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Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
pĤl roku od vydání posledního þísla zpravodaje uplynul jako voda a
je zde þas pĜinést informace o fungování našich obcí.
Úvodem mi dovolte, abych Vám všem, kteĜí jste pĜišli k volbám,
podČkoval jménem celého zastupitelstva a jménem svým za Váš þas a
hlasy. Bohužel je Ĝada obþanĤ, kterým volby nic neĜíkaly z dĤvodu , že
byla sestavena pouze jedna kandidátní listina. V posledním þísle
zpravodaje jsme vás vyzývali ke spolupráci a k podání kandidátních listin.
Bohužel se tak nestalo a zĤstalo pouze u jedné kandidátní listiny sestavené
ze þlenĤ pĤvodního obecního zastupitelstva. Tímto rozhodnutím si vážím
lidí, kteĜí pokraþují v práci pro naše obce a naše obþany. Doufám, že
budeme spoleþnČ pokraþovat a prosazovat vČci, které mají smysl a budou
ku prospČchu všech obþanĤ Olešnice a HodČþína, samozĜejmČ je jisté, že
se nelze zavdČþit všem. PrávČ proto vychází toto þíslo až dnes, neboĢ jsme
nechtČli pro pĜípad, že by byly podány jiné kandidátní listiny být
podezíráni, že používáme zpravodaj jako nástroj k propagaci pĜed volbami.
Nyní k uplynulému období.
V srpnu bylo zahájeno jednání o vybudování nové autobusové
zastávky v dolní þásti obce Olešnice. V souþasné dobČ je zadáno
vypracování projektové dokumentace. Po obdržení projektu a rozpoþtu na
stavbu bude rozhodnuto o dalším postupu. RovnČž byly instalovány
dopravní zrcadla na kĜižovatky v obci, celkem 4 ks. Doufáme, že pĜispČjí
k bezpeþnČjšímu výjezdu do kĜižovatek. Dále byla instalována dopravní
znaþka omezující rychlost na komunikaci ve smČru do Rašovic, stejné
omezení je i z opaþného smČru instalované MČÚ TýništČ nad Orlicí.
Obec pĜevzala vypracované pasporty na majetek obce. Jedná se o
pĜesné zamČĜení a popsání komunikací, veĜejného osvČtlení, plynu,
chodníkĤ a o zmapování vodovodního Ĝádu a stávající kanalizace.
Vynaložená investice slouží k pĜehledu a k evidenci. Dále je nutné mít
pasport pro pĜípadné podání žádosti o dotaci na opravu uvedeného
majetku.
V uplynulém období byl rovnČž zakoupen materiál na opravu stolĤ
a lavic na sportovištČ v Olešnici. Dále byla provedena výmČna oken
v hasiþárnČ v Olešnici a výmČna dveĜí na sportovišti.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V HodČþínČ byla provedena oprava propadlé šachty kanálu na
kanalizaci u p. DvoĜáka a šachta byla osazena novou vpustí.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup nového vánoþního osvČtlení
na smrk ke škole. PĤvodní osvČtlení je již nefunkþní a tak ho bylo nutno
nahradit novým.
V mČsíci Ĝíjnu byl zahájen odvoz hlíny z rybníka v HodČþínČ.
PĤvodní zámČr na odvoz cca 3.000 fĤr hlíny pĜes naši obec se podaĜilo
zastavit. Nyní je v jednání pouze nČkolik desítek fĤr.
Bohužel pro Ĝadu našich obþanĤ mám nepĜíjemnou informaci.
Z dĤvodu niþení altánu u buku na cestČ na Rašovice došlo k pĜemístČní
tohoto zaĜízení ke škole v Olešnici. Je škoda, že neustále se opakující a
zvČtšující nepoĜádek a ke konci již i popsaná a vytrhaná prkna nás donutila
k tomuto radikálnímu kroku. Bohužel dnešní mládež je pro nás všechny asi
jiná a hlavnČ nemá zábrany k niþení takových pČkných vČcí, které slouží
všem.
Dne 29.10. probČhla slavnost u pĜíležitosti pĜedání automobilu
FORD TRANSIT do služeb SDH a JPO Olešnice. Toto vozidlo bylo
zakoupeno z finanþních prostĜedkĤ obce a nahradilo dosluhující vozidlo
AVIA. PČkné odpoledne, které probČhlo na sportovišti v Olešnici, mČlo
dost divákĤ a bylo pĜíjemným zpestĜením v dnešní uspČchané dobČ.
Doufáme, že vozidlo bude sloužit ve službách obce a hasiþĤ hlavnČ
k pĜíjemným vČcem a pokud dojde i ke skuteþnému zásahu, tak vše dobĜe a
hlavnČ ve zdraví dopadne.
V souþasné dobČ je pĜipravován rozpoþet na rok 2019. S tímto
rozpoþtem a plánem práce budete seznámeni na zasedání 19. prosince
2018, na které jste srdeþnČ zváni.
Kanalizace
Jak jsem Vás informoval v minulém vydání, tak již probíhá
výstavba kanalizace v našich obcích. Dne 23. srpna 2018 byla zahájena
druhá etapa výstavby v dolní þásti Olešnice, kde dnes je již stavební
spoleþnost s výkopy na katastru ýestic.
Firma, která provádí práce v horní þásti obce, tak dokonþila
pokládku hlavního Ĝádu z HodČþína po odboþku na sportovištČ v Olešnici.
Nyní provádí výstavbu stoky ke Kaplanovým v HodČþínČ.
Hlavní Ĝád od zaþátku HodČþína po Bartošovi v Olešnici je i
odzkoušen tlakovou zkouškou, která dopadla dobĜe.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Práce na výstavbČ kanalizace budou probíhat asi do 15. prosince
2018 pokud to poþasí dovolí a zahájení v roce 2019 bude rovnČž záležet na
vývoji poþasí.
ZároveĖ zde byla provedena namátková kontrola ze strany
dodavatele materiálu a garanta stavby z Anglie. Vše dopadlo dobĜe a firmy
provádČjící práce byly pochváleny za dodržování postupĤ a provádČní
prací.
SoubČžnČ se stavbou v Olešnici probíhá výstavba hlavních ĜádĤ a
budování kompresorovny na výtlaku kanalizace v ýesticích.
Na þistírnČ odpadních vod jsou práce na modernizaci v závČreþné
fázi a je pĜedpoklad, že do konce roku 2018 bude vše dokonþeno. Bohužel
zde budou vícenáklady, pĜedbČžnČ cca ve výši 750.000,- Kþ. Po odstranČní
pĤvodních betonĤ se ukázal stav dle provedených zkoušek v horším stavu,
nČž bylo poþítáno v rozpoþtu.
Informace ohlednČ pĜípojek k Vašim rodinným domĤm, vám
budeme prĤbČžnČ sdČlovat prostĜednictvím zpravodaje, rozhlasu a
veĜejným zasedáním.
Tímto Vás žádám o opatrnost v zimních mČsících s ohledem na
provedené výkopy, hrozí zde nebezpeþí úrazu.
Doufám, že ve druhé polovinČ roku 2019 dojde k provedení
kompletního asfaltového krytu v úsecích dotþených stavbou. Na tomto
jsme se shodli na jednání s námČstkem hejtmana Mgr. ýervíþkem, který
pĜislíbil pomoc na soubČh prací. Uvidíme a doufám, že vše dopadne podle
pĜislíbeného scénáĜe.
Vážení spoluobþané, ještČ jednou dČkuji všem za úþast ve volbách a
za dĤvČru, kterou mČ zastupitelstvo projevilo znovuzvolením do této
funkce. Doufám, že Vás nezklameme ve Vaších pĜedstavách a budete sami
nápomocni ke zlepšení fungování našich obcí.
V nadcházejícím adventním þase Vám všem pĜeji pĜíjemné prožití
vánoþních svátku, mnoho pohody, klidu, pracovních úspČchĤ a zdraví do
nadcházejícího roku 2019.
JiĜí Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Sejkorová Lenka
Vraniaková Viktorie

PĜistČhoval se:

Kociánová Bohumila

K 9.11.2018 je v obci hlášeno k trvalému pobytu

470 obþanĤ.

V mČsících þervenci až prosinci 2018 oslavili þi oslaví životní
jubilea tito obþané:
Moravcová Drahomíra
ýepelka Rudolf
Kubrtová Marie
Hanáková Hana
Hostinská Marie
Dörnerová RĤžena
ěíhová Ivana
Votroubková Marie
Stálý Jaroslav
Moravec Josef
Dörner Jan
Krsková Hana

85 let
87 let
84 let
75 let
75 let
75 let
60 let
85 let
60 let
60 let
75 let
75 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 letošním roce SPOZ, spoleþnČ s obecním úĜadem, uspoĜádal dne
7. dubna na sportovním areálu již tradiþní setkání seniorĤ. Obþané, kteĜí
oslavili 60. narozeniny a více, byli pozváni na spoleþné posezení.
DČti z naší základní školy pĜedvedly krásné pĜedstavení a poté jsme
si popovídali u obþerstvení a kávy se zákuskem.
17. bĜezna jsme uspoĜádali Josefovskou zábavu. K tanci a poslechu
hrála skupina Stanley Band.
23. dubna oslavili manželé Bezdíþkovi zlatou svatbu. Starosta obce
p. JiĜí Moravec jim popĜál hodnČ štČstí do dalších spoleþnČ strávených let,
pĜedal jim kvČtiny, dárkový koš a dar obecního úĜadu.
3. listopadu jsme na sportovním areálu uspoĜádali letošní vítání
obþánkĤ.
PopĜáli jsme tČmto dČtem:
MatČj Vašata,
Lenka Sejkorová,
Viktorie Vraniaková.
DČtem byly pĜedány hraþky a dary od obecního úĜadu a rodiþe se
podepsali do obecní kroniky. DČti ze základní školy si pĜipravily pásmo
básniþek a pĜedaly maminkám krásné kvČtiny.
Vážení spoluobþané, blíží se konec roku 2018 a já bych ráda touto
cestou podČkovala celému uþitelskému sboru za krásná vystoupení, která
pro nás pĜipravují.
ZároveĖ pĜeji obþanĤm obcí Olešnice a HodČþína hodnČ pevného
zdraví, mnoho radostí z dČtí, vnouþátek a pravnouþátek, mnoho lásky a
spokojenosti v novém roce.

Školská rada
Školská rada se sešla, aby zhodnotila školní rok 2017/2018.
ěeditelka školy p. Mgr. Lucie Zajíþková nám pĜedstavila zámČr:
Vybudování kuchyĖské linky. Tato kuchyĖka je nyní už namontována a
slouží k výdeji obČdĤ.
Byla projednána koncepce školy s výhledem do roku 2020.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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ěeditelky školy pĜedložila rozpoþet školy a také rozbory
hospodaĜení.
V srpnu byla pĜedložena Výroþní zpráva o þinnosti za školní rok
2017/2018.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Vzpomínky na školní výlet
Ve dnech 22. a 23.6. se uskuteþnil školní výlet pro žáky i rodiþe. 17
dČtí a 16 dospČlých vyrazilo v pátek 22.6 do ZOO Jihlava a na hrad
Perštejn. Ubytováni jsme byli asi 8 km od Pernštejna v rekreaþním zaĜízení
Prudká. Po pČší túĜe z hradu do kempu, bČhem které nás zastihl jarní
deštík, nás mile pĜekvapila výborná kuchynČ. Trocha statistiky: za celý den
(vþetnČ ZOO) jsme nachodili 16,5 km, bylo to 23 tisíc krokĤ. V sobotu
cestou domĤ jsme navštívili strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce.
Na obČd jsme se stavili v restauraci U MrštíkĤ v Poliþce. Bohužel nám
dojmy z výletu trochu pokazilo chladnČjší poþasí. Jaké dojmy z výletu si
odnesly dČti mĤžete z následujících ĜádkĤ posoudit sami.
Takto dČti odpovídaly na otázku, co se jim na výletČ líbilo……
……, že v ZOO byly surikaty a vydry
……, že byly hezký chatky
……, že jsme si mohli kupovat
……, to bylo fajn
Co je na výletČ bavilo…..
...…, sedČt a povídat si u ohnČ…
….., když jsme byli v zoologické…
….., bavila mČ snídanČ…..
….., hrát si s Anetkou a Barþou
Takto výlet popsal jeden z našich žákĤ…….
Výlet
V pátek v 7.00 jsme odjeli na výlet. Jeli jsme do ZOO a na hrad.
Dojeli jsme do rekreaþní zaĜízení Prudká.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Druhý den jsme jeli do strašidelného zámku Draxmoor.
V ZOO byly šimpanzi, tygr, koþky z jiných zemí, hroch, orli, žirafy
a podobnČ. Jeli jsme dál a dojeli jsme do hradu Pernštejn. Byl velmi
zajímavý. Šli jsme 8 km. V polovinČ jsme šli na zmrzlinu. Šli jsme dál.
Zaþalo pršet, ale my jsme nezastavili. Až jsme došli do rekreaþního
stĜediska Prudká. Tam jsme pĜespali.
A ráno jsme vyjeli na poslední zastávku Draxmoor. Byl to
strašidelný zámek. Byli tam kouzelné postavy, tĜeba zombie, netopýĜi,
upíĜi. A ještČ stará babka, která Ĝíkala: Podrbej mČ na nose. A kamarád
Martin Ĝekl: „Ani nápad, ještČ dostanu blechu!“ Pak jsme byli na dobrém
obČdČ. Celý výlet se mi osobnČ líbil.
Michal Bendl
Školní rok 2018/19 byl slavnostnČ zahájen 3. záĜí za pĜítomnosti
pana starosty JiĜího Moravce, paní Pinkové (za školskou radu), rodiþĤ a
prarodiþĤ našich žákĤ. SpoleþnČ jsme pĜivítali 4 prvĖáþky, kteĜí z rukou
pana starosty pĜevzali knihu na památku na první školní den.
Do spádové školy v ýastolovicích odešli 3 žáci. V letošním roce
navštČvuje naši školu 18 žákĤ. V I. tĜídČ jsou spojeny 1., 2. a 3. roþník a
tĜídní uþitelkou je Mgr. Lucie Zajíþková. Mgr. Alena ZvČĜinová je tĜídní
uþitelkou II.tĜídy, ve které je spojen 4. a 5. roþník. Mgr. Lenka Zilvarová je
vychovatelkou ve školní družinČ a také vyuþuje prvouku (1.-3.r.), pracovní
þinnosti (1.-5.r.), pĜírodovČdu (5.r.) AJ (3.r.), TV (1.-3.r.), HV (1.-5.r).
Od zahájení školního roku probČhla Ĝada akcí, které dČtem oživily
výuku. Hned 7.9. jsme mČli sportovní den. V Ĝíjnu jsme navštívili výstavu
Zahrada východních ýech v ýastolovicích a divadelní pĜedstavení
Pohádky z paĜezové chaloupky na RabštejnČ v Kostelci n. O. ProbČhlo také
oblíbené spaní ve škole, tentokrát to byl divadelnČ - halloweenský projekt
s nezbytnou stezkou odvahy. 3.11. jsme pĜivítali nové obþánky Olešnice.
23.10. a 14.11. jsme tvoĜili v keramické dílnČ v DDM v Kostelci n.O.
Nyní už pilnČ nacviþujeme na vánoþní besídku. Co nejsrdeþnČji Vás
zveme 15. prosince 2018 v 15.00 hodin na pohádku Královna KolobČžka
první.
Mgr. Lucie Zajíþková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
Vážení spoluobþané,
chtČla bych vás seznámit s prací našeho sboru ve druhém pololetí
letošního roku.
Jelikož jsme se doslechli od nČkolika spoluobþanĤ, že by se rádi
podívali na scénky z historie kácení máje a jiných akcí v Olešnici,
domluvili jsme se, že uspoĜádáme letní promítání na sportovišti. První se
konalo 13. þervence. Martina Pinková promítla potom po nČkolik
páteþních veþerĤ filmy z archivu Františka Šmídy, Václava ěíhy a novČ i
Tomáše ýepelky. Myslíme si, že bylo zajímavé vidČt zdokumentované
mládí mnoha hasiþĤ, i zavzpomínat na ty, kteĜí již mezi námi nejsou.
BČhem þervence jsme spolu s Obecním úĜadem pĜipravovali
pohárovou soutČž v Olešnici. SoutČž probíhala na sportovišti od ranních
hodin, kdy zaþínala soutČž dČtských družstev. Ve 13 hodin nastoupili
dospČlí. Za velké úþasti družstev se podaĜilo našim mužĤm po nČkolika
letech vyhrát a odnést si vepĜovou kýtu a pohár pro vítČze. Ženy skonþily
na pČkném 3. místČ.
Po dobu celých prázdnin probíhala série soutČží Ligy mládeže.
DČkuji za dobrou pĜípravu dČtí, vždyĢ starší dČti se již pravidelnČ umísĢují
na stupních vítČzĤ v této nároþné soutČži, která je složena z Ĝady 10 závodĤ
a probíhá vždy od Ĝíjna do srpna pĜíštího roku. Tímto dČkuji všem, kteĜí
nám pomáhají s dopravou dČtí na tyto soutČže.
Na konci srpna byla u hasiþské zbrojnice vymČnČna okna, nyní jsou
u celého objektu plastová. To se však neobešlo bez bourání, proto byla
zorganizována brigáda na úklid zbrojnice, bČhem které byla opeþena kýta,
kterou vyhráli muži na soutČži.
15. záĜí odjíždí 2 družstva mužĤ na soutČž v netradiþním požárním
útoku do TĜebešova. Jedno družstvo je složeno z mužĤ, druhé družstvo
složili chlapci a dívky, kteĜí ještČ 2 týdny pĜed tím bČhali za starší žáky a
dorost. Zrovna tomuto družstvu se podaĜilo postoupit do finále a nakonec
skonþili na 5. místČ. Zde se bČhá i soutČž o Železného hasiþe, a tu se
podaĜilo již potĜetí v ĜadČ vyhrát Jakubovi Šmídovi.
V záĜí jsme popĜáli našemu þlenu Milanu Bezdíþkovi k 50.
narozeninám. BČhem záĜí také již vrcholí pĜípravy na náš velký den.
Poprvé v historii sboru nám bude pĜedáno Obecním úĜadem úplnČ nové
hasiþské auto. Zde byl dĤvod dĤstojnČ se rozlouþit se starou Avií, která
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nám spolehlivČ sloužila, ale bohužel bylo již tČžké procházet STK a i
z hlediska bezpeþnosti pĜepravovaných osob, vČtšinou dČtí, musela odejít
na zasloužený odpoþinek. Byla nahrazena novým vozem Ford, který bude
sloužit pro potĜebu sboru i obce. Na tento den, 29. 9. jsme proto pozvali
všechny obþany našich obcí, pĜipraveno bylo obþerstvení – domácí
zabijaþka se všemi dobrotami, které k ní patĜí. Starší dČti pĜedvedly ukázky
požárního útoku dvojic a klasického požárního útoku. Pak pĜišel požární
útok, který nám pĜedvedlo smíšené družstvo tak, jak by asi probíhalo, až
jim bude o nČjaký ten pátek více. ProstČ pĜi pohledu na tento útok jsme
všichni slzeli smíchy. Pak následovalo slavnostní pĜedání pamČtních listĤ a
darĤ pro úspČšné družstvo starších žákĤ. Poté nastal slavnostní okamžik,
kdy nám byly panem starostou pĜedány klíþe od nového vozu. Na koþáru
taženém koĖmi byli pĜivezeni vlajkonoši s naším praporem a pan faráĜ
Kunc z ýastolovic, který pĜed nastoupenými þleny sboru požehnal novému
autu, praporu i sošce sv. Floriánka. Po žehnání následoval koncert dechové
hudby, pĜi kterém si spoluobþané zatancovali. Celá slavnost byla ukonþena
nádherným ohĖostrojem na hudbu Smetanovy Vltavy. DČkuji všem, kteĜí
se zasloužili o krásnČ prožité odpoledne a pomohli pĜi pĜípravách i bČhem
dne. Bylo nám jen líto, že i když bylo vše peþlivČ pĜipraveno, všechny
obþany jsme osobnČ pozvali, þekali jsme na tomto setkání více místních. A
naopak nás pĜekvapila velká úþast lidí z okolních vesnic. Celé odpoledne
probČhlo ve sváteþní náladČ a my doufáme, že nám auto i vlek budou dobĜe
sloužit. Nyní už zbývá, aby vybraní Ĝidiþi složili zkoušky k Ĝízení tohoto
vozidla.
6. 10. jsme za pomoci rodiþĤ odvezli dČti na zahajovací závod
nadcházejícího roþníku soutČže Plamen. Na 20. 10. byl v naší obci
vyhlášen sbČr železného šrotu a starého papíru. Nasbíráno bylo velké
množství druhotných surovin a obþanĤm, kteĜí nám sbČr darovali,
dČkujeme.
Po letech byla v letošním roce obnovena pĜi pĜíležitosti 100. let
vzniku samostatné republiky tradice pálení Masarykovy vatry. Náš sbor se
též pĜipojil a 27. 10. jsme na památku tohoto výroþí zorganizovali
lampionový prĤvod od hasiþárny k obecnímu buku, kde pro nás pan Dostál
pĜipravil ze dĜeva hranici, kterou jsme, tak jako na mnoha místech
v republice, v 19 hodin zapálili. U ohnČ jsme si zazpívali a opekli párky.
První listopadový víkend se konalo školení vedoucích mládeže.
Katka Hovorková si zde zvýšila kvalifikaþní tĜídu pro práci s dČtmi.
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BČhem celého roku nás po celé republice v závodech jednotlivcĤ na
100 m pĜekážek celkem úspČšnČ zastupovali v kategorii dospČlých Jakub
Šmída a KateĜina Hovorková a v kategorii dorostu Jakub Hovorka.
Celoroþní práci zhodnotíme 14. 12. na výroþní valné hromadČ
sboru.
Sváteþní atmosféru si naladíme 15. 12., kdy spolu se Základní
školou poĜádáme již tradiþní vánoþní besídku s jarmarkem, na který již dČti
pĜipravují výrobky na prodej. Výnos bude použit pro potĜeby hasiþského
kroužku.
Všem vám pĜeji jménem svým i výboru SDH klidné prožití
vánoþních svátkĤ, pevné zdraví a mnoho elánu do nového roku.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
Vážení spoluobþané,
chtČla bych vás seznámit s þinností kroužku mladých hasiþĤ za
uplynulé pololetí.
Zaþneme netradiþnČ, a to tím, že 23. þervna se dČti sešly spolu
s dospČlými na tradiþním grilování maxišpízu u hasiþárny.
24. 6. odjely starší dČti na soutČž Ligy do Opoþna, kde po lítých
bojích v požárním útoku a netradiþní štafetČ dvojic vybojovaly 4. místo.
30. 6. odjely opČt starší dČti na soutČž do ýánky. Tady se nám moc líbí,
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lidé jsou pĜátelští a vaĜí tu výborný guláš. SoutČž je uvolnČná a letos si dČti
odvezly opČt 4. místo.
9. 7., hned na zaþátku prázdnin, jsme odvezli do sbČru staré železo,
které nám vČnoval Michal Kos a 14. 7. jsme odevzdali víþka pro
postiženou Michalku do TĜebechovic v rámci projektu ,,Víþko k víþku pro
Mišiþku´´.
11. 8. se konal 2. roþník Memoriálu Václava ěíhy v Olešnici.
Poþasí bylo nádherné a skvČle jsme si zasoutČžili. Starší dČti obsadily
v domácí soutČži 2. místo, mladší dČti zvítČzily.
18. 8. jsme odjeli s omlazeným - družstvem starších do LedcĤ.
Zde si poprvé ligovou soutČž vyzkoušeli Martin Bezdíþek a Filip ýepelka a
hned si odvezli zlaté medaile za 1. místo a nádherný putovní pohár.
25. 8. v KĜovicích nás þekalo další pĜekvapení. Jelikož dČti bČžely
svĤj pokus až jako poslední, byly napnuté až do konce soutČže nejen naše
dČti, ale všichni soutČžící. Nakonec se radovali z 1. místa. CelkovČ se starší
dČti v Lize mládeže letos umístily na krásném 2. místČ. Mladší dČti
obsadily za úþast ve dvou soutČžích Ligy 14. místo.
V záĜí je nejen zaþátek nového školního roku, ale zaþíná i nový
roþník soutČže PLAMEN. Tudíž dČti, kterým je 11 let, v záĜí pĜechází do
kategorie starších a ti, kteĜí dovrší 15 let, se pĜesunou do kategorie dorostu.
Z mladších tedy 4 dČti pĜešly do kategorie starších a 1 dívka své þlenství
ukonþila. Abychom se mohli zúþastnit hry PLAMEN, bylo nutné mít
minimálnČ 9 mladších dČtí, ale my jsme jich mČli jen 5. BČhem záĜí do
našeho kroužku pĜišli: Terezka Pazderníková, Ema Kopecká, Terezka a
Anetka Holoubkovi a Vojta Novák, takže se opČt mĤžeme úþastnit hry
PLAMEN, ale i jiných soutČží, na které se budeme pĜipravovat hned po
Vánocích.
1. 9., ještČ na konci prázdnin, které se letos protáhly do 3. 9., si dČti
udČlali brigádu na úklid hasiþárny po sezónČ. Celé prázdniny také pilnČ
trénovaly na první zahajovací závod nové sezóny Ligy mládeže, který se
konal 15. 9. V Lukavici. Poþasí bylo letos na Ĝíjen pĜímo nádherné. Za
mladší dČti se úþastnili Míša Bendl, Simþa DvoĜáková a Eviþka Vilímková.
Za starší bČžela 2 družstva ve složení Adéla Podolská, MatČj Michera,
Martin Bezdíþek, Maruška Vilímková, Aniþka Martinková a Kuba
Holoubek. Mladší dobČhly ve své kategorii jako tĜetí, starší na 5. místČ.
29. 9. u nás probČhly oslavy u pĜíležitosti pĜedání nové hasiþské
techniky, kde dČti pĜedvedly ukázky ze své þinnosti. Starším dČtem byly u
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této pĜíležitosti pĜedány - podČkování za pĜíkladnou reprezentaci sboru i
obce a finanþní dar jako motivaci pro další práci.
6. 10. odjela dvČ družstva dČtí, starší a mladší, opČt do Lukavice,
kde letos probíhalo podzimní kolo Plamenu – Závod požárnické
všestrannosti. Jen pĜipomenu, že tento závod je nejen bČžecký, ale
pĜedevším o znalostech, takže je pomČrnČ nároþný po fyzické i psychické
stránce. DČti poznávají mapové znaþky, urþují technické prostĜedky,
pracují s mapou a buzolou, musí si poradit s ošetĜením a transportem
zranČného a mnoho dalšího. K tomu musí ubČhnout mladší 2 km, starší 3
km, dívky dorost 4 km a chlapci dorost 5 km. Vzdálenosti uvádím, protože
Adéla Podolská a MatČj Michera si letos stĜihli kilometry za starší dČti a
ještČ závod pro dorost. V kategorii dorostu MatČj Michera vyhrál a Adéla
za dorost obsadila 2. místo. Z dorostencĤ se závodu úþastnil ještČ Jakub
Hovorka. Mladší dČti pĤjdou do jarního PLAMENU z 10. místa, starší ze
7. místa.
Do konce Ĝíjna jsme si ještČ udČlali brigádu na úklid pĜekážek,
sebrali s dospČlými starý papír a železo, které pro nás pĜipravili naši
spoluobþané, a vyrobili jsme nástČnku, kterou je možno vidČt v budovČ
ýeské pošty v Olešnici.
Na 27. 10. pĜipravil náš sbor pro þleny i veĜejnost akci k uctČní 100.
výroþí založení naší republiky. Lampiónovým prĤvodem jsme došli
k obecnímu buku, zapálila se Masarykova vatra, opekli jsme si špekáþky a
zazpívali jsme pár prvorepublikových písniþek.
Nyní již skoro mČsíc pilnČ vyrábíme výrobky pro vánoþní jarmark
spojený s vánoþní besídkou dČtí Základní školy.
13. listopadu si také KateĜina Hovorková zvýšila kvalifikaci pro
práci s dČtmi z instruktora na vedoucího mládeže. Ostatní vedoucí se
pĜipravují na jarní pĜezkoušení, aby bylo o mladé hasiþe stále co nejlépe
postaráno.
Na tomto místČ bych chtČla podČkovat všem, kteĜí nás po celý rok
podporují a pomáhají nám jakýmkoliv zpĤsobem s prací s dČtmi a doufám,
že nám i nadále budete vČnovat svoji pĜízeĖ.
Krásné nadcházející svátky, hodnČ zdraví, štČstí, osobní pohody a
lásky všem pĜeje za vedoucí i dČti
Andrea ýepelková.
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SDH HodČþín
Smekám klobouk pĜed všemi kronikáĜi, kteĜí jsou schopni
pravidelnČ zapsat nebo si alespoĖ poznaþit aktuální dČní. Psát pomalu po
pĤl roce do „drbny“ je pro mČ za trest, neb nejsem schopná si poruþit a po
každé akci si udČlat alespoĖ malinkatou poznámku. Tudíž se pĜedem
omlouvám, pokud mi nČco vypadlo.
Letošní hasiþskou sezonu jsme se zúþastnili 4 soutČží. O okrskové,
kterou jsme poĜádali v HodČþínČ, jsem už informovala v minulém þísle.
Další v poĜadí byla þervnová ýánka, kde, jak Ĝíká mĤj choĢ, to vždycky
stojí za to. A opravdu, i když jsme stČží dali dohromady 1 družstvo, sešla
se bezva naladČná parta a výbornČ jsme se pobavili. A kromČ toho jsme
s krásným þasem 37.13 obsadili krásné poslední 7. místo, byĢ jsme byli jen
o 1/100 horší než družstvo na místČ 6. Ovšem nedá mi to, abych
nevyzvedla výkon Michala Nováka, který si dovolím pĜiblížit doslovným
pĜepisem rozhovoru:
Míša pĜed závodem: „Hele, ono je to nebezpeþný, že mají všichni
na hlavnČ helmu?“
Já po delším zamyšlení a s úžasem: „ Tys to nikdy nebČžel?….Tos
to dostal od Jardy pĜíkazem?“
Míša: „Ne. Jarda pĜišel, že vám jeden chybí, jestli bych to nevzal,
tak jsem Ĝekl, že jo…..To pĤjde, vþera jsem to studoval na internetu.“
(pozn. bČžel pravý proud)
Po prvním rozbČhu:
Rozhodþí: „Dobrej þas, škoda, že ten pravej proud byl pomalej.“
Já: „No, on to dnes bČžel poprvé, vþera sice trénoval, ale jen po
internetu.“
Rozhodþí: „Cooo???.... Tak to je borec!!!“
V srpnu jsme se již tradiþnČ zúþastnili závodĤ v Olešnici. Na témČĜ
domácí pĤdČ jsme postavili 3 družstva. Ženy obsadily krásné 2. místo,
muži A místo 3. a muži B místo 6. ÚspČch jsme oslavili tancem a zpČvem.
Bohužel se naše kreace nesetkaly s pochopením u hostĤ narozeninové
oslavy, která na areálu probíhala souþasnČ, tudíž jsme byli vykázáni.
V záĜí jsme hostovali na TĜebešovském beránku, kde soutČžila
rovnČž naše 3 družstva. V TĜebešovČ se už soutČž rozrostla do obĜích
rozmČrĤ, celkem soutČžilo pĜes 20 družstev a své voliþe pĜijel pozdravit i
senátor Antl. MČla jsem pocit, že se z toho vytratila taková ta atmosféra
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pĜíjemné sousedské zábavy. A nám se navíc nedaĜilo. Ženy byly
diskvalifikované – nepodaĜilo se nám zapojit „béþka“ na mašinu. A muži?
Nerada, ale musím tentokrát prohlásit za ýerného Petra Rendu Hübnera,
který v prvním rozbČhu chudák visel pĜikurtovaný k žebĜíku, v ruce ze
všech sil držel stĜíkající a kroutící se hadici, protože kdyby ji pustil, je
polovina divákĤ nejen durch, ale rozhodþí stojící opodál, by možná pĜišla o
zuby. Ve druhém rozbČhu byl pro zmČnu tak rychlý, že utekl vodČ i
s hadicí. Ovšem zadaĜilo se našim železným mužĤm Radimovi Pinkasovi a
Lukášovi Vaškovi.
SamozĜejmČ, že jsme se setkávali i pĜi jiných pĜíležitostech. Konal
se další roþník badmintonu, opeklo se hasiþské prasátko, nechybČla
tradiþní dožerná s haluškami a chlupatými knedlíky, ĜádnČ jsme oslavili
narození (doufejme, že nové þlenky SDH) Leniþky Sejkorové i padesátiny
bratra Hrabiše. Kdo u nás kdy hostoval, ví, že vČtšina našich akcí je
provázena zpČvem a tancem, stejnČ jako tomu bylo v Ĝíjnu na posvícení,
kde nám k tomu zahráli naši, již témČĜ domácí, kytaroví borci Honza a
Pavel. Bylo co oslavovat, neb HodČþín vyhrál nad Olešnicí
v posvícenském fotbálku 4:0.
ProstČ, v HodČþínČ to stále žije, i když nastává období odpoþinku a
zimního spánku. V Bumbálce najdete každý pátek dveĜe otevĜené, mĤžete
si poklábosit nebo zahrát šipky. ýlenové klubu BBC (Bumbálka biliard
club), kteĜí si z vlastních prostĜedkĤ zakoupili kuleþníkový stĤl, vás za
symbolický pĜíspČvek urþitČ nechají zahrát kuleþník. Ty vlastní zdroje
zdĤrazĖuji zámČrnČ, protože se obþas najde nČkdo, komu ten stĤl leží
v žaludku. (Ono se není co divit, je to kus nábytku).
Vážení spoluobþané, pĜátelé, kamarádi, i když to venku nevypadá,
valem se blíží Vánoce a konec roku. PĜeju proto všem dobrou mysl a
hlavnČ pevné zdraví.
Ladislava ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
máme za sebou nejteplejší léto, které pamatujeme. Teprve þas
ukáže, jaké dopady mČlo na zvČĜ v našem revíru? Již teć je jasné, že dvČ
námi novČ vybudované tĤnČ pod Pasekami úspČšnČ zadržovaly v létČ vodu
a že se staly vyhledávanou oázou nejen pro divoké kachny a další vodní
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ptactvo, ale i pro další volnČ žijící zvČĜ. V tomto našem úsilí hodláme proto
pokraþovat.
Jinde zvČĜ musela þasto opouštČt svĤj kryt a napĜ. ze suché kukuĜice
vyrážet za vodou i na delší cestČ, což pĜineslo opČt nČkolik stĜetĤ se
silniþními motorovými vozidly a promítalo se do kondice zvČĜe.
Do budoucna pro nás zĤstává naším zájmem umČt zadržet vodu pro zvČĜ na
výše položených místech jako je Chlum nebo TĜešĖovka.
Teplé léto nezabránilo v pokraþování tradiþního závodu ve stĜelbČ na
asfaltové terþe, kam pĜijelo 14.þervence 61 stĜelcĤ. Tím nelepším se stal
Pavel Grund z Ostašovic, který jako jediný zasáhl ve druhém kole všechny
terþe, celkem trefil 17 a 20 holubĤ. Druhý skonþil Tomáš Nýdrle a tĜetí
Tomáš Petrášek. Na dvanácté místo v celkovém poĜadí se dostal Miloslav
ZaĖka st., nejlepší stĜelec domácího spolku, který tak získal na další rok do
svého držení Putovní pohár MS StĜezmá.
Závody pĜinesly potíže se stárnoucími vrhaþkami na vypouštČní
terþĤ, které bylo bČhem závodu nutné opravovat. I v tomto nám výbornČ
posloužila nová pĜenosná elektrocentrála Heron zakoupená z dotace obce
Olešnice. Za potlesku stĜelcĤ i divákĤ tak napĜ. bylo možné zapojit
sváĜeþku a prasklý stojan vrhaþky rychle svaĜit. Pokud chceme závody
urychlit a zpĜíjemnit stĜelcĤm, nevyhneme se úpravám stĜelišĢ, nákupu
nebo zapĤjþení jiných vrhaþek.
V Olešnici u hospodáĜské budovy poskytujeme prostor pro
parkování strojĤ spoleþnosti pokládající v obci novou kanalizaci, þímž
aspoĖ trošku obci pomoc vracíme. V ýastolovicích již návštČvníci chaty
využívají upravené toalety, které výraznČ zvedají uživatelský komfort
objektu. Správci objektu, kterým je nyní Aleš Libotovský z Pasek, se tak
plní diáĜ od zájemcĤ o zapĤjþení chaty. Naši þlenové mČli možnost
vyzkoušet vše pĜi spoleþném posezení s rožnČním masa zaþátkem mČsíce
záĜí.
S koncem léta a pĜicházejícím podzimem se nČkteĜí naši þlenové
vydali na individuální lovecké výpravy po ýechách, i dalších zemích
Evropy. Svatý Hubert byl naklonČn Pepovi Vanickému i Jirkovi Malému,
kteĜí napĜ. ulovili na Slovensku jeleny. Trofeje urþitČ ozdobí nČjakou
z našich dalších pĜehlídek.
Naším prvním loveckým setkáním byla procházka za divokými
kachnami na tahu v sobotu 29. záĜí. Úlovek putoval do tomboly na
Poslední leþ v ýastolovicích v restauraci U Lva, která se konala v sobotu
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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dne 10.11.2018. Znovu vystoupila hudební skupina Bíza Band. Asi 100
návštČvníkĤ pĜišlo na tuto vydaĜenou akci s podporou MČstysu ýastolovice
a Isoveru.
Sokolnický lov už se také uskuteþnil, stejnČ tak první podzimní hon
na drobnou zvČĜ v ýastolovicích 3.11. Králem honu se stal Roman Mitana.
K 21.10.2018 ukonþil þlenství ve spolku MS StĜezmá Olešnice p.
Jaromír Dostál. Pan Josef Moravec z Olešnice oslavil na sklonku Ĝíjna své
60. narozeniny, ke kterým mu pĜišli gratulovat i zástupci z MS StĜezmá.
Prosíme veĜejnost, aby v prĤbČhu zimy a pĜedevším v období
Vánoc nesypala vánoþní cukroví zvČĜi do korýtek u krmelcĤ. PatĜí tam jen
usušené kaštany nebo žaludy bez plísnČ. Pokud chce nČkdo pomáhat,
vítáme to, ale radČji se pĜedem spojte s nČjakým myslivcem ve Vašem
okolí.
S pĜáním pČkných Vánoc R.Podolský – jednatel MS

HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
Školní rok 1949 – 1950
Ze školou povinných dČtí v obci navštČvuje zdejší školu 42 žákĤ.
ěeditel:
Uþitelé:

Jaroslav Martinek
Anna Martincová
Marie Šetková
Jan Kosek – faráĜ

Nová fasáda
Ve dnech 12. - 14.5. zdejší zedníci Jan Janeþek z þ.p. 24 a Stanislav
Bakeš z þ.p. 117 za pomoci A. Jedlinského z þ.p. 73 opatĜili obČ školní
budovy stĜíkanou omítkou. Práce stála 8600,- Kþ.
Školní rok 1950 – 1951
Poþet dČtí není uveden.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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ěeditel:
Uþitelé:

Jaroslav Martinek
Anna Martincová

Školní rok: 1951 – 1952
Do školy chodí 43 dČtí, 20 chlapcĤ a 23 dívek.
ěeditel:
Uþitelé:

Jaroslav Martinek
Anna Martincová
ZdenČk Schmied – faráĜ

Od 1.1. vyuþovala ruþním pracím A. Martincová. Vyuþovalo se 12
hodin týdnČ mateĜskému jazyku a provouce.
O školních letech 1952 – 1953 a 1953 – 1954 není v obecní kronice
záznam.
V letech 1954 – 1958 se poþet dČtí pohyboval kolem þtyĜiceti.
ěeditelem školy byl Jaroslav Martinek a uþila zde Anna Martincová.
Od školního roku 1958 -1959 v kronice opČt záznam o škole chybí.
Školní rok 1963 – 1964
Poþet dČtí 46.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
Danuše CihláĜová

Školní rok 1964 – 1965
Poþet dČtí 43.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
Danuše CihláĜová

Školní rok 1965 – 1966
Poþet dČtí 32.
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ěeditelka:
Anna Martincová
Uþitelé:
D. Horáþková (od 1.12. na MD)
Zastupovala ji Anna Klumparová
Školní rok 1966 – 1967
Poþet dČtí 34.
ěeditelka:
Anna Martincová
Uþitelka:
D. Horáþková
Školní rok 1967 – 1968
Poþet dČtí 31.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
D. Horáþková

Školní rok 1968 – 1969
Poþet dČtí 32.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
D. Horáþková

Školní rok 1969 – 1970
Poþet dČtí 31.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
D. Horáþková

Školní rok 1970 – 1971
Poþet dČtí 37.
ěeditelka:
Uþitelka:

Anna Martincová
Miroslava Kašparová

Poslední rok se uþí na staré škole, která dosloužila. Uþilo se zde od
roku 1847 a za jeden a þtvrt století se tu vystĜídalo 52 uþitelĤ.
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Další
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. kalendáĜního roku. 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

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Olešnice
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 5. a 6. Ĝíjna 2018.
V naší obci bylo zapsáno 377 voliþĤ, k volbám pĜišlo 152 voliþĤ, což je
úþast 40,32 %. Podle zápisu o výsledku voleb byli v naší obci zvoleni tito
kandidáti: JiĜí Moravec, Jaromír Dostál, Bc. JiĜí Holoubek, Vladimír
Jarkovský, ing. Stanislav Martinek, Martina Pinková, Vít Podolský,
Pavlína Vilímková a Bc. Miroslav Vondráþek.
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Poplatek ze psĤ
I v roce 2019 je nutné uhradit poplatek ze psĤ na rok 2019.
Poplatek je ve výši 100,- Kþ za prvního psa a 150,- Kþ za každého dalšího
psa. Splatnost poplatku je do 31.3.2019, úhradu lze provést v hotovosti na
obecním úĜadČ pouze v úĜední dny pondČlí a stĜeda 8.00-12.00, 14.0019.00 hod. Poplatek hradí držitel psa. Držitelem psa je fyzická osoba nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Olešnice
a HodČþína. Poplatek se hradí ze psa staršího 3 mČsícĤ. Držitel psa je
povinen ohlásit obci vznik poplatkové povinnosti tj. dovršení stáĜí psa tĜí
mČsícĤ nebo zapoþetí držení psa staršího, a to do 15 dnĤ od jejího vzniku.
Stejným zpĤsobem a ve stejné lhĤtČ je povinen vlastník psa odhlásit.
Jaroslava Dostálová

Na další stranČ najdete upozornČní ýEZu k odstranČní a okleštČní
stromoví a jiných porostĤ
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Vánoþní svátky prožité podle Vašich pĜedstav, bohatou nadílku pod
stromeþkem, hodnČ zdraví a úspČšné vykroþení do roku 2019 Vám pĜeje
celá tisková rada obecního zpravodaje. A omlouvám se všem
dopisovatelĤm zpravodaje, že ne všechny jejich fotografie se nám do
zpravodaje vejdou.
Stanislav Martinek

Borci na konci
Jak jste se doþetli na stranČ 13, Olešnice má již zastoupení
v závodech hasiþĤ na 100m pĜekážek v kategorii dospČlých. SoutČží se
úþastní KateĜina Hovorková a Jakub Šmída, odchovanci kroužku mladých
hasiþĤ. Ten þas ale letí… A tak jim pĜejeme, aby jim naopak pĜi jejich
pokusech bČžel þas co nejpomaleji, aĢ se jim daĜí.
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Dalšími nepĜehlédnutelnými bČžci, tentokrát bČžkynČmi, jsou v naší
obci Lenka Bezdíþková a Petra Bendlová. Na fotografii spoleþnČ s Petrem
Bendlem, který je jak pĜi trénování tak i na závodech doprovází (tím ho
dámy také udržují ve výborné kondici -). Všichni tĜi na sebeupozornili
úþastí v soutČžích Gladiator Race. Letos Petra zabČhla i dva maratony, na
podzim tĜeboĖský v þase 4:07:09. Stejný podnik absolvovala i Lenka
s þasem 4:42:22. Gratulujeme!
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SDH HodČþín, z badmintonového turnaje:
SDH HodČþín, z badmintonového turnaje:

Posvícenskýfotbálek:
fotbálek:
Posvícenský

PĜíprava na útok v TĜebešovČ:
PĜíprava na útok v TĜebešovČ:

SDH Olešnice, oslavy 29.9.2018:
SDH Olešnice, oslavy 29.9.2018:

