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Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
þas nám ukrojil první tĜi mČsíce z roku 2019 a je zde opČt nové
vydání zpravodaje.
V samotném závČru minulého roku bylo provedeno položení
potrubí a navezení zeminy do pĜíkopu od kĜižovatky k poštČ. Až poþasí
dovolí, bude zaseta travní smČs a provedeny koneþné úpravy. Dále byla
provedena oprava propadlé kanálové vpusti v HodČþínČ.
V našich obcích probČhla revize katastrálních území. Dnes je vše
ukonþeno a tČch, kterých se to týkalo, byli vyzváni k opravám zjištČných
nesrovnalostí.
V únoru byla provedena výmČna oken v Bumbálce v HodČþínČ.
Nyní ještČ zbývá vymČnit vchodové dveĜe. Tyto práce by mČly být
provedeny soubČžnČ s napojením objektu na kanalizaci.
Na obecních budovách a zaĜízeních byla provedena revize elektro a
hromosvodĤ. Vzniklé závady budou co nejdĜíve odstranČny.
Zastupitelstvo obce na zasedání v únoru schválilo kupní a smČnnou
smlouvu s POVODÍ LABE a.s. Jedná se o pozemek v HodČþínČ pod
hĜištČm. KoneþnČ po dlouhých létech a mnoha jednáních bude tento stav
vyĜešen a nebudeme mít strach, že nČkdo od státu získá þást tohoto
pozemku. Celé to vše trvalo cca 20 let.
20.2.2019 probČhl audit hospodaĜení s výsledkem bez výhrad.
VeĜejnČ bych chtČl podČkovat úþetní obce p. Dostálové za vzorné vedení
úþetnictví. Letos nám byly pĜidČleny nové auditorky, které si pochvalovaly
celkové vedení úþetnictví.
Nabízíme využití vozidla FORD pro obþany trvale hlášené v obci.
Zastupitelstvo souhlasí s využitím tohoto vozidla pro potĜeby našich
obþanĤ a to za sazbu 5,- Kþ za km. ěidiþem vozidla bude pouze osoba,
která je na seznamu proškolených ĜidiþĤ obcí a k vyrovnání dojde mezi
Ĝidiþem a pĜípadným zájemcem o dopravu. Další podmínkou je, že vozidlo
lze takto využít pouze v pĜípadČ, že nebude žádná soutČž anebo jiné využití
tohoto vozidla v daném termínu. ZodpovČdnou osobou k povolení jízdy
bude p. Kohoutek.
OpČtovnČ bych Vás poprosil o proĜezání vČtví a stromĤ v blízkosti
el. vedení a rozhlasu. OpČt pĜi vČtrném poþasí v minulých dnech byly
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výpadky proudu právČ z dĤvodu dotýkajících se vČtví. DČkuji za
provedené oĜezání.
Kanalizace a postup prací
V lednu bylo projednání vícenákladĤ s projektantem na ýOV
ýastolovice. ýástka je cca 1.300.000,- Kþ a vznikla z dĤvodu montáží
dalších þerpadel pro požadované lepší þištČní. Dále byla provedena zmČna
v sanaci þistících nádrží oproti pĤvodnímu rozpoþtu a v montáži zaĜízení
pro dálkový pĜenos dat. Bohužel ani na tomto se nechtČjí ýastolovice
podílet svojí þástí.
Kontrolní dny, které probČhly v letošním roce, byly zamČĜeny na
další postup prací a doĜešení úkolĤ z minulých kontrolních dní.
NapĜíklad bylo Ĝešeno zpĜístupnČní pozemkĤ na rozhraní Olešnice a
ýestic, kde majitel pozemku požadoval 300.000,- Kþ za umožnČní pĜejetí
stavební techniky pĜes jeho pozemek. Nakonec byla zvolená jiná trasa
výstavby hlavního Ĝádu.
Dále byl Ĝešen postup oprav komunikací III. tĜídy z ýestic do
HodČþína a opravy místních komunikací a chodníkĤ dotþených stavbou.
Zde bylo dohodnuto, že chodníky v Olešnici budou opraveny v prĤbČhu
mČsíce kvČtna – þervna. Silnice z HodČþína do ýestic bude opravována asi
ve þtyĜech etapách po úsecích. První úsek z HodČþína k OÚ bude
realizován již v mČsíci kvČtnu. Dle dohody s ÚS bude opravována celá
vozovka. Doufáme, že se vše bude daĜit. Pro nás to bude znamenat
omezení v dopravČ vþetnČ úplných uzávČrek. O tom Vás budeme podrobnČ
informovat, až budou známy pĜesné termíny. Místní komunikace budou
opravovány pouze v rozsahu dotþeném stavbou kanalizace. Je nám líto, že
nelze opravit více, ale bohužel stav finanþních prostĜedkĤ je omezen a
dotace není možná, neboĢ nejsme schopni splnit požadované podmínky.
Dále probČhlo jednaní na AQUASERVISU v RychnovČ nad Kn.
Byli jsme seznámeni s novým zpĤsobem výpoþtu vodného a stoþného.
Bohužel se asi nevyhneme razantnímu navýšení z dĤvodu rozpadu okresní
ceny za tyto služby. Uvidíme, co nám pĜinesou pĜíští mČsíce a jak bude
probíhat výbČrová Ĝízení na nové provozovatele.
VýbČr stoþného v Olešnici bude provádČn na základČ odebrané
vody (vodného), kdo není napojen na vodovodní Ĝád, tak dle smČrných
þísel (prĤmČrná spotĜeba na obyvatele v ýR). K tomuto bylo nutno
pĜikroþit z dĤvodu zjištČných skuteþností, že nČkteĜí obþané zaþali
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spekulovat o vypouštČní odpadních vod jinam než do kanalizace tak, aby
se vyhnuli stoþnému.
Zahájení podávání žádosti o povolení na budování domovních
pĜípojek. Budete vyzváni postupnČ k doplnČní a podpisu žádosti a o
provedení úhrady. Celkem bude požadováno 3500,- Kþ a to 250,- Kþ na
správní poplatek v Kostelci nad Orlicí a 3.250,- bude placeno za projekt
spolu s režijními náklady, buć v hotovosti anebo pĜevodem na úþet obce.
ýástka bude splatná nejpozdČji do pĜedání projektu spolu s povolením ke
stavbČ domovní pĜípojky. Bez provedené úhrady nebudou projekty
pĜedány. PĜedpokládaný termín zahájení napojení je od záĜí 2019, ale
rovnČž o tom budete vþas informováni.
ZávČrem mi dovolte, abych vás požádal o shovívavost v pĜíštích
mČsících pĜi vzniklých komplikacích v dopravČ. OdmČnou pro nás všechny
budou opravené silnice.
Mnoho pČkných jarních dnĤ a velikonoþní svátky Vám všem pĜeje
JiĜí Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Narodili se:

Hejhal Martin
Procházka Damian

ZemĜeli:

Nováková Monika
PaĜízek Václav

K 8.3.2019 je v obci hlášeno k trvalému pobytu 465 obþanĤ.
V mČsících lednu až bĜeznu 2019 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Marek Václav
Maleþek Pavel
Farská Marie
Šimerdová Božena
Nouzová Blanka
Fišerová Marie
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

VPOZ (Výbor pro obþanské záležitosti)
V bĜeznu se uskuteþnila schĤze výboru. Od letošního roku se sbor
pro obþanské záležitosti (SPOZ) pĜejmenoval na výbor pro obþanské
záležitosti.
Pro nízký zájem ze strany obþanĤ se letos nebude konat
Velikonoþní zábava. Místo této akce bude vybráno nČkteré divadelní nebo
kulturní pĜedstavení v blízkém okolí (Vamberk, ýastolovice, Kostelec,
Solnice, TýništČ nad Orlicí), na které pojedeme novým obecním
(hasiþským) vozem. VČĜím, že tato zmČna se Vám bude líbit.
6. dubna se uskuteþní na sportovním areálu již tradiþní 21. setkání
seniorĤ. Na tuto akci již obþané, kterých se to týká, obdrželi do svých
schránek pozvánky, a proto je žádáme, aby potvrdili úþast pro zajištČní
obþerstvení a z organizaþních dĤvodĤ buć osobnČ na OÚ nebo na tel.
722 540 567. Na tuto akci mĤžete využít svoz seniorĤ novým obecním
vozem,
Výbor pĜeje všem obþanĤm krásné sluníþkové jaro a pĜíjemný pocit
z Vašich kvetoucích zahrad.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Dnešní povídání o Olešnické škole bych ráda zahájila podČkováním
všem, kteĜí se podíleli na realizaci pĜedstavení Královna kolobČžka I., které
jste mČli možnost shlédnout 15.12.2018 na tradiþním adventním setkání
poĜádaném školou, SDH i OÚ. Navzdory velké zimČ se akce vydaĜila a
diváci byli spokojeni. DČkuji dČtem za skvČlé výkony, rodiþĤm za podporu
pĜi nácviku a výrobČ kostýmĤ a kolegyním za práci navíc, kterou vČnovali
pĜípravČ pĜedstavení. DČkuji všem, kteĜí se podíleli na pĜípravČ vánoþního
jarmarku.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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PĜedvánoþní týden ve škole byl ve znamení odpoþinku a odmČn za
úsilí, které dČti vynaložili na vánoþním pĜedstavení. Z výtČžku vstupného
mohly dČti navštívit 18.12. kostýmovanou prohlídku na zámku
v Doudlebách nad Orlicí, která nás seznámila se staroþeskými adventními
zvyky. Další odmČnou bylo filmové pĜedstavení Malá þarodČjnice, které
jsme shlédli 21.12.2019 v SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí. Po návratu do
školy jsme si užili vánoþní nadílku mezi dČtmi. Ježíšek nezapomnČl ani na
stavebnice, hraþky a hry do školní družiny.
8.1.2019 nás navštívili varietní umČlci z Havlíþkova Brodu, kteĜí
s sebou pĜivezli cviþené pejsky a opiþku, která dČti zvláštČ nadchla.
V další þástí pĜedstavení se dČti mohly osobnČ zapojit do vtipných
kouzelnických a žonglérských þísel.
Naše škola se letos poprvé zapojila do TĜíkrálové sbírky. Velice si
vážíme všech, kteĜí pĜispČli. V obci Olešnice (vþetnČ HodČþína) bylo
vybráno 12 841,- Kþ. Skupince našich žákĤ z Rašovic se podaĜilo vybrat
3 910,-. PodČkování patĜí také všem koledníkĤm a vedoucím skupinek.
Podle nadšení dČtí lze usuzovat, že se podaĜilo založit novou tradici.
Letošní novinkou v naší škole je lyžaĜský výcvik. Využili jsme
nabídky lyžaĜské školiþky „Soptíkovo lyžování“ od spoleþnosti ENERGY
SKI SCHOOL s. r. o. PĜihlášení žáci odjíždČli každý den ve 12.00 hodin na
lyžaĜský výcvik do skiareálu Olešnice v Orlických horách. DomĤ je
autobus pĜivážel o pĤl páté. DČti mČly zajištČný výcvik s instruktorem,
vytápČný stan a teplý þaj. Žáci, kteĜí se výcviku zúþastnili, akci hodnotí
pozitivnČ. PĜes poþáteþní obavy nám dokonce pĜálo také poþasí. Tato akce
se rozhodnČ bude opakovat, protože už nyní víme, že se pĜíští rok poþet
zájemcĤ z Ĝad žákĤ zdvojnásobí.
Na jaro máme naplánovanou Ĝadu akcí, zmínila bych pĜedevším:
Zápis do 1. roþníku, který se koná 4.4.2019 od 14:30 do 17 hodin.
Na budoucí prvĖáþky se moc tČšíme.
10. dubna se vypravíme na exkurzi do planetária v Hradci Králové.
Tato akce je hrazena z výtČžku dobrovolného vstupného z vánoþní
besídky.
23. dubna pojedeme na tradiþní jarní výtvarnou dílnu do DDM
Kostelci nad Orlicí.
Na zaþátku kvČtna nás samozĜejmČ þeká tradiþní akce – Den matek,
kdy si pro maminky pĜipravíme malý program a obþerstvení.
Fotky a videa naleznete na facebooku naší školy: Zš Olešnice
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Jedna ze slohových prací:

Žáci a uþitelky ZŠ Olešnice

SDH Olešnice
seznámím vás s þinností sboru na konci minulého a zaþátkem
letošního roku.
Jak už se stalo tradicí, sešli se hasiþi a jejich pĜíznivci v poslední
den roku na silvestrovskou procházku. Tentokrát se vydali v hojném poþtu
na TĜešĖovku. Zde pĜipravil pro úþastníky Víta Podolský výbornou
zabijaþkovou polévku a ovárek. Všichni si pochutnali, popovídali a po
pČknČ stráveném odpoledni se vydali na zpáteþní cestu vstĜíc
silvestrovským oslavám.
První letošní akcí byl Hasiþský ples. I letos nám zahrála skupina
pana Hejduka a ples patĜil, alespoĖ myslím, k velmi vydaĜeným.
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Hasiþi, kteĜí jsou þleny JPO a vedoucí mládeže (starší 21 let) složili
referentské zkoušky k Ĝidiþskému prĤkazu, aby byli oprávnČni Ĝídit
hasiþské auto.
V únoru zaþali muži s pĜípravami na kácení máje.
ýestnou stráží a položením kvČtin jsme se naposledy rozlouþili
s naším dlouholetým þlenem, bratrem Václavem PaĜízkem.
V letošním roce vyvstal pĜed hasiþským sborem velký problém. Po
nČkolik let nám rodina Šmídova umožĖovala trénovat na vlastní parcele.
Jelikož se tu ale chystá výstavba, nebude do budoucna možné tuto parcelu
dále používat a je nutné najít náhradní pozemek, který by byl dostateþnČ
velký, bezpeþný pro dČti a pokud možno v dosahu hasiþské zbrojnice.
Hasiþská technika je již pĜipravena na letní provoz. Také
pĜipravujeme každoroþní brigádu na úklid obce a jejího okolí.
V mČsíci dubnu se také uskuteþní Valná hromada sboru.
Jelikož se s jarem vždy objevuje vypalování staré trávy, chtČla bych
upozornit na zákaz vypalování a rozdČlávání ohĖĤ v blízkosti stavení a
povinnost hlásit jakékoliv rozdČlávání ohnČ na operaþní stĜedisko hasiþĤ na
telefonní þíslo: 950 530 100, aby se zamezilo zbyteþným výjezdĤm.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
Od ledna jsme se pilnČ pĜipravovali na soutČž v uzlech. V letošním
roþníku nebyla soutČž jednotlivcĤ, což bylo líto hlavnČ mladším dČtem,
kteĜí se na ni moc tČšily. V sobotu 2. bĜezna jsme odjeli na uzlovaþku do
Provozi, ale poprvé naším novým hasiþským autem. Za starší kategorii
soutČžilo jedno družstvo (5 þlenĤ), za mladší dvČ družstva (10 þlenĤ).
Bohužel nejen každý uzel má svá pravidla vázání, ale zde se hodnotí 30
chybnými vteĜinami i napĜ. mluvení a pĜedþasné vybČhnutí. Starší hlídka
dosáhla þasu 26,38s + 30s trestných, který vystaþil na 16. místo. Mladším
se povedl þas 31,40s + 30s trestných za pĜedþasné vybČhnutí, a bylo z toho
10. místo. Za mladší dČti soutČžily i ty dČti, kteĜí do kroužku pĜišly v záĜí a
toto byla jejich první soutČž v životČ, takže si zde mohly vyzkoušet, co je
za pár týdnĤ, pĜi hĜe PLAMEN þeká.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V bĜeznu dČti kreslily obrázky do soutČže PO OýIMA DċTÍ,
tentokrát na téma: V domČ hoĜí, a co dál?
V nedČli 31. 3. od 9:00 h bude uspoĜádána brigáda na zlepšení
životního prostĜedí naší obce.
V nadcházejících mČsících se budeme pĜipravovat na jarní kolo hry
PLAMEN, které se uskuteþní ve dnech 24. – 26. 5. v Jílovicích.
Ve dnech 15. – 16. 6. chceme uspoĜádat výlet na TĜešĖovku, kde se
nám minulý rok velice líbilo a užily si to s námi i dČti, kteĜí nechodí do
hasiþského kroužku.
Ing. Bc. Martina Pinková

SDH HodČþín
BĜezen – za kamna vlezem, duben – nejspíš tam ještČ budem. A
nebylo tomu jinak ani koncem prosince 2018, kdy zaþíná mé hodnocení
hasiþského a spolkového života v HodČþínČ. Venku bylo o svátcích
poĜádnČ hnusnČ, ale o to útulnČji bylo vždy v Bumbálce u rozpálených
kamen s partou dobrých sousedĤ. 28. prosince se konala výroþní þlenská
schĤze SDH, na které se shrnula þinnost sboru za uplynulý rok a probraly
se plány a návrhy na další období.
Konec roku vyvrcholil silvestrovským pochodem, kterého se
tentokrát zúþastnilo 23 chodcĤ a 3 psi. Kupodivu se na Silvestra poþasí
jako na objednávku umoudĜilo a celý den bylo polojasno. Dodrželi jsme
tradiþní okruh – ýervíkovem k Myslivcovi na HĜibiny, pĜes Paseky na
areál do Olešnice, zpČt smČr HodČþín a pak až do pĤlnoci, kde jinde, než
v Bumbálce. ýekání na nový rok jsme krátili žertovnými kvízy, které
pĜipravili Zdena Hübnerová a Vláća Jarkovský. Díky kvízĤm jsme se
dovČdČli i nČkolik nových informací ze svČta fauny. O detailech se však
radČji rozepisovat nebudu, neb nejsou vhodné na þtení pĜed 22. hodinou.
Komfort Bumbálky byl umocnČn v únoru, kdy došlo k výmČnČ
oken. Po tomto zásahu probČhl i úklid spojený s její debordelizací.
2. bĜezna padl další spoleþný pašík. Prase mČlo 170kg, o odborné
vedení zabíjaþky a zpracování vepĜových výrobkĤ se postaral Ĝezník Vašek
z BolehoštČ, a nutno Ĝíct, že výbornČ. Jak si nepotrpím na vepĜové
pokroutky typu prejt, bouĜka (kroupy) nebo tlaþenka, tak mi v pondČlí,
když jsem dorazila z práce a otevĜela ledniþku, zafungoval na základČ té
libé vĤnČ PavlovĤv reflex, a musela jsem si aspoĖ trošku zamastit hubu.
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Chod Bumbálky byl na pĜelomu února a bĜezna lehce zkalen
nemilou zprávou, že si sestra Eliška z Liþna zlomila nohu, þímž byla
odsouzena k sezení u krbu domácího, nikoli u rozvášnČných kamínek v
Bumbálce. Proto jsme se rozhodli, že 8. 3. Na MDŽ uþiníme v LiþnČ
soudružskou návštČvu. A pojali jsme ji opravdu poctivČ – nechybČly rudé
karafiáty, zákusky a došlo i na budovatelskou báseĖ (musím se pĜiznat,
není z mé dílny). ChybČli pouze krojovaní pionýĜi a žlutá nebo þervená
sodovka ve skle (alespoĖ my, moravští recitátoĜi, jsme je dostávali k
obþerstvení).
Písniþka o traktoristce
Parfémem pleĢ nevoní si, neobléká drahé róby.
Prosté dČvþe v kombinéze hrdinkou je naší doby.
Do hnČda ji slunce líþí, pružná je jak mladá líska.
ZĤstávají za ní, ejhle, strnitČ a oraniska.
Její stroj nás k zítĜku veze, z políþek se stanou lány.
Jednou zorá všechny meze i ty, co jsou mezi námi.
A pĜec nemá o ctitele žádnou nouzi. Já jsem jeden z nich.
Zpívám o ní malou píseĖ k chvále lánĤ družstevních.
16. bĜezna probČhl další roþník spoleþenských her – Bumbálkiáda.
Úþast byla hojná, jen nám do party nČjak chybČli ti, kvĤli kterým se mČnil
termín soutČže. Zápolilo mezi sebou 14 smíšených dvouþlenných týmĤ v
ýlovČþe nezlob se, dál se hrálo Prší a ýára. K tomu ještČ pĜibyla
samostatná soutČž o nejlepší jednohubky. VítČzem spoleþenských her se
stali Adéla Votroubková a Tomáš Pinkas, 2. místo obsadili Markéta
Tomšová a Radek ŠĢovíþek, 3. Dominika Jarkovská a Pepa Tomeš st.
Za nej jednohubky byly odbornou porotou vyhlášeny výrobky z dílny
Markéty Tomšové.
Nu, a co dodat závČrem. PĜíroda se koneþnČ probouzí, koþiþky puþí,
koþky se mrouskají, králíci dupou… a tak krásné jaro všem.
Ladislava ŠĢovíþková
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Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
i do našeho kraje rychle pĜišlo jaro, ani naší honitbČ se nevyhnul
silný vítr, který jeho pĜíchod zaþátkem bĜezna doprovázel, a po kterém
bude tĜeba objet kazatelny a posedy a ty pokácené postavit a opravit!
NapĜed je však tĜeba se ohlédnout za zásadními událostmi prvního þtvrtletí
roku 2019. Dalo by se Ĝíci, že byly tĜi: ztráta nejstaršího þlena MS,
Myslivecký ples a výroþní þlenská schĤze.
Nový rok zaþal pro nás nejsmutnČjším zpĤsobem, když 1. ledna
opustil navždy naše Ĝady ve svých 86 letech nejstarší þlen spolku, pan
Bohuslav Kunc z ýastolovic. Bohouš s námi ještČ pĜedešlé léto stĜílel na
asfaltové terþe, v listopadu se zúþastnil dvou honĤ, ale po Vánocích ho
jeho zdraví náhle zradilo. S Bohoušem jsme pĜišli o dalšího zakládajícího
þlena spolku, kterému byl pĜed þasem na náš návrh propĤjþen
ýeskomoravskou mysliveckou jednotou titul ýestný þlen ýMMJ. Na
rozlouþení s Bohoušem 8.ledna v Týništi bylo vidČt hodnČ zelených
kamizol, vþetnČ kamarádĤ v þestné stráži.
To 19.ledna bylo v ýesticích na již 19.Mysliveckém plese výraznČ
veseleji. Bohatá tombola, vyprodaný sál a dobĜe se bavící lidé tanþící do
pozdních noþních hodin patĜí už k tradicím tohoto plesu.
V sobotu 16.bĜezna jsme se sešli na chatČ v ýastolovicích na
výroþní þlenské schĤzi, abychom pro sebe i pro více než 20 pozvaných
hostĤ vyhodnotili výsledky naší þinnosti v roce 2018. Rok to byl z pohledu
rozsahu zajišĢovaných akcí hodnČ nároþný a i pĜesto, že þlenové
odpracovali stovky hodin na brigádách, museli jsme sáhnout do finanþních
rezerv. PĜedseda MS Josef Vanický však ve své zprávČ proložené
promítáním fotografií z naší þinnosti doložil všem pĜítomným, že finanþní
prostĜedky vynaložené na jednotlivé akce, vþetnČ tČch od obecních úĜadĤ,
byly využity v souladu s plánem práce a pravidly pro þerpání pĜíspČvkĤ.
PĜedevším rekonstrukce toalet u chaty byla nezbytná a je investicí na
mnoho dalších let. Pro r. 2019 mírnČ ubereme z tempa, aby bylo víc þasu a
sil na práci v honitbČ a na provozování myslivosti. Máme v plánu se více
vČnovat bČžné údržbČ našich objektĤ. Jestli se podaĜí, pak provést
kompletní rekonstrukci kuchynČ chaty v ýastolovicích a jeho zaĜízení.
V pĜípadČ, že nám bude schválena evropská dotace, mČly by být
realizovány další tĤnČ pod HradištČm smČrem k TĜebešovu na pozemcích
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OÚ HĜibiny, které bychom pĜevzali na pĜíštích deset let do užívání. Za
veškerou podporu obcí našeho mikroregionu podČkoval na výroþní schĤzi
pĜedseda našeho spolku.
Každý þlen výboru pĜedložil výroþní zprávu, které dokládají, že za
þleny spolku stojí opČt velký kus práce a že mĤže jeho 27 þlenĤ hledČt
s optimismem do dalšího období. SchĤze po oficiální þásti pokraþovala
dojemným pasováním tĜech lovcĤ danþí resp. mufloní zvČĜe, kteĜí ulovili
v loĖském roce první kus této zvČĜe. Výbor MS také podČkoval a ocenil
kytiþkou pomoc žen pĜi našich akcích. Po podání obþerstvení se Jirka Malý
podČlil se všemi o své zážitky z lovu medvČda hnČdého v Chorvatsku,
které Pepa Vanický doplĖoval svým komentáĜem a promítáním fotek.
Tohle setkání se vydaĜilo, tČšíme se na další.
S pĜáním sluneþného jara Všem spoluobþanĤm
Radomír Podolský - jednatel

HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
Stará budova školy pĜestala v šedesátých letech vyhovovat
potĜebám vzdČlávání a proto bylo rozhodnuto o výstavbČ budovy nové. V
roce 1971 odhlasoval MNV pĜestavbu novČ postavené budovy pro hasiþe
na novou školu. Budova nebyla náležitČ využita. PĜedseda A. Jedlinský i
pĜes pĜekážky (obþané nevČĜili, že je to možné) získal schválení a hlavnČ
finanþní zajištČní tohoto projektu. Dne 22. února bylo zapoþato s prací a
31. prosince 1972 bylo dílo dokonþeno. 25.ledna byla provedena kolaudace
nové školy a 1.února byla škola slavnostnČ otevĜena. Pravidelné vyuþování
zapoþalo 7.února 1973.
V pĜízemí byla ponechána úĜadovna MNV se zvláštním vchodem.
V pĜízemí byl také šatna, sborovna pro uþitele a ze dvou garážových boxĤ
byla zĜízena tČlocviþna. KromČ toho byla v pĜízemí vybudována kotelna na
ústĜední topení s kotlem na tuhá paliva, uhelna a obČ místnosti mČly
zvláštní vchod. Sociální zaĜízení v pĜízemí zĤstalo 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 byly zrušeny dvČ garáže, byla k
základní škole pĜistavČna požární zbrojnice jako druhá etapa stavby. Tato
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krásná, dobĜe vybavená budova byla jednou z nejhezþích dvojtĜídek v
rychnovském okrese. Dne 25. ledna 1973 byla provedena kolaudace této
stavby. Škola byla velice dobĜe vybavena a v té dobČ byla nejmodernČjší v
celém okrese.
Po sto letech má obec novou školu. Stará škola, ve které se uþilo od
roku 1847, dosloužila. Za jeden a þtvrt století se na této škole vystĜídalo 52
uþitelĤ. ěeditelka školy je Anna Martincová a uþitelkou je Miroslava
Kašparová z TýništČ nad Orlicí.

Louþení se starou školou
Dne þtvrtého února 1973 za nedČlního odpoledne prožívala naše
obec událost, která se mĤže prožívat nejvýše jednou za sto rokĤ. Louþili
jsme se se starou školní budovou a otevírali školu novou. Krátce pĜed
druhou hodinou odpolední shromáždilo se obþanstvo a hosté u staré školy.
Tam školní mládež pĜednesla nČkolik þísel recitací a zpČvĤ, které s dČtmi
nacviþila paní Martincová, Ĝeditelka školy.

Po ukonþení programu odebral se prĤvod k nové škole. PĜed
budovou byl prĤvod uvítán soudružkou Samotánovou, která požádala
pĜítomného místopĜedsedu Okresního národního výboru soudruha
ŠĢovíþka, aby pĜestĜihl pásku a uvolnil vchod do nové školní budovy. V
nové škole v tČlocviþnČ byl slavnostní program.
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Paní Martincová, Ĝeditelka školy, opČt uvítala všechny hosty,
obþany a žáky a ve svém projevu nastínila dČjiny staré školy pro milé žáky.
Mezi jiným Ĝekla: „Za tČch jednostodvacetšest rokĤ trvání staré školy
pĜešlo jejími tĜídami nejménČ šest generací. Uþím sama už druhou
generaci. Z malých žáþkĤ a žákyĖ vyrostli otcové a matky, vyrostli obþané,
kteĜí dnes vedou správu obce anebo se domohli významného postavení
jinde. Každému z nás bylo jasno, že náš národ malý poþtem, musí
vyniknouti pĜedevším vzdČláváním jeho pĜíslušníkĤ. ýeský národ patĜil v
minulosti mezi nejvýznamnČjší národy svČta a je na nás všech, aby i v
pĜítomnosti a budoucnosti stál v ĜadČ a v þele tČch národĤ, kteĜí kladou
vzdČlání na první místo. Úlohu školy uþitelky plnila i naše stará škola až
do dnešní doby, jak nejlépe mohla. Dnes však, pĜi tom ohromném pokroku,
nevyhovovaly již prostory staré školy. Její tĜídy dosloužily a musí ustoupit
škole nové a modernČ zaĜízené. Tak jako nechcete bydlet v jedné místnosti,
bez pĜíslušenství, tak ani tČm dČtem nestaþí jen jedna tĜída a chodba a
chtČjí taky více. Dnes máme moderní vyuþovací prostĜedky a podmínky,
jsou jimi filmy, televize, magnetofony a tČch mĤžeme plnČ využít jen v
prostorách modernČ zaĜízených škol. Musíme mít stále na pamČti, že jen
vzdČláváním se domĤžeme lepší budoucnosti a jen vzdČlávání nám umožní
lepší a šĢastnČjší život. Ke konci svého projevu bych chtČla ještČ podČkovat
všem, kteĜí se na budování nové školy podíleli. V prvé ĜadČ je nutno
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podČkovat prvnímu staviteli této budovy, který takĜka vlastníma rukama jen
za pomoci nČkolika brigádníkĤ a své manželky budovu postavil a sice s.
Janu Janeþkovi, v druhé ĜadČ starému MNV, který na myšlenku
pĜebudování pĜišel a návrh odhlasoval, dále ONV který zajišĢoval
pĜebudování této budovy na školu finanþnČ, a koneþnČ nynČjšímu MNV
jmenovitČ pĜedsedovi Jedlinskému a všem tatínkĤm, maminkám i
babiþkám, kteĜí nám ochotnČ pĜi stČhování a dodČlávkách pomáhali.
DČtem bych pĜála, aby se jím zde líbilo a hlavnČ, aby se jím zde dobĜe
uþilo. Na zahájení v nové škole se Vám pĜedstaví v krátké kulturní vložce.“
Poté školní dČti pĜednesly velmi zdaĜilou kulturní vložku. ZpČvy,
recitacemi a taneþky zpestĜily tento program.
Za Místní národní výbor promluvil jeho pĜedseda s. Jedlinský. Ve
svém projevu naznaþil, co úsilí se muselo vynaložit, aby se toto dílo
zdaĜilo.
Mgr. Milada Vránová

Další
Svoz nebezpeþného a objemného odpadu
Ve þtvrtek 23. kvČtna 2019 se uskuteþní svoz nebezpeþného a
objemného odpadu pro obþany Olešnice a HodČþína. 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 aj.
s tím, že vše musí být kompletní, dále plechovky od barev, prošlé léky,
akumulátory, koberce, lino aj.
Kontejner na oleje a tuky
Za obecním úĜadem pĜibyla hnČdá plastová popelnice na jedlé oleje
a tuky. Ty vhazujte v uzavĜených nádobách (napĜ PET lahve).
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Nabídka materiálu a asfaltování
Obec Olešnice nabízí zdarma materiál z chodníkĤ v Olešnici. Jedná
se o obrubníky, dlaždice a žlabovky. Podmínkou je vlastní vyzvednutí a
odvoz. PĜedpokládaný termín je konec dubna a zaþátek kvČtna 2019.
PĜijímáme pouze písemné požadavky do vyþerpání materiálu.
Nabízíme možnost vyasfaltování vjezdĤ k Vašim rodinným
domĤm. Zájemci o tuto službu pĜedložte písemnou žádost se situaþním
zákresem do 20. kvČtna 2019 na obecním úĜadČ. Každý zájemce si bude
hradit tuto službu sám.
VýtČžek a podČkování
Letošní TĜíkrálová sbírka, poĜádaná Farní charitou Rychnov nad
KnČžnou, probČhla ve 33 obcích, kde bylo do 143 zapeþetČných
pokladniþek vybráno 869.708 Kþ.
V jednotlivých obcích byl tento výtČžek: Rychnov nad KnČžnou
155.890 Kþ (z toho Dlouhá Ves 5.996 Kþ), Solnice 50.637 Kþ, Skuhrov
nad BČlou 35.072 Kþ, Kvasiny 43.922 Kþ, Borohrádek 37.801 Kþ,
Vamberk 55.399 Kþ, ZámČl 23.301 Kþ, Vrbice 10.400 Kþ, ýastolovice
36.131 Kþ, ýerníkovice 39.043 Kþ, Synkov – Slemeno 16.737 Kþ,
Kostelec nad Orlicí 41.376 Kþ, Liþno 16.472 Kþ, Chleny 6.928 Kþ,
Krchleby 4.199 Kþ, Javornice 24.408 Kþ, Slatina nad Zdobnicí 33.326 Kþ,
PČþín 11.570 Kþ, Potštejn 25.453 Kþ, TĜebešov 14.367 Kþ, Byzhradec
10.817 Kþ, Polom 6.315 Kþ, HĜibiny – Ledská 12.024 Kþ, VodČrady (i
Nová Ves+Vyhnanice+Ježkovice, UhĜínovice a Vojenice) 27.454 Kþ,
Lhoty u Potštejna 8.927 Kþ, Borovnice (i PĜestavlky a Rajec) 11.042 Kþ,
Rybná nad Zdobnicí 4.271 Kþ, Tutleky 5.446 Kþ, Zdobnice (i Souvlastní a
Kunþina Ves) 3.895 Kþ, Rokytnice v Orlických horách 37.882 Kþ,
Bartošovice v Orlických horách (vþetnČ Neratova) 36.251 Kþ, Orlické
ZáhoĜí 10.111 Kþ, Olešnice u Rychnova nad KnČžnou (vþetnČ
HodČþína) 12.841 Kþ.
65% získané þástky bude vráceno na úþet Farní charity Rychnov
nad KnČžnou, která peníze použije podle schváleného zámČru na obnovu
vybavení StacionáĜe sv. Františka v RychnovČ nad KnČžnou pro lidi s
mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
Obecní zpravodaj þ.1/2019
Strana 17
www.obecolesnice.cz

s více dČtmi ve mČstČ a regionu, které žijí dlouhodobČ na hranici chudoby,
rodinám s postiženým dítČtem, rodinám v nouzi, na realizaci
humanitárních projektĤ v zahraniþí - projekty v Indii: kvalifikaþní kurzy
pro nevyuþené a nezamČstnané mladé lidi a dČtské veþerní vzdČlávání v
oblasti Bangalore, podpora nemajetných školákĤ a vysokoškolských
studentĤ v oblasti Belgaum, pomoc pĜi mimoĜádných situacích.
Velice si vážím všech, kteĜí pĜispČli k uskuteþnČní letošní
devatenácté TĜíkrálové sbírky:
DČkuji za štČdrost lidem, kteĜí pĜispČli finanþnČ do TĜíkrálové
sbírky.
DČkuji také všem koledníkĤm, vedoucím skupinek, všem, kteĜí se
podíleli na organizaci a pomohli se zajištČním sbírky vþetnČ dopravy
koledníkĤ a poskytnutého obþerstvení, za výbornou spolupráci se starosty a
úĜedníky v obcích.
DČkuji za obČtavost, vytrvalost i za pĜíjemnou atmosféru bČhem
sbírky, kterou podpoĜil i TĜíkrálový koncert v NeratovČ.
DČkuji také knČžím, kteĜí sloužili mši svatou za zdar TĜíkrálové
sbírky a za udČlená požehnání koledníkĤm a kapele LO3 za hudební
doprovod pĜi mši svaté v RychnovČ nad KnČžnou.
PĜeji vše dobré v roce 2019.
Mgr. Eva Šmídová,
koordinátorka TĜíkrálové sbírky Farní
charity Rychnov nad KnČžnou

Borci na konci
Žáci naší školy, bratĜi Roman a ŠtČpán Štanclovi, jsou mladí,
nadČjní závodníci v lyžování. Roman, žák 3. tĜídy, v kategorii pĜípravka
letos získal tato umístČní. 2. místo na poháru Metuje v Deštném v O. h., 1.
místo na Petrovickém slalomu, 5. místo O Pohár Teplických skal. V
celkovém hodnocení letošního roþníku soutČže Pohár Orlických hor je na
18. místČ z 59 soutČžících. ŠtČpán Štancl, žák 1. roþníku Olešnické školy,
získal 3. místo v závodu O pohár Teplických skal v kategorii
superpĜípravka a 1. místo na Petrovickém slalomu.
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LyžaĜi
LyžaĜi Štanclovi:
Štanclovi:

Jirka
Jirka Malý
Malý pasuje
pasuje lovce
lovce danþí
danþí zvČĜe
zvČĜe Milana
Milana Žida
Žida aa Aleše
Aleše Libotovského:
Libotovského:

SDH
SDH HodČþín:
HodČþín: Silvestr,
Silvestr, zabíjaþka
zabíjaþka

