budou domluveny s dostateþným pĜedstihem
a obec následnČ zajistí informovanost vlastníkĤ prostĜednictvím
rozhlasu a webových stránek obce.
Ͳ Obec pĜedá katastrálnímu úĜadu sejmuté oznámení o zahájení
revize s uvedením data vyvČšení a sejmutí.
Ͳ V zájmu vlastníkĤ je dostavit se k projednání zjištČných
nesouladĤ a to zejména tam, kde je k jejich odstranČní nutná
souþinnost. Pokud tak neuþiní do ukonþení revize, obdrží od
katastrálního úĜadu výzvu v Ĝízení ZDě s uvedením termínu pro
odstranČní nesouladĤ a upozornČním na možnost uložení
pokuty za porušení poĜádku na úseku katastru nemovitostí.
Nesoulady, u kterých není nutná souþinnost vlastníka, budou
odstranČny z moci úĜední a vlastníci budou informování o
provedení zápisu zmČn do katastru nemovitostí.
− Agendu ochrany zemČdČlského pĤdního fondu zajišĢuje stavební
úĜad - životní prostĜedí pĜi MČÚ Kostelec nad Orlicí.
− Agendu územního plánování zajišĢuje úĜad územního plánování
pĜi MČÚ Kostelec nad Orlicí.
− Agendu stavebního úĜadu zajišĢuje stavební úĜad pĜi MČÚ
Kostelec nad Orlicí.
Ͳ
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PĜedbČžný harmonogram:
k.ú. HodČþín
pochĤzky v terénu: bĜezen - duben 2018
pĜedání seznamu nesouladĤ k vyjádĜení OVM: do 30.4.2018
pĜedání seznamu nesouladĤ s vyjádĜením OVM zpČt KP: do 31.5.2018
projednání zjištČných nesouladĤ s vlastníky: do 31.7.2018

ukonþení revize: do 31.10.2018
k.ú. Olešnice u Rychnova nad KnČžnou
pochĤzky v terénu: kvČten - þerven 2018
pĜedání seznamu nesouladĤ k vyjádĜení OVM: prĤbČžnČ do 31.7.2018
pĜedání seznamu nesouladĤ s vyjádĜením OVM zpČt KP: do 31.8.2018
projednání zjištČných nesouladĤ s vlastníky: do 30.9.2018

ukonþení revize: do 28.2.2019
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Foto ze silvestrovských výšlapĤ SDH Olešnice a HodČþín:

Mladí hasiþi, uzlovaþka Provoz:

Z obecní zábavy:

