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Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
je zde opČt þas na ohlédnutí se za uplynulé druhé þtvrtletí roku 2018
V mČsíci dubnu byla provedena kontrola SZIF na zalesnČný
pozemek u Leštiny. Byl zde poþítán pĜesný poþet jedincĤ. Kontrola
dopadla bez závad.
Dále bylo zahájeno jednání o vybudování nové autobusové
zastávky v dolní þásti Olešnice. Byl dohodnut postup a nyní se þeká na
návrh od projektanta. Realizace bude však nejdĜíve v roce 2019 po stavbČ
kanalizace a rovnČž bude záležet, na jakou þástku se vyšplhají náklady na
vybudování zastávky.
Do kanceláĜe úþetní obce byly zakoupeny nové skĜíĖky na stále
narĤstající množství dokumentĤ. PĤvodní staré skĜínČ byly vyĜazeny.
V mČsíci þervenci dojde k výmČnČ oken u hasiþské zbrojnice
v Olešnici.
Na základČ stížnosti naší obþanky na ěSD na rostoucí dopravu
v souvislosti s omezením v ýastolovicích, probČhlo místní šetĜení na
obecním úĜadČ. ěeditel ěSD požadoval svolání tohoto šetĜení, které musí
zajistit obec. Stížnost byla podána dne 17.5. 2018 a již 18.5. se podaĜilo
toto jednání svolat. Na jednání bylo dohodnuto dopravní omezení a
umístČní dopravních znaþek. Bohužel se nám nepodaĜilo omezit prĤjezd
vozidlĤm nad 3,5 tun. Ovšem s odstupem þasu vidíme, že problém nejsou
kamiony, ale hlavnČ Ĝidiþi nerespektující rychlost, ani úpravu pĜednosti
v jízdČ. Dále na jednání bylo požadováno o dopravní znaþení v rámci
stavby v ýastolovicích. Vše bylo rychle vyĜízeno a již po dodržení všech
lhĤt dne 5.6.2018 byly znaþky instalovány. O to vČtší rozþarování jsme
zažili, když ěSD neschválilo dopravní znaþení a pokud jsme ho chtČli mít,
tak pouze na náklady obce a sami si ho zajistit. To jsme rovnČž provedli.
Reakcí na tuto skuteþnost byl dopis podepsán starostkou obce
HĜibiny, starostou obce ýestice a mnou a odeslán k rukám hejtmana kraje,
námČstka pro dopravu, ěSD, ÚdržbČ silnic, Policie RK a MČÚ Kostelec
nad Orlicí. TémČĜ okamžitČ jsme byli kontaktování námČstkem pro
dopravu ýervíþkem a byla nabídnutá pomoc k Ĝešení problémĤ do
budoucna. No uvidíme, až budeme rekapitulovat pronájem dopravního
znaþení a škody vzniklé na obecních komunikacích, jak se k tomu kraj
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postaví. Bohužel stále platí mĤj názor, že kraj nezajímá nic jiného, než
prĤmyslová zóna Kvasiny – doufám, že se budu mýlit , že to tak není.
Dále Vás upozorĖuji na uzavírku vlakového pĜejezdu na silnici
z ýastolovic do Kostelce nad Orlicí. Úplná uzavírka bude ve dnech 11-16
þervence v obou smČrech.
Dále bude trvat uzavĜení komunikace od pekárny Liþno ve smČru
na TĜebešov a to pĜibližnČ do konce srpna.
Kanalizace a DSO
Dne 23. dubna 2018 nastala skuteþná chvíle od zahájení stavby
kanalizace v Obci Olešnice a HodČþín.
Tímto okamžikem nastaly problémy v dopravČ a v celkovém
poĜádku v naších obcích. Doufám, že tyto nepĜíjemnosti bez úhony
pĜežijeme a budeme doufat, že do konce stavby na podzim 2019 bude vše
v poĜádku.
Informace k domovním pĜípojkám. Projekty jsou pĜedány na MČÚ
v Kostelci nad Orlicí a v kopii jsou k nahlédnutí na obci. Povolení
k pĜipojení bude vydáváno až na jaĜe pĜíštího roku. Napojení nebude
možné dĜíve, než po zahájení zkušebního provozu. O tom vás budeme vþas
a prĤbČžnČ informovat.
OpakovanČ Vás žádám, pokud máte pochybnosti a nebo nČjaké
nejasnosti k vaší pĜípojce, pĜijćte na OÚ v Olešnici v dobČ pondČlí a stĜeda
od 17.00 do 19.00 hod. Je stále ještČ þas vČci Ĝešit a nenechávejte je na
poslední chvíli.
V mČsíci þervenci bude zahájena stavba kanalizace v dolní þásti
obce Olešnice. Od této chvíle budou provádČt stavbu dvČ firmy na dvou
rĤzných místech. O postupu budete informováni.
SoubČžnČ probíhá intenzifikace ýOV v ýastolovicích a stavba
kanalizace v ýesticích.
Na celou akci jsou stanoveny kontrolní dny, kde se Ĝeší pĜípadné
problémy a odsouhlasují se provedené práce.
ZávČrem Vás prosím o opatrnost na našich silnicích a zejména dČti ,
aby pokud je to možné omezily pohyb v místech kde hrozí nebezpeþí.
S nadcházejícími letními dny Vám všem pĜeji pČkné a klidné léto,
dČtem hezké prázdniny a všem plno pohody a klidu.
JiĜí Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
PĜistČhoval se:

Žid Ladislav

K 15.6.2018 je v obci hlášeno k trvalému pobytu

462 obþanĤ.

V mČsících dubnu až þervnu 2018 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Chaloupková Libuše
Jedlinská Marie
Brich Jan
Židová Jaroslava
Falta Josef
Chaloupková Marie
Hynková Anna
Šmída František
Žid ZdenČk
Martínková Jarmila

88 let
84 let
70 let
75 let
82 let
85 let
80 let
70 let
81 let
91 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

SPOZ
Naše nejstarší spoluobþanka paní Jarmila Martinková z HodČþína
oslavila své krásné jubileum 91. narozeniny. Obecní úĜad a Sbor pro
obþanské záležitosti, k tomuto výroþí, pĜeje pevné zdraví, mnoho osobní
spokojenosti, radost z vnouþat a pravnouþat. Byly jí pĜedány kvČtiny a
dárek z obce.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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JeštČ se vracíme k minulému zpravodaji. Foto
Bezdíþkových z jejich zlaté svatby na druhé stranČ zpravodaje.

manželĤ

Školská rada
Školská rada se sešla, aby zhodnotila školní rok 2017-2018.
ěeditelka školy p. Mgr. Lucie Zajíþková nám pĜedstavila nový
zámČr: vybudování kuchyĖského koutku, který bude sloužit k výdeji jídel.
Byla projednána koncepce školy do roku 2020.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Od vydání posledního Zpravodaje ubČhlo hodnČ vody a ve škole
probČhlo hodnČ akcí. Posućte sami, že nezahálíme.
Musíme se trochu vrátit v þase. PĜedstavení Zlatovláska, které jsme
nacviþili na Vánoþní setkání, jsme hráli pro spĜátelené školy a obce
dokonce sedmkrát. Poslední pĜedstavení se konalo 19.5.2018 na setkání
dĤchodcĤ v HĜibinách-Ledské. DČkujeme všem, kteĜí nám pomáhali,
veliký úspČch patĜí i jim.
TČší nás, že jsme mohli šíĜit povČdomí o tom, jak dobrá škola a
šikovné dČti jsou v naší obci.
BČhem zimních mČsícĤ dČti absolvovaly kurz plavání. PĜesvČdþily
se, že plavání je dovednost, která zachraĖuje životy. I ze zarytých odpĤrcĤ
vody se stali plavci a milovníci vodních atrakcí.
13.4. se dČti doþkaly speciální odmČny za nároþná divadelní
pĜedstavení. PĜijel mezi nás pan Andrš se svou bubenickou dílnou.
Bubnování bylo super! Zjistili jsme, že všichni máme rytmus v tČle.
Tradiþní jarní akcí je vaĜení þarodČjnického guláše nad ohnČm.
27.4. tedy nČkteĜí žáci dorazily do školy v þarodČjnických kostýmech. Než
jsme se odmČnili gulášem, musely dČti v lese StĜezmá splnit úkoly na
dobrodružné a pĜírodovČdné stezce. Hledání kouzelných bylin a luštČní
kouzelných nápisĤ jim dalo zabrat, ale do pĜípravy bramborového guláše
se všichni vrhli s nadšením.
Guláš nemČl chybu – chutnal všem!
Celý rok spolupracujeme s DDM Kostelec nad Orlicí, který nám
nabízí výtvarné techniky, pro které nemáme v naší školiþce prostory. 30.4.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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jsme si tam vyrobili keramickou koþku a udrátkovali dekorace do bytu,
tyto výrobky pozdČji potČšily maminky a babiþky. Tímto bychom chtČli
podČkovat paní Dráže Paulusové, která pro nás vždy perfektnČ pĜipraví
zajímavý program a má trpČlivost s našimi neobratnými prstíky.
15.5. dopoledne nás navštívili hasiþi HZS Rychnov nad KnČžnou.
Ve vzdČlávacím programu „Hasík“ seznámili dČti s protipožární ochranou.
Mohly zkusit ochranné obleky, nacviþily si modelové situace a prohlédly si
hasiþské auto profesionální jednotky. Protože SDH má v Olešnici dlouhou
tradici, byli profesionálové velmi pĜekvapeni vysokou úrovní vČdomostí
našich dČtí.
Téhož dne odpoledne nás navštívily maminky a babiþky. PĜipravili
jsme si program, dáreþky a pohoštČní a popĜáli jim ke Dni matek.
Den dČtí jsme letos oslavili dokonce dvakrát. 31.5. nás pozvali na
den otevĜených dveĜí na vojenské posádce v Týništi nad Orlicí. DČti
dostaly balíþek sladkostí, mohly si prohlédnout vojenskou techniku,
výzbroj a výstroj, zastĜílet ze vzduchovky, zkusit vysílaþky, probČhnout si
pĜekážkovou dráhu, vidČly výcvik psĤ. Stánky s obþerstvením také
nadČlaly mnoho radosti.
Naše škola spoleþnČ s místním MS a SDH uspoĜádala dČtský den
9.6. na areálu. PĜestože nás zklamalo poþasí, naše akce dopadlo na
výbornou. SoutČže se pĜesunuly do vnitĜních prostor a dČti si dČtský den i
tak užily. OpČt je na místČ podČkovat všem, kteĜí nám pomáhali
s organizací akce.
V dubnu probČhl zápis do prvního roþníku. Pro naši školu dopadl
nad oþekávání dobĜe. Byly zapsány 2 šikovné holþiþky z Olešnice a cestu
k nám si našli i 2 talentovaní kluci z Rašovic. BČhem þervna se pĜišli
podívat na výuku podívat do naší školy. Naším pĜáním je, aby jim nadšení
a pozitivní dojmy ze školy vydržely po celou dobu školní docházky.
PĜejeme všem pĜíjemné prožití léta, prázdnin a dovolených.
Výlet na tĜešnČ
Je krásný jarní den a Vojta s Adamem se rozhodli, že pĤjdou na
tĜešnČ.
Vytáhli z kĤlny kola a jeli. Když projeli lesem, dorazili k tĜešĖové
aleji, sesedli z kola a vylezli na strom. Nevzali si košíky a trhali jenom do
pusy.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Zrovna, když se Adam natahoval pro tu nejþervenČjší tĜešeĖ,
praskla pod ním vČtev a spadl na zem. „ Au!“ JeštČ že dopadl do mČkkého,
ale stejnČ se nemohl zvednout. Z toho chlapci usoudili, že si Adam zlomil
nohu. NaštČstí si Vojta vzal telefon a zavolal rodiþĤm.
„pomoc je na cestČ“, zvolal Vojta. Za malý okamžik pĜijeli Vojtovi
rodiþe, naložili dČti do auta a jeli s Adamem do nemocnice.
Nakonec všechno dobĜe dopadlo a Adam si pĜíštČ bude dávat pozor,
kam leze.
5. roþník, M.B.
V cirkuse
Minulý týden jsme byly se sestrou v cirkusu Bernes. Jel s námi
dČda s babiþkou, protože vČdí, že máme rády cirkusy. Moc jsme se tČšily
na zvíĜátka, co nám pĜedvedou.
Na zaþátku pĜedstavení vystupovala provazochodkynČ. Všichni se
báli, že každou chvíli spadne. Nespadla! Potom nás velmi zaujala opiþka,
která jezdila na poníkovi a dČlala salta dozadu.
Mezi pĜedstavením nás provázel klaun. O pĜestávce jsme se byly
podívat do zvČĜince, kde nám ukázali všechna krásná zvíĜata.
Druhá þást pĜedstavení byla se šelmami. Nejvíce se mi líbil bílý lev.
Na závČr nám vystoupili krásní fryští konČ s dlouhou hĜívou.
Cirkus se nám moc líbil, rádi se tam nČkdy vrátíme.
4. roþník, A.H.
Na dovolené
Musím Vám vypravovat o jednom dnu, kdy Eva a Marie trávily
dovolenou ve Francii.
DČvþata se koupala v moĜi, cákala na sebe slanou vodu a byla
šĢastná.
Šly se koupat. Když plavaly, Evu žahla do nohy medúza. „ Au“,
Ĝekla Eva, „ to bolí“. Marie k ní pĜibČhla a ptala se jí, co se stalo. „ NČco
mČ kouslo do nohy,“ odpovČdČla Eva a zaþala vypravovat, co se stalo.
„ to byla asi medúza“, Ĝekla Mája. „ Chvíli to bude štípat“,
vysvČtlovala. „ Štípat?“ zeptala se Eva. „ Ano, ale neboj se, za chvíli to
pĜestane,“ Ĝekla Mája. A po chvíli Eva už nic necítila.
Sice Evu ta medúza žahla, pĜesto vzpomíná: „ Byla to ta nejlepší
dovolená, kterou jsem zažila“.
5. roþník A.V.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
Obecní zpravodaj þ.2/2018
Strana 8
www.obecolesnice.cz

Den na Rozkoši
S kamarádem Kubou jsme odjeli ráno si zachytat ryby. Dorazili
jsme dopoledne do cíle a již nás þekala Kubova rodina.
PĜipravili jsme si pruty, návnady, židliþky. 5 – 6 krát jsme nahodili.
Najednou mČl Kuba zábČr.
A v tom se to stalo. Šel jsem s podbČrákem a na kameni jsem
uklouzl do vody.
Byl jsem celý mokrý. Ale nic se nestalo. V batohu jsem mČl
náhradní obleþení. PozdČji jsem ještČ chytil pČt ryb. Kuba chytil už jen
þtyĜi ryby. Vše byli kapĜi obecní. OdjíždČli jsme odpoledne, protože zaþalo
pršet.
Byl to ale hezký den a tČším se na další.
4. roþník, M.B.
Na venkovČ
O prázdninách jsem jela k babiþce a dČdovi na venkov slavit své
narozeniny. Od rodiþĤ jsem dostala stan, který jsem si moc pĜála.
UdČlalo se hezky. Postavila jsem si stan na louce u lesa, protože
jsem v nČm chtČla pĜespat s kamarádkou. Babiþka váhala, ale nakonec
jsem ji pĜemluvila.
PĜipravily jsme si spacáky, karimatky, baterku, polštáĜky a nČco na
þtení. Veþer, když jsme se dokoukaly na televizi, pĜešly jsme do stanu.
Babiþka mČla strach, že nám bude zima.
Vyrazily jsme do tmy. Byly slyšet rĤzné zvuky noþních ptákĤ.
RadČji jsem se zavrtala do spacáku. Chvíli jsme si s Aniþkou ještČ
povídaly. Za chvíli usínáme. Náhle mČ nČco probudí. Slyším dupání blízko
našeho stanu. „ÁĖo, vzbuć se, nČkdo je tady“, šeptám. „ to je asi nČjaké
zvíĜe“, odpoví ÁĖa.
Za chvíli to zaþalo kĖuþet a pĜibližovat se k našemu stanu. Myslely
jsme si, že to je liška. Proboha, nevítaná návštČva se nám dobývá do stanu.
„ co udČláme?“ zeptala jsem se. OtevĜely jsme stan. A hle! Kdo to je?
Ukázalo se, že to byl náš pes Dasty. Oddychly jsme si. Dastyho
jsme poslaly zpátky domĤ.
Ráno jsme to vše vyprávČly babiþce a dČdovi. Všichni jsme se tomu
zasmáli a pĜíští noc nás Dasty hlídal.
5. roþník, E.B.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Ne moc dobrý nápad
O prázdninách jsem se s rodinou a sousedy jela na výlet do hor.
Byl krásný sluneþní den. Všichni byli v letním obleþení.
Stoupali jsme po hezké cestČ pomalu nahoru do kopce. Všude byla
hezká pĜíroda. ýím jsme šli výše, tím více na obloze pĜibývalo mrakĤ.
Nijak jsme to neĜešili a pokraþovali dál. Najednou zaþalo strašnČ
foukat a po chvíli se pĜidal déšĢ. Ze zaþátku to bylo jen pár kapek, ale
postupnČ déšĢ houstl. Všichni jsme byli promrzlí na kost, ale museli jsme
pokraþovat v cestČ.
Po chvíli nám svitla nadČje, dorazili jsme k malé dĜevČné boudČ.
Do té jsme se schovali a þekali jsme, než déšĢ ustane. Mezitím jsme uznali,
že jít do hor jen v kraĢasech, nebyl nejlepší nápad.
Když jsme dorazili zpátky k autĤm, opČt svítilo sluníþko.
Už nikdy nebudu podceĖovat poþasí v horách.
4. roþník, S.D.
Na rybách
Minulý týden o víkendu odjel brácha s kamarády chytat ryby do
Dubence.
V sobotu naveþer jsme ho tam zavezli. Vypadalo to jako, že se
stČhuje. MČl sebou rybáĜské náþiní, pruty, spacák, obleþení a tašku
s jídlem.
Druhý den mu mamka zavezla obČd a jel s ní. Kamarád mnČ
dovolil, že tam mohu zĤstat až do veþera. Musel jsem pomáhat.
Nosil jsem podbČráky a tahal ryby ven z vody. Kluci rybám museli
vytahovat háþky z tlamy, zmČĜili je a dali je zpátky do vody. Já jsem
zapisoval, kolik ryby mČĜily.
Brácha vytáhl dohromady 15 kouskĤ. Za celý víkend ulovili pĜes 80
ryb.
DomĤ se nám nechtČlo. Byl to hezký víkend.
4. roþník F.ý.

Žáci a uþitelky ZŠ Olešnice
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SDH Olešnice
Tak jako již tradiþnČ jsme dubnu, tentokrát 21. 4., v rámci akce
Uklićme si ýesko prošli komunikace v obci a jejím okolí a posbírali zde
odhozený odpad. Akce se úþastnili dospČlí i mladí hasiþi. ZároveĖ se
uskuteþnil v tento den i sbČr starého papíru. Po skonþení brigády se sešli
þlenové sboru v hasiþárnČ na valné hromadČ, hlavním bodem byla pĜíprava
tradiþního kácení máje. Dalším projednávaným bodem bylo zajištČní
dopravy na soutČže Ligy mládeže v letošním roce. Ke konci tohoto
pracovního dne se rozezvuþela siréna, a po zjištČní podrobností mobilním
telefonem vyrazil náš sbor k ostrému zásahu. Úþastnili jsme se hašení
požáru plynové lahve v rodinném domu v Olešnici.
BČhem jarních mČsícĤ probíhala pĜíprava scénky na máje. Hasiþi,
kteĜí pracují s mládeží se dne 19. 4. zúþastnili školení vedoucích mládeže.
Kácení máje se konalo 1. 5. na sportoviši. Tentokrát se herci z Ĝad
hasiþĤ vydali na prĤzkum vesmíru. Nakonec stejnČ zjistili, že nejlépe je u
nás v Olešnici. Poþasí nám pĜálo a tak se na sportovišti sešlo velké
množství divákĤ, které scénka opravdu pobavila.
Sousední hasiþský sbor HodČþín uspoĜádal 19. 5. Okrskovou
soutČž. Naši muži i ženy si odnesli pČkná druhá místa.
Na výborové schĤzi v kvČtnu se výbor SDH dohodl, že se pĜipojí
k výzvČ sboru SDH ýastolovice a pĜi 100. výroþí založení samostatné
republiky zapálíme 27. 10. v 19:00 hodin na kopci poblíž obecního buku
Masarykovu vatru.
Poslední kvČtnový víkend již tradiþnČ probíhá dČtská soutČž
Plamen. V letošním roce v PĜepychách. DospČlí hasiþi odjeli v pátek
postavit pártystan a letos poprvé i stany na pĜespání dČtí. DČkuji tímto
všem, kdo nám pomohli s dopravou dČtí i vytvoĜením zázemí pro dČti i
vedoucí na celý víkend. Po celý víkend se o zajištČní obþerstvení postarali
manželé Pinkovi, za což jim dČkujeme. ChtČla bych podČkovat i vedoucím
mládeže, kteĜí vČnují dČtem nemálo ze svého osobního volna, a jak je vidČt
z výsledkĤ dČtských družstev, práce s mládeží se jim daĜí.
V kvČtnu jsme navštívili našeho þlena Františka Šmídu a popĜáli
mu k životnímu jubileu.
Jelikož se velice líbilo promítání bČhem hlídání máje, rozhodli jsme
se, že by mohla historie kácení máje zajímat i širokou veĜejnost a chtČli
bychom bČhem letních prázdnin uspoĜádat promítání májových scének na
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sportovním areálu. První promítání plánujeme na 13. þervence, další
informace budou spoluobþanĤm vþas oznámeny.
16. 6. probČhl na TĜešĖovce v HodČþínČ myslivecko-hasiþský
víkend pro dČti nejen z hasiþského kroužku. DČkuji tímto manželĤm
Dostálovým, Pinkovým, Martinkovým, Ešpandrovým s koníkem Alinkou,
bratru Podolskému a vedoucím mládeže za skvČlou organizaci této akce.
BČhem jara se Jakub Šmída zúþastĖoval závodĤ mužĤ na 100 m
pĜekážek po celé ýeské republice, kde dobĜe reprezentoval náš sbor. Také
sourozenci Hovorkovi v kategorii dorostu se pravidelnČ umisĢují na
pĜedních místech.
23. 6. probČhlo každoroþní grilování maxišpízu u hasiþárny. Martin
Horák masíþko pĜipravil výbornČ, jen poþasí nám letos moc nepĜálo.
Jelikož se blíží þas prázdnin a dovolených, pĜeji všem jménem
svým i celého sboru jejich pĜíjemné prožití.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
Je tu další þtvrtletí, a jelikož mladí hasiþi nezahálejí, je tu i zpráva
z þinnosti hasiþského kroužku.
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V dubnu se dČti pravidelnČ úþastní výtvarné soutČže Požární
ochrana oþima dČtí, letos na téma ,,Vodní zdroje pro hašení požáru´´. Letos
se štČstí usmálo na Tomáše ýepelku, který se svým obrázkem požárního
hydrantu obsadil 3. místo v kategorii starších žákĤ.
21. 4. jsme trochu opoždČnČ uspoĜádali brigádu na úklid naší obce a
jejího okolí v rámci celorepublikové akce Uklićme si ýesko. DČtem i
dospČlým dČkuji za zvelebení naší obce i komunikací (foto na pĜedešlé
stranČ).
23. 4. sebrali hasiþi pro dČti z kroužku starý papír, aby byla
naplnČna mimokroužková þinnost mladých hasiþĤ. Všem spoluobþanĤm,
kteĜí starý papír vČnovali, velice dČkuji.
28. 5. se družstvo starších dČtí úþastnilo další soutČže Ligy
v Bystrém. Po velké boji a ve velkém vedru dČti v disciplínách CTIF
vybojovaly 6. místo.
1. kvČtna jsme pĜišli podpoĜit naše hasiþe, kteĜí si letos pod májí
,,stĜihli´´ let do vesmíru. PĜi výletu na MČsíc jim zdatnČ sekundovali
asistentky Katka Šmídová, Aniþka Martinková, Maruška a Eviþka
Vilímkovi a asistenti Martin Bezdíþek a Filip ýepelka. TĜetí asistent Vojta
Horák kroužek nenavštČvuje.
5. 5. odjelo družstvo starších na soutČž do Houdkovic. Zde se bČhá
štafeta CTIF a štafeta dvojic. OpČt bylo vedro, pĜesto dČti získaly hezké 4.
místo.
12. 5. nás jednotlivci reprezentovali na soutČži v Kvasinách. Tady
se nám celkem daĜí už spoustu sezón. I letos si Jakub Hovorka odvezl titul
PĜeborníka okresu, MatČj Michera stĜíbro, Tomáš ýepelka vybojoval 13.
místo. V dívkách KateĜina Šmídová obsadila 6. místo a Adéla Podolská 12.
místo. I umístČní pĜes desítku je velice hezké, protože v každé kategorii
tady soutČží kolem 50 závodníkĤ.
A už je tady dlouho oþekávaný Plamen – Okresní kolo hry Plamen
25. – 27. 5. v PĜepychách. Letos poprvé jsme se rozhodli v místČ konání
pĜespat. V pátek nám rodiþe pomohli postavit stany a velký velitelský stan.
DČtem pak k veþeĜi Tomáš Pinka opekl špekáþky a párky, které si dČti
dovezly z domova. V noci z pátku na sobotu vypadlo, že bude pršet, zdálky
se blýskalo, ale nakonec nic nepĜišlo. Ráno, po snídani, ke které si dČti
sami namazaly peþivo a donesly þaj, zaþalo zápolení. Požární útoky,
štafety 4x60 m, požární útoky CTIF, to vše po dvou pokusech a jeden
pokus štafety CTIF. Vedro bylo k nevydržení, proto vedoucí dČtem
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
Obecní zpravodaj þ.2/2018
Strana 13
www.obecolesnice.cz

napustili malý nafukovací bazének, ve kterém si pak dČti sami mČnily
vodu, jelikož se nám v bazénku postupnČ smoþilo i spousta soupeĜĤ.
K obČdu byl tradiþní kuĜecí Ĝízek s bramborem a polévka od manželĤ
Pinkových a k veþeĜi nám Martina Pinková napekla 180 palaþinek, se
kterými nám opČt pomohly dČti ze sousedních sborĤ. Všichni byli sportem
a vedrem zmoženi, proto je veþerní diskotéka nechala celkem vlažnými a
brzy ulehli. Ráno opČt po vydatné snídani boje pokraþovaly štafetou CTIF
a štafetami dvojic. Do obČda bylo hotovo. Velkou radost z umístČní
podpoĜil opČt výborný obČd – peþené kuĜe s bramborem a knedlíþková
polévka. Mladší dČti získaly moc hezké 7. místo z 24 družstev, starším se
splnil sen a ve stejné konkurenci zvítČzily. Tímto se již podruhé za sebou
probojovaly do Krajského kola hry Plamen.
Krajské kolo hry Plamen se konalo 9. – 10. 6. v NáchodČ a
ýerveném Kostelci. Zatímco u nás je vedro a sucho, v NáchodČ mají vody
dost. Celá sobota propršela, došlo i na
kroupy. Veþer se všichni pĜesunuli do
kempu Brodský, kde se pĜespávalo a kde
v nedČli soutČž pokraþovala. V sobotu se
zápolilo v požárních útocích, štafetách
dvojic, štafetách 4x60 m a štafetách
CTIF, v nedČli se pokraþovalo útokem
CTIF
a
Závodem
požárnické
všestrannosti – což je tĜíkilometrový bČh
s plnČním úkolĤ, jako je stĜelba ze
vzduchovky, lezení po lanČ, urþování
azimutu,
poznávání
topografických
znaþek a technických prostĜedkĤ a
zdravovČdy. Tady už proti sobČ bojuje 10
nejlepších týmĤ královéhradeckého kraje
a nám se tentokrát nedaĜilo. Obsadili jsme
8. místo. NČco se nám ale podaĜilo skvČle
– odvezli jsme si titul PĜeborníka
královéhradeckého kraje v požárním
útoku a uznání ostatních sborĤ, protože
PÚ je zkrátka pro hasiþe královská
disciplína. Tímto bych chtČla podČkovat všem našim dČtem, starším i
mladším za práci a píli, kterou odvádí. Všem vedoucím dČkuji za þas a
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obČtavost, kterou dČtem vČnují. Dále dČkuji všem, kteĜí nám jakkoli
pomáhají – odvozem na soutČže, upeþením nČþeho na zub … To vše nám
v naší práci moc pomáhá. A v neposlední ĜadČ našim rodinám, které se
musejí spoustu víkendĤ obejít bez nás.
16. 6. se opČt starší dČti zúþastnily soutČže v Jílovicích, odkud si
odvezly krásné 1. místo. Po návratu jsme se pĜesunuli na TĜešĖovku, kde
na nás již þekaly mladší dČti. Pan Jaromír Dostál spolu s Pinkovými pro
dČti pĜipravili myslivecko-hasiþský víkend s pĜespáním uprostĜed lesa.
DČcka soutČžila v mnoha disciplínách, mysliveckých, hasiþských i jen tak
pro pobavení. NechybČla ani stezka odvahy po setmČní, kterou pĜipravili
manželé Martinkovi. K jídlu byli takové specialitky jako bramboraþka
s bílými hĜiby, míchaná vajíþka nebo srnþí gulášek. A po celý víkend
sladké tĜešnČ. Všem se pobyt na TĜešĖovce moc líbil a skvČle si ho užili.
DČkuji manželĤm Dostálovým a rodinČ Pinkových za organizaci celého
víkendu.
Teć nás þekají ještČ další soutČže Ligy mládeže a hasiþské
grilování, ale o tom až pĜíštČ.
A. ýepelková
Na další stranČ najdeš pozvánku do kroužku
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SDH HodČþín
Vezmeme to letošní jaro, které ovšem pĜipomíná vrcholné léto,
kvapem, abychom se zastavili u nejvýznamnČjší jarní akce – okrskové
hasiþské soutČže.
Již tradiþnČ se muži sešli na
Velikonoce, aby obšĢastnili ženy a dívky
koledou. Ty šĢastnČjší, kam návštČva
dorazila ještČ v ucházejícím stavu, byly
patrnČ potČšeny, ostatní možná již ménČ.
Procesí koledníkĤ opatĜené obĜí pomlázkou,
na kterou letos uvazovala dČvþata stuhy
s vČnováním a veselými rýmovaþkami,
skonþilo svou pouĢ u Jarkovských. Dodnes
domácí tu a tam nadhodí, že by bylo možná
dobré napravit škody spáchané na jejich
pergole.
21. 4. probČhla brigáda na zásobení
Bumbálky dĜevem a rovnou se pĜipravilo
dĜevo i na pálení þarodČjnic. Ty se
uskuteþnily jako obvykle na hĜišti
v HodČþínČ. Obþerstvení bylo zajištČno a
grilovaná kuĜátka létala témČĜ sama do pusy. ProbČhlo tradiþní malování
na cestČ pĜed Bumbálkou, dČti si zasoutČžily o nejkrásnČjší þarodČjnici ale i
þarodČjníka a všechny vyhrály. Dostaly drobné ceny a diplomy. Ovšem
nejvČtší radost mČly z lampionĤ se žároviþkami, se kterými, když se
setmČlo, šly krátký þarodČjnický prĤvod. Kde jsou ty þasy, když jsme my
jako dČti tČšily, až na konci lampionového prĤvodu lampión podpálíme!
(Tedy pokud neshoĜel už pĜi prĤvodu).
14. 5. jsme porazili dalšího obecního pašíka. „Porazili“ je pouze
obraznČ Ĝeþeno. Vzhledem k pozdnímu termínu akce dorazilo prase už
rozbourané, takže se brzy ráno zaþalo již pĜímo s výrobou praseþích
pokroutek. Ale ono nejde tak ani o výrobky a flákotu, ale o to, že se
sejdou sousedi a kamarádi, k tomu je napeþeno, nČco se popije, probere se
všechno možné i nemožné, a když se akce povede, konþívá povČtšinou
taneþkem þi zpČvem.
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19. 5. se konala v HodČþínČ po 10 letech okrsková soutČž 12.
okrsku. PĜípravy probČhly opravdu poctivČ a na výsledku akce to bylo
znát. TémČĜ všichni jsme mČli nČjaký úkol. Od nákupu základních
potravin, nápojĤ alkoholických i nealkoholických, kelímkĤ, ubrouskĤ,
táckĤ, koĜení a dalších nezbytných vČcí, pĜes zajištČní party stanĤ, laviþek,
ozvuþení, záchodĤ….. Akce vlastnČ vypukla už v pátek, když jsme se sešli,
abychom na druhý den všechno postavili, pĜipravili a vygruntovali
Bumbálku. A už je tady dlouho oþekávaný den – sobota! Dopravu
regulovali naši liþenští pĜátelé Miloš a Eliška, kteĜí k úkolu pĜistoupili,
odČni v oranžových vestách a Miloš dokonce s brigadýrkou, velice
zodpovČdnČ. SoutČže se zúþastnilo 7 družstev, 2 ženská – Olešnice,
ýestice, a 5 mužských – Olešnice, HĜibiny, Ledská, ýestice, HodČþín.
V soutČží žen vyhrálo (po podaném protestu) družstvo z ýestic. Ten
protest nechci rozpitvávat, ale jak to vidím já, tak na soutČži, kde nepadají
žádné rekordy, kdy jednotlivé výsledky nedČlí desetiny þi setiny sekundy, a
kdy jde hlavnČ o to se sejít, zasportovat si a pĜitom se pobavit, byl
zbyteþný. V soutČži mužĤ vyhrálo družstvo Ledské, 2. místo Olešnice, 3.
místo HodČþín. KromČ pohárĤ a diplomĤ jsme, díky pohotovému nápadu
Zdenky a Markéty, mČli pro výherce i vČcné ceny. A nebyly to ceny
ledajaké! 3. cena - láhev slivovice (bohužel, než byla pĜedaná, polovina jí
chybČla). 2. cena – mikrovlnná trouba (výherce s díky odmítl) a 1. cena –
funkþní barevný televizor, jehož ovladaþ byl tČsnČ pĜed soutČží vyloven
z popelnice. Ovšem pozor – bratĜi z Ledské nezklamali a televizi si
s díky odvezli s tím, že
si ji dají do klubovny,
kde
jim
bude
pĜipomínat
pČknČ
strávený soutČžní den
v HodČþínČ.
Po oficiálním
ukonþení
soutČže
zaþala volná zábava.
Rockový mág bratr
Sejkora
rozpálil
aparaturu,
nČkteré
taneþní
kreace
pĜipomínaly, jak praví
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
Obecní zpravodaj þ.2/2018
Strana 18
www.obecolesnice.cz

klasik, nČco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Touto cestou musím
pochválit zejména bratry z HĜibin a jejich poloviþky, kteĜí s námi
zadaĜenou akci oslavili. Co Ĝíct na závČr? Klaplo to – poþasí nádherné,
úþast soutČžících i divákĤ hojná, žádná zranČní, co se mČlo vypít, to se
vypilo, co se mČlo sníst, to se snČdlo. A ještČ velká pochvala za klobásky,
uzené a domácí sladké ke kávČ. Protože v každém dobrém podniku
dostanete ke kafi aspoĖ bonbónek a Bumbálka je dobrý podnik -.
PĜeju všem krásné léto - sluníþka, vČtru i deštČ tak akorát, protože
co je moc, to je moc.
Laćka ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
letošní jaro ukázalo, že má v sobČ nedávno zvolený pĜedseda
mysliveckého spolku Pepa vanický ml. spoustu energie, nápadĤ a
entuziasmu. Svým obrovským zapojením s sebou strhl nČkolik dalších
podobnČ zapálených myslivcĤ a tak se povedlo udČlat mnoho prospČšné a
záslužné práce, která bude vidČt ještČ za mnoho let.
PodaĜilo se pod Pasekami dokonþit budování 2 tĤní, které budou sloužit
pro zvČĜ a vodní ptactvo jako zásobárna vody a kryt. Zde se o úspČch díla
nejvíce díla zasloužil Aleš Libotovský, který zajistil vČtšinu potĜebných
dokladĤ.
V ýastolovicích je tČsnČ pĜed dokonþením rychlá pĜestavba
sociálek, pĜi nichž kromČ modernizace došlo k vybudování sprchy a další
dámské toalety. Tato rekonstrukce si vyžádala vysoké finanþní náklady,
hlavnČ Pepa Vanický ml.pĜi ní odpracoval více než 200brigádnických
hodin. Práce, které nemĤžeme udČlat sami, zajistili živnostníci z našeho
okolí, kteĜí našemu spolku vždy ochotnČ vyjdou vstĜíc. Mohu jmenovat za
všechny alespoĖ pana Milana Bezdíþka nebo pana Jaroslava Macháþka
z ýestic, který nám do chaty vyrobil pČkný regál za výþep i další drobnosti.
Regály do komory u kuchynČ þastolovské chaty pak vyrobil Jarda Pultar,
který se dĜevem prostČ umí.
Petr Šimerda podobnČ ovládá práci s kovy, takže vyrobil zásobník
na palivové dĜevo pod pĜístĜešek na rožnČní.
V Olešnici u odchovny byl pĜed plevníkem srovnán terén a
položeny betonové panely, aby bylo možné snáze pod plevník navážet a
pĜihrnovat obilné plevy.
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TémČĜ do celé honitby jsou rozváženy krásné a pohodlné
pozorovací posedy z dílny „mistra“ Míly ZaĖky, který stíhá kromČ této
významné pomoci ještČ vzornČ reprezentovat spolek na stĜeleckých akcích
po celém kraji. Další náš þlen Josef Carda dokázal se svou fenou barváĜe
Aidou úspČšnČ absolvovat i nejnároþnČjší zkoušku barváĜĤ v ýR, díky
þemuž fena mĤže být uchovnČna.
ýlenové MS StĜezmá a pozvaní hosté se sešli zaþátkem þervna na
TĜešĖovce, aby si pĜipomnČli a oslavili ýerven MČsíc myslivosti. Krásný
víkend pokraþoval pĜíjezdem loveckých pĜátel ze Slovenska, s nimiž se
jubilejní desátý roþník poĜádaný ve spolupráci se s poleþností Saint-Gobain
Isover velmi vyvedl. NČkolik mladších þlenĤ se postaralo o lovecký
doprovod, Míla ZaĖka o zpracování zvČĜiny, Bohouš Martínek o grilování
masa, Milan Žid o nČkolik dnĤ dĜíve o úklid kolem chaty a zvelebení
sedaþek za chatou. Jirka Malý se ujal pasování lovce srnþí zvČĜe pĜi
slavnostním výĜadu. Program pro hosty byl velmi pestrý vþetnČ výjezdĤ za
krásami okolí.
Jak je z ĜádkĤ výše patrné, jaro ve StĜezmé bylo hodnČ bohaté a
nelze zde vyjmenovat nyní všechny, kteĜí se nČjak zapojili a pĜispČli
k tomu, že se již nyní mĤžeme tČšit na TĜešĖovku na stĜelecké závody
14.7., na spoleþné podzimní hony do ýastolovic a tamtéž i na Poslední leþ
v restauraci U Lva v sobotu 10.11.2018. Velké naše podČkování za
veškerou pomoc posíláme i tČmto þlenĤm, kamarádĤm, obecním úĜadĤm
našich obcí a vedení spoleþnosti Saint-Gobain Isover!
Foto z rekonstrukce myslivecké chaty:

Radek Podolský
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HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
První pravidelné zápisy o olešnické škole jsem v kronikách našla až
od roku 1938. O tom, jak to ve škole vypadalo, vím jen z vyprávČní od
maminky. Byla dcerou Ĝídícího uþitele Aloise Souþka. O dČti nikdy nebyla
nouze. Bylo jich tolik, že se þasto nevešly do lavic a sedČly na stupínku u
nohou pana Ĝídícího. Uþebnice nebyly, dČti psaly na jakési destiþky.
Obleþeny byly skromnČ, chodily bosy nebo v dĜevákách. Kožené boty mČl
málokdo. PĜi sezónních pracích musely dČti pomáhat v hospodáĜství, tak
mnohdy do školy vĤbec nepĜišly.
Školní rok 1938-1939
ěídící uþitel: Alois Souþek – pensionován 1.4.1939 po 38 letech a 7
mČsících školní služby, v Olešnici vyuþoval 32 let a 1 mČsíc
Uþitelé:
Jaroslav Martinek
Olga Urbanová – uþitelská praktikantka
Milada ýechová – ruþní práce
Marie Slezáková – náboženství
Hospitovala Milada Souþková, kandidátka uþitelství
za A. Souþka nastoupila RĤžena Karásková
Školní rok 1939- 1940
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Karel Hartman z Kostelce nad Orlicí
Anna Waldhauserová – ruþní práce
Marie Slezáková – náboženství
V Olešnici bylo 85 školou povinných dČtí, z nichž 1 chodil do
reálného gymnásia, 27 do hlavní školy v Kostelci nad Orlicí a 57 do zdejší
školy.
Vliv okupace na školu: byla zrušena obþanská nauka, bylo
zavedeno povinné vyuþování v nČmþinČ, žáci sbírali povinnČ odpadové
hmoty, veškeré úĜední listiny byly v nČmþinČ.
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Školní rok 1941-1942
Z 85 školou povinných dČtí chodilo do zdejší školy 57 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Karel Hartman
Anna Waldhauserová – ruþní práce
Marie Slezáková – náboženství
Školní rok 1942-1943
Z 80 školou povinných dČtí, chodilo do zdejší školy 60 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Karel Hartman
Anna Waldhauserová – ruþní práce
Marie Slezáková – náboženství
Bylo zavedeno povinné vyuþování v nČmþinČ i v 1. a 2. roþníku.
Pod vyuþování nČmþiny byl ustanoven inspektor nČmeckého jazyka.
KromČ sbČru odpadových hmot sbíraly dČti i léþivé byliny a pomáhaly i pĜi
sbČru okopanin.
Školní rok 1943- 1944
Ze 76 školou povinných dČtí chodilo na naší školu 57 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Karel Hartman z Kostelce nad Orlicí
Anna Waldhauserová – ruþní práce
Marie Slezáková – náboženství
Milada Souþková – uþitelka nČmþiny
Také letos byly dČti nuceny ke sbČru odpadových hmot a sbČru
textilu a obuvi. Sebraly 3 svetry, 2 þepice, 1 kalhoty, 1 dČtské šaty, 4 páry
bot a 57 kg brambor. Staþilo to tak na pĜistrojení hastroše do zelí.
Školní rok 1944 – 1945
Ze 77 školou povinných dČtí chodilo do naší školy 61 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Milada Souþková
Helena Hrdinová – nepovinná nČmþina
Anna Wald hauserová – ruþní práce
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Jan Lebeda – náboženství
Karel Hartman byl pĜeveden do váleþného prĤmyslu.
SbČr odpadních hmot a léþivých bylin byl pilnČ provádČn. Kolovala
o nČm i tato Ĝíkanka.
Chcešli býti dobrým ýechem
vytírej si zadek mechem
a ten kousek papírku
vČnuj Ĝíši na sbírku.
To ti radí krasavec
Emanuel Moravec.
Školní rok 1945-1946
Z 85 školou povinných dČtí chodí do naší školy 47 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Milan RybáĜ z ýastolovic
ZdeĖka Zahálková z HĜibin – ruþní práce
Jan Lebeda – náboženství
Po pĜeložení M. RybáĜe vyuþovala Anna Martincová.
V noci z 2.-3. kvČtna byla tajnČ sundána ze školy tabulka s
nČmecko þeským oznaþením budovy, která zakrývala po celou dobu
okupace þeský nápis.
Školní rok 1946 – 1947
Z 95 školou povinných dČtí navštČvuje zdejší školu 47 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Anna Martincová
ZdeĖka Zahálková – ruþní práce
Jan Lebeda – náboženství
Školní rok 1947 – 1948
Z 83 školou povinných dČtí navštČvuje zdejší školu 40 žákĤ.
ěídící uþitel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
Anna Martincová
ZdeĖka Zahálková – ruþní práce
Jan Lebeda – náboženství
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Protože do zdejší školy bylo zapsáno jen 40 žákĤ, byla zdejší
dvojtĜídka pĜechodnČ pĜemČnČna na jednotĜídku.
Ve dnech 1. - 8. prosince byly všechny zdejší dČti prohlédnuty
obvodním lékaĜem MUDr. Fikejzem z ýastolovic, který zjistil, že 29 dČtí
je postiženo zvČtšením štítné žlázy. Byly léþeny jodovými tabletkami.
Školní rok 1948 – 1949
Ze 68 školou povinných dČtí navštČvuje zdejší školu 40 žákĤ.
ěeditel: Jaroslav Martinek
Uþitelé:
JiĜina Doleþková
Marie Šetková z Doudleb nad Orlicí – ruþní práce
Jan Kosek – faráĜ z ýastolovic – náboženství
Od 1.3.1948 byla zdejší tĜída opČt rozdvojena, protože po pololetí
pĜibyli 2 žáci. Podle nového školského zákona se z obecných škol staly
školy národní a z mČšĢanských škol školy stĜední.
ěídící uþitel se stal Ĝeditelem.
Mgr. Milada Vránová
kronikáĜka obce Olešnice

Další
Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 5. a 6. Ĝíjna 2018 se konají volby do zastupitelstev obcí
podle zákona þ. 491/2001 Sb. Kandidovat mohou registrované politické
strany a politická hnutí, sdružení nezávislých kandidátĤ þi nezávislý
kandidát.
Náležitosti kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátĤ
upravuje § 22 odst. 1 písm. a) až i) zákona o volbách. Na kandidátní listinČ
pro naši obec mĤže být maximálnČ 9 kandidátĤ. Ke každé kandidátní
listinČ sdružení nezávislých kandidátĤ þi nezávislého kandidáta musí být
pĜipojena petice na její podporu.
Kandidátní listiny musí být podány na MČstský úĜad v Kostelci nad
Orlicí nejpozdČji do 31.7.2018 do 16.00 hodin.
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Více informací Vám poskytne na Obecním úĜadČ Olešnice p.
Dostálová nebo je naleznete na:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx
Finanþní dar rodiþĤm dČtí docházejících do ZŠ Olešnice
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání poskytnutí
finanþního daru rodiþĤm dČtí, kteĜí nastoupí a ukonþí školní docházku
v Základní škole Olešnice. Níže uvádíme výtah z usnesení ZO Olešnice –
zastupitelstvo obce schvaluje:
Finanþní dar rodiþĤm žákĤ nastupujících do 1. roþníku Základní
školy Olešnice od 1.9.2018. Finanþní dar ve výši 2500,- Kþ bude vyplacen
po pĜedložení seznamu dČtí navštČvujících ZŠ Olešnice Ĝeditelkou školy
k 1.10. kalendáĜního roku. Finanþní dar je urþen na nákup uþebních
pomĤcek.
Finanþní dar rodiþĤm žákĤ ukonþujících 5. roþník docházky
v Základní škole Olešnice ve výši 500,- Kþ na každý dokonþený školní rok
v ZŠ Olešnice. Finanþní dar bude vyplacen po 1.7. kalendáĜního roku dle
pĜedloženého seznamu dČtí od Ĝeditelky ZŠ Olešnice poþínaje rokem
ukonþení 30.6.2018.
SbČr nebezpeþného a objemného odpadu
Na podzim 11. Ĝíjna 2018 v dobČ od 15.30 do 17.00 hodin se
uskuteþní sbČr nebezpeþného a objemného odpadu pro obþany s trvalým
pobytem v našich obcích. Kontejnery budou již tradiþnČ pĜistaveny za
budovou obecního úĜadu.
Informace z MČstského úĜadu v Kostelci nad Orlicí
Odbor dopravy – obecní živnostenský úĜad MÚ Kostelec nad Orlicí
si Vám dovoluje oznámit, že:
z technických dĤvodu bude od 28.6.2018 do 29.6.2018 uzavĜeno
pracovištČ registru ĜidiþĤ,
z technických dĤvodu bude od 16.7.2018 do 27.7.2018 uzavĜeno
pracovištČ registru ĜidiþĤ,
z technických dĤvodu bude od 4.7.2018 do 20.7.2018 uzavĜeno
pracovištČ registru vozidel.
DČkujeme za pochopení.
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UzavĜení obecního úĜadu
Z dĤvodu þerpání dovolené bude na Obecním úĜadČ v Olešnici
v dobČ od 3.9.2018 do 10.9.2018 zavĜeno. PĜipomínáme zde úĜední
hodiny, které jsou v pondČlí a ve stĜedu od 17:00 do 19:00h.
SportovištČ v Olešnici
Majka s Tomášem Vás zvou na taneþní rockové zábavy, které
poĜádají 4.8. a 31.8. Ve spolupráci s SDH Olešnice pĜipravujeme promítání
divadelních scének hraných pĜi kácení máje. PĜedpokládané termíny jsou
13.7., 27.7., 10.8. a 7.9., zaþátek projekce pĜi soumraku. Další
pĜipravovanou akcí je beseda s úþastníky cesty kolem svČta žigulem.
Termín konání Vám pĜedem sdČlíme.
Dopis ýEZ

Za celou tiskovou radu Vám pĜeji pohodové prázdniny, klidnou
dovolenou a v létČ tepla a deštČ akorát.
Stanislav Martinek
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SDH HodČþín, okrsková soutČž, malé þarodČjnice:

Zpravodaj obcí Olešnice a HodČþín
ýerven 2018

Foto ze školního výletu smČr Vysoþina, návštČva vojenské posádky v Týništi

Mladí hasiþi: VítČzství v okresním kole Plamen v PĜepychách:
Mladí hasiþi: VítČzství v okresním kole Plamen v PĜepychách:

… a následnČ krajské kolo Plamen v NáchodČ:
… a následnČ krajské kolo Plamen v NáchodČ:

