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Foto ze školního výletu tvrz Skutina, vcházející 5. roþník

Kácení
máje
v Olešnici:
Další foto
z þinnosti
SDH Olešnice: jarmark, Silvestr, Provozská uzlovka:

SDH HodČþín: vítČz okrskové soutČže, malé þarodČjnice a þarodČjové:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
Na poþátku prázdnin Vám pĜinášíme informace za uplynulé þtvrtletí
letošního roku.
V kvČtnu byla zahájena oprava fasády na hasiþské zbrojnici
v Olešnici a soubČžnČ bude provedena montáž vitríny pro sv. Floriana.
Obci byl pĜedán projekt na napojení sportovištČ do kanalizace. Je
nutné zde instalovat ještČ lapaþ tukĤ. Nyní probíhá jednání o dodávce a
montáži tohoto zaĜízení.
Jak jste byli informováni o problémech s cenou vodného a stoþného
v minulém zpravodaji, tak Vám nyní pĜinášíme další informace. Ze strany
AQUA SERVISu jsme dostali dodatek ke smlouvČ s platností od 1.
þervence 2019 týkající se cen a dodávek služeb. Nyní probíhají nepĜíjemná
jednání o dalším vývoji v okrese. Jisté je, že nás po létech stejné ceny þeká
razantní navýšení cen vodného a stoþného. Ve chvíli, kdy jsou psány tyto
Ĝádky nevím, zda tomu bude již k 1.þevenci anebo až od 1. ledna 2020.
Jisté je, že nás nyní dohnala politická neochota nČkterých starostĤ ke
zvyšování cen v prĤbČhu posledních osmi let. VždyĢ za tu dobu si všichni
dobĜe vybavujeme, kam vystoupaly mzdy a ostatní náklady a cena vody
byla stále stejná. Bohužel konþí tato doba a nastane skuteþná cena
odpovídající našim nákladĤm. Pouze pro informaci, rozpad okresní ceny
bude mít za následek, že nČkde v okrese bude cena vodného napĜíklad 35,Kþ a jinde 65,- Kþ za m3. To samé lze oþekávat i u stoþného.
Do vašich schránek byl vložen text spolu s tiskopisem k placení
záloh za vodu. Prosím o pĜeþtení a vyplnČné formuláĜe, které mĤžete
pĜedat na obecní úĜad a ty budou hromadnČ odeslány.
Kanalizace a postup prací
V þervnu byl dokonþen hlavní Ĝád kanalizace do ýestic. Nyní se
dodČlávají poslední pĜípojky a terénní úpravy.
ZároveĖ probíhá odsouhlasení provedených prací a následné
vyúþtování. Bohužel je nutno již nyní poþítat s vícenáklady, které se
vyskytly v prĤbČhu stavby. Jen pro zajímavost, bylo nutno pĜeložit i
nČkolik metrĤ vodovodního Ĝádu, neboĢ byl pouhých 40 cm pod povrchem,
dále se mČnily trasy, obtížnost kopání v þásti Vrbka atd. Nemalé navýšení
bude i oprav komunikací.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Informace o dopravním omezení od kĜižovatky u školy na kraj
ýestic na odboþku na ýastolovice.
Zaþátek frézování od 2.þervence do 4. þervence
Betonování podélných výkopĤ a asfaltování od 4.þervence
Omezení dopravy od 8.þervence do 22.þervence a od 22.þervence
úplná uzávČrka dopravy, která potrvá do 18. srpna!!!!
Od 22.þervence zaþíná betonování pĜíþných pĜekopĤ a následnČ
asfaltování tČchto rýh. Nelze tyto rýhy pĜejet autem.
Tyto termíny jsou schváleny firmami, které budou provádČt práce
na opravČ silnice.
PĜesnČjší informace získáte u pracovníkĤ stavby, u mne anebo
místostarosty p. Dostála. Termíny jsou informativní, vše bude rovnČž
záležet i na poþasí.
Komunikace v místní þásti Píska se bude dČlat pĜibližnČ v mČsíci
srpnu. Není ještČ stanoven pevný termín.
Komunikace na Rašovice se bude dČlat v záĜí.
Silnice v ýesticích k hlavní silnici I/11 se bude opravovat v záĜí, o
postupu budete rovnČž informování.
Toto je zhruba co bylo a co nás þeká. Vím, že je to nyní již dost
složité, ale bohužel se to nenechá jinak udČlat. Doufám, že pochopíte, že
jsou nutná omezení v dopravČ a budete tolerantní k pracovníkĤm stavby.
Mám za sebou mnoho telefonátĤ i osobních návštČv, kdy jsem byl i nČkdy
sprostČ napaden, že nejsme schopny to zajistit jinak. VČĜte, že dČláme vše,
aby bylo co nejménČ omezení. Bohužel pĜi takovém rozsahu prací a délce
obce, jako je zde to nelze dČlat jednodušeji.
JeštČ jednou vás prosím o schovívavost a prosím o Ĝešení celé
situace s nadhledem. VždyĢ pokud vše pĤjde dobĜe tak 19. srpna 2019
budeme mít novou silnici z ýestic až na konec HodČþína a to si nebudeme
nic nalhávat, tomu nevČĜil ani nejvČtší optimista.
DČkuji pracovníkĤm firmy STRABAG za perfektnČ odvedenou
práci na již nové silnici a chodnících. Doufám, že i spoleþnost SÚS
provede stejnČ dobĜe svoji þást oprav, kterou zaþnou dČlat od kĜižovatky do
ýestic.
ZávČrem Vám i Vašim dČtem pĜeji pČkné letní prázdniny,
dovolenou, plno sluníþka a pevné nervy.
JiĜí Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj þ.2/2019

Strana 4

Statistika obcí
Narodili se:

Moravec Josef
Pazderníková Eliška
Dostálová Dorota

ZemĜeli:

Stálý Jaroslav
Jedlinská Marie
Langrová Lenka
Kopecký Jan

V mČsících lednu až þervnu 2019 oslavili životní jubilea tito
obþané:
Kudláþková Anna
Chaloupková Libuše
Jedlinská Marie
Valtera Milan
Tomeš Jaroslav
Falta Josef
Chaloupková Marie
Hynková Anna
Žid ZdenČk
Martínková Jarmila

75 let
89 let
85 let
75 let
60 let
83 let
86 let
81 let
82 let
92 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

VPOZ (Výbor pro obþanské záležitosti)
6. dubna 2019 se na sportovním areálu uskuteþnilo setkání seniorĤ.
Letos nám žáci naší základní školy zahrály pohádku Zlatovláska.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Vystoupení se zúþastnili všichni žáci ze všech roþníkĤ a senioĜi je odmČnili
velkým potleskem.
Letos poprvé se naši obþané mohli svézt naším novým obecním
automobilem. VČĜím, že v podzimních mČsících, po divadelních
prázdninách, bude využit i k dopravČ na nČkteré divadelní, nebo kulturní
pĜedstavení v našem okolí.

Školská rada
1) Byla projednána situace 1. roþníku (nenastoupí žádný žák).
2) ěeditelka Mgr. Zajíþková pĜedložila k nahlédnutí žádost o
poskytnutí dotace v projektu ,,ŠABLONY II‘‘ z projektu
Operaþního programu: VČda, výzkum, vzdČlávání (OPVVV).
3) V novém školním roce bude vytvoĜeno místo školního asistenta,
které bude hrazeno z prostĜedkĤ OPVVV.
ěeditelka školy seznámila Školskou radu s plánovanou zmČnou od
1. 1. 2020 PH-max, kdy škola bude financována podle poþtu oduþených
hodin.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Jaro zahájili žáci exkurzí do HvČzdárny a planetária v Hradci
Králové. Spoleþná akce se ZŠ Liþno nadchla žáky obou škol. Zejména
projekce vesmírných tČles v digitálním planetáriu pomocí nejnovČjších
projekþních technologií všechny ohromila.
Den ZemČ jsme si v dubnu pĜipomnČli dvČma akcemi. Akci
Uklićme ýesko jsme podpoĜili tradiþním sbČrem papíru. 25.4.2019 jsme
pozvali pana Dostála a poprosili ho o besedu o lese a myslivosti. Pan
Dostál nám odhalil tajemství pČstování stromĤ a života lesních zvíĜat.
Spoleþnými silami jsme vysadili jedli u obecního úĜadu. Za pár let se Ti,
kteĜí ji letos sázeli, budou moci chlubit svým dČtem vzrostlým stromem. A
co víc, jako dárek dostal každý žák malou jedliþku, ze které jim za 7 let –
pokud se o ni budou dobĜe starat – vyroste krásný vánoþní stromek.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Pro naše maminky a pro maminky maminek jsme k jejich svátku
pĜipravili pásmo a jako dárek vyrobili originální kvČtináþ v keramické
dílnČ DDM v Kostelci nad Orlicí. Básniþky, taneþky, scénky, a také káva
se slaným i sladkým pohoštČním maminky potČšila a pohodová atmosféra
snad napovČdČla, jak moc nám na nich zaleží.
2.5.2019 jsme v rámci kroužku ýtenáĜské gramotnosti,
financovaného z projektu Šablony 1 z fondu EU navštívili workshop a
besedu Jak se dČlá kniha se spisovatelem L. Miþekem v SK Rabštejn.
Pokraþovali jsme návštČvou MČstské knihovny v Kostelci nad Orlicí. Milá
paní knihovnice pro nás pĜipravila tak poutavé povídání, že jsme na pĜání
dČtí domluvili další spolupráci v pĜíštím roce.
Euroregion Glacensis nám nabídl pĜednášku „Poznej ýesko-polské
pohraniþí“. DČti se dovČdČly o mnoha zajímavých místech, která najdeme
„za humny“. NovČ nabytých vČdomostí jsme využili v projektu „Polsko –
náš soused“.
4.6.2019 jsme se vypravili na exkurzi do Vyšší odborné a StĜední
prĤmyslové školy Rychnov nad KnČžnou. O exkurzi Vám více napoví
slohy našich žákyĖ.
Výlet je tradiþním finále školního roku. I letos byl výlet dvoudenní.
Ve þtvrtek 20.6. jsme vyrazili do Nového MČsta nad Metují. Prohlédli jsme
si výstavu Aeronautica, kde si dČti mohly vyzkoušet mechanické modely
návrhĤ létajících strojĤ Leonarda da Vinci. Kostýmovanou prohlídku
zámku jsme absolvovali s prĤvodcem pĜevleþeným za architekta Dušana
Jurkoviþe. NejvČtším zážitkem byla pro dČti prohlídka podzemí zámku
s helmou na hlavČ a baterkou v ruce. Ubytováni jsme byli v krásném
kempu Horalka ve SnČžném. Parné odpoledne jsme strávili v bazénu.
Veþer došlo i na diskotéku. V pátek dopoledne jsme se vypravili na 2,5 km
vzdálenou dČlostĜeleckou tvrz Skutina. K pohodČ výletu pĜispČl milý
personál a výborné jídlo.
Letošní poslední den pĜinesl dČtem jedno velké pĜekvapení.
Hokejové hvČzdy, hráþi HC Dynama Pardubice Tomáš Rolinek a Jan
KoláĜ pĜijeli žákĤm pĜedat vysvČdþení. Za velikého nadšení dČtí i
zúþastnČných dospČlých se spoleþnČ fotili a rozdávali autogramy.
Sympatiþtí a milí hokejisté vytvoĜili bájeþnou atmosféru pĜed odchodem na
prázdniny.
Uþitelky a žáci Olešnické školy pĜejí všem hezké léto.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Exkurze na PrĤmyslovou školu v RychnovČ nad KnČžnou –
slohové práce žákĤ
Od školy jsme vyjeli v 8 hodin autobusem do Rychnova nad
KnČžnou na prĤmyslovou školu. Uvítala nás hodná paní.
Šli jsme do tĜídy 1. A, kde jsme si odložili batohy. RozdČlili jsme se
na 3 skupiny po 6. U nás ve skupince byly samé holky: Anetka, Simþa,
Ema, Eva, Terka a Lucka. NejdĜíve jsme šly k technickému oddČlení, kde
jsme vidČly: 3D tiskárnu, robota, který tancoval na píseĖ, brouka na
ovladaþ a bagr. Po hraní s modely jsme šly do místnosti, kde pro nás mČli:
letadýlka, tangram, vázání bot a hraní s gumiþkami. Také jsme vidČly
kovárnu. ěíkali jsme si, jak se nČkteré vČci jmenují a kolik váží. Pak jsme
ukovaly dva hĜebíky, které by stály asi 200,- Kþ. VidČly jsme stroj, který
brousí ocel. Pán nám ukázal rozžhavenou ocel a vypadalo to jako
prskavky. Dále si nás vyzvedl a ukázal nám rĤzné stroje, napĜ. laserovou
tiskárnu, kde nám vytiskl srdíþko a tam bylo napsáno ZŠ. Šly jsme zpátky
do tĜídy a sestavily jsme si dinosaura T-Rexe. Všechno jsme si sbalili a jeli
jsme do školy. My starší jsme mČli ještČ dvČ hodiny.
Moc se mi tam líbilo, pĜíští rok bych tam chtČla jet znovu.
E. V., 4. r.
4.6. v 8 hodiny jsme se vydali na cestu do Rychnova nad KnČžnou,
kde jsme se podívali na stĜední školu. Byla tam pro nás pĜipravena
exkurze. PĜivítala nás milá paní. Odložili jsme si vČci a rozdČlili jsme se do
skupinek. Zavítali jsme do poþítaþové uþebny a do kutilství. V kutilství
jsme vidČli 3D tiskárnu. Nacházel se tam i tancující robot a spousta dalších
vynálezĤ, vČtšinu jsme si mohli vyzkoušet. Byla to legrace.
Vydali jsme se ke kováĜi, který nás nauþil vyrobit si hĜebík. Pak
jsme vidČli hodnČ velikých, ale i malých strojĤ, napĜ. laserovou tiskárnu,
kde jsme si mohli zkusit vyrobit menší dáreþek na cestu.
Složili jsme malou kostru dinosaura a tento dáreþek jsme si odnesli
domĤ.
PozdČji jsme se vydali na cestu zpátky. Autobus na nás þekal pĜed
školou. Nasedli jsme a jeli. Moc se mi to líbilo.
Nejvíc se mi líbilo v kutilství, protože jsme si vyzkoušeli, jak
funguje bagr. Také se mi líbilo, když jsme létali s letadly, vlastnČ se mi
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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líbilo vše. Na školu bych tam sice jít nechtČla, ale klidnČ bych se tam
podívala znovu.
A. H., 5. r.
Jak jsem si užil výlet – odpovČdi žákĤ
Nejlepší bylo, jak jsme se koupali v bazénu a pak jsme šli na pokoj
chystali jsme se na dobrou veþeĜi. HodnČ se mi líbila diskotéka, na které
jsme s holkama tanþily. StrašnČ se mi tam líbilo plnČní úkolĤ na zámecké
zahradČ. VlastnČ se mi líbilo skoro vše, teda až na to, že bungru byla zima,
jinak jsem si to strašnČ užila.
-

Líbilo se mi, že jsme se koupali, že jsme mČli ledovou tĜíšĢ, že jsme
tam mČli párty, že jsme byli v bungru, že jsme si hráli s fryzbím, že
byl dobrý obČd a nás to tam bavilo.

-

Líbilo se mi, že jsme byli v bunkru, že jsme mohli hrát basket, že
jsme vidČli nutrie, že jsme mČli dobrý obČd.

-

Nejlepší bylo, že jsme se koupali a že jsme si s holkama povídaly,
že jsme mČli párty a že jsme soutČžili, bavilo mČ všechno.

-

Dobré bylo, když jsme plnili šílené úkoly v Novém MČstČ. Nejlepší
byl celý výlet. Nejlepší byl i bunkr, protože mČ docela zajímá 2.
svČtová válka.
.
Fotky a videa naleznete na facebooku naší školy: Zš Olešnice
Žáci a uþitelky ZŠ Olešnice

SDH Olešnice
I v letošním roce se þlenové sboru zúþastnili celostátní akce
,,Uklićme si ýesko" a zorganizovali brigádu na úklid komunikací a jejich
okolí v naší obci. Je vidČt, že se pomalu mČní pĜístup obþanĤ a tím i
snižuje množství odhozeného odpadu do volné pĜírody.
Duben je také mČsícem, kdy vrcholí pĜípravy na kácení máje, to
bylo i hlavním jednacím bodem na svolané valné hromadČ 20.4.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Kácení máje se uskuteþnilo 1.5. na sportovišti v Olešnici. Hasiþi,
letos i za hojné pomoci mladých hasiþĤ sehráli pod májí pohádku DaĜbuján
a Pandrhola. Scénka nás, pĜítomné diváky opČt pobavila. I letos se této
tradiþní události zúþastnil velký poþet divákĤ a pĜes rozmary poþasí herce
nevyrušila ani krátká dešĢová pĜeháĖka a dohráli pohádku do konce.
Po této nároþné akci se naši muži 11.5. rozjeli na okrskovou soutČž,
letos poĜádanou hasiþi z Velké Ledské a pĜivezli si pČkné druhé místo.
Na poslední kvČtnový víkend se vedoucí mládeže s dČtmi pĜipravují
na celookresní kolo soutČže Plamen, konané v PohoĜí. NČkolik ochotných
mužĤ dojelo postavit velký stan, kde pak mají dČti po tĜi dny zázemí. I v
letošním roce manželé Pinkovi zajistili perfektní jídlo i s dovozem za
soutČžícími po celý víkend, tímto jim dČkuji a zároveĖ dČkuji všem, kteĜí
jakkoli pomohli.
Na dČtský den 1.6. zakoupil sbor vČcné dárky jako odmČnu za
plnČní úkolĤ a hasiþi pomohli s organizací.
Víkend 14.-16. þervna byl pro hasiþské i ostatní dČti
dobrodružstvím na TĜešĖovce, kde stanovaly. SoutČže pro nČ pĜipravené z
oblasti myslivosti a hasiþské dovednosti, pro nČ pomohli vedoucím
mládeže celý víkend organizovat manželé Dostálovi, Vít Podolský, který
pĜipravil i výborná kuĜata a opČt manželé Pinkovi pomáhali se zajištČním
jídla. Tohoto stanování se zúþastnily i dČti, které nejsou þleny sboru.
DČkuji všem organizátorĤm za uspoĜádání zdaĜilého víkendu pro dČti v
tomto krásném pĜírodním prostĜedí i stĜelcĤm ze stĜelnice v ýesticích a
jejich kamarádĤm, kteĜí pro dČti pĜipravili velice zajímavou pĜednášku s
ukázkami zbraní a vojenské spojovací techniky. PodrobnČji ve zprávČ
hasiþského kroužku.
Na 29.6. pĜipravujeme pro hasiþe a jejich partnery grilování za
hasiþárnou.
PĜeji vám v nadcházejícím období dovolených a prázdnin jejich
pĜíjemné prožití a naþerpání sil do další práce.
Ivana ěíhová

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

Obecní zpravodaj þ.2/2019

Strana 10

Hasiþský kroužek
V bĜeznu jsme se potýkali s problémy, kde trénovat. Jelikož na
pozemku u p. Šmídy to už v letošním roce nešlo, tak jsme hledali vhodný
pozemek na trénování, který by byl blízko hasiþárny, jelikož na každou
disciplínu z hry PLAMEN je nutné rozmístit mnoho pĜekážek a materiálu.
Nakonec se nám podaĜilo získat kousek louky za Sejkorovými, což bylo
pro naše trénování dobĜe. Louka má potĜebné rozmČry a dČti už si
nemĤžou stČžovat, že na závodech bČhají delší tratČ, než na co jsou zvyklé
u nás.
Na další soutČž ligy mládeže odjely starší dČti 4. 5. do Houdkovic.
Štafeta CTIF a štafeta dvojic jim pĜinesla 14. místo.
SoutČž jednotlivcĤ, v disciplínČ jednotlivci – bČh na 60 m
s pĜekážkami se konala 11. 5. v Kvasinách. MatČj Michera zde obsadil 5.
místo.
24. – 26. 5. se v PohoĜí konalo okresní kolo hry PLAMEN.
V letošním roce do mladšího družstva pĜibylo 5 nových dČtí z 10, takže
nČkteĜí na takovéto velké soutČži byli úplnČ poprvé. V pátek jsme se
ubytovali a zaregistrovali obČ družstva – mladší i starší. V sobotu po
snídani jsme šli na nástup, kde jsme dostali rozpis soutČží. Zastavili jsme
se až v poledne, kdy obČd a další jídla, pro nás opČt pĜipravila p. Pinková.
Celý den nás hĜálo sluníþko, a proto i v letošním roce dČti mČly k dispozici
malý bazének. Veþer probČhla diskotéka, ale jelikož dČti byly unavené, tak
po veþerce ani neprotestovaly a šly hned spát.
Ráno se vČtšinČ z nich nechtČlo stávat a dožadovaly se snídanČ do
postele, tedy do stanĤ. Dopoledne jsme odsoutČžili poslední disciplíny a pĜi
obČdČ na nás þekalo milé pĜekvapení v podobČ studené zmrzliny. Po obČdČ
následovalo vyhlášení výsledkĤ, kde mladší dČti obsadily krásné 5. místo
z 23 družstev, družstvo starších 6. místo z 31 družstev. PĜekvapením pro
nás bylo to, že jsme dostali ještČ deskovou hru za nejlepší celoroþní
þinnost. Mladší dČti dokonce v disciplínČ požární útok obsadily 2. místo
s þasem 28,89s, což byl skvČlý výsledek, protože nám nČkolikrát ve stĜedu
pršelo a nemohli jsme naplno trénovat.
Dne 1. 6. se na Vrbici konalo okresní kolo dorostu. Za stĜední
dorostenky soutČžila Adéla Podolská, která obsadila 3. místo. Za stĜední
dorostence soutČžil Jakub Hovorka, který tuto kategorii vyhrál a MatČj
Michera, který dosáhl na 2. místo. Jakub Hovorka se ještČ zasoutČžil i mezi
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dospČlými v disciplínČ 100 m s pĜekážkami, kde s þasem 20,06 obsadil 3.
místo.
Kuba si vybojoval postup do krajského kola dorostu, které se
konalo 15. 6. v TrutnovČ, kde opČt ve své kategorii zvítČzil a získal postup
na republikové kolo, které se koná 5. - 7. 7. ve Svitavách. Budeme
Jakubovi držet palce.
Ve stĜedu 5. 6. pro mladší a 12. 6. pro starší dČti byla pĜipravena
exkurze hasiþské zbrojnice v RychnovČ. DČti mČli možnost prohlédnout si
vybavení profesionálĤ, rĤzné druhy požárních automobilĤ a shlédly mnoho
zajímavých prostorĤ tamní zbrojnice, vþetnČ nového hasiþského polygonu
a venkovního tartanového oválu, na kterém si i zabČhly.
Ve dnech 14. – 16. þervna bylo pro dČti (i nehasiþe) uspoĜádáno
myslivecko-hasiþské klání na TĜešĖovce. V pátek naveþer jsme pČšky
odcházeli od hasiþárny až k chatČ. Po postavení stanĤ a rozdČlení dČtí do
družstev, p. Dostál pro nás pĜipravil besedu s panem Školníkem, který
chová poštovní holuby a úþastní se s nimi i závodĤ. Holuby jsme poté
vypustili a oni odletČli domĤ do VodČrad. Až se setmČlo, tak manželé
Martinkovi uspoĜádali noþní stezku odvahy lesem, kterou absolvovaly
všechny dČti. Druhý den dopoledne byly pro dČti nachystané rĤzné soutČže
i stĜelba ze vzduchovky na papírové rĤže. ObČd v podobČ grilovaných
kuĜat pro nás pĜipravil p. Podolský. Po obČdČ nás þekala ukázka dobových
zbraní, dýk, pĜileb, polního telefonu, vysílaþek a dalších zajímavých vČcí
od ýestických ostrostĜelcĤ. Jako veþeĜi jsme si dali palaþinky od p.
Pinkové. K veþeru nás zastihla bouĜka, ale my jsme se v klidu v chatČ
dívali na film, jelikož jsme zde mČli elektrocentrálu. Druhý den si vítČzný
tým musel najít poklad pomocí minohledaþky a vykopat si ho. To se po
chvíli podaĜilo a už nezbývalo nic jiného než obdarovat všechny
zúþastnČné dČti sladkými odmČnami a sbalit stany a odejít domĤ. Této akce
se zúþastnilo 20 dČtí.
Z dĤvodu trénování na rĤzné soutČže bude kroužek probíhat i o
prázdninách. Bohužel nám z mladšího družstva, kvĤli vČku, pĜešlo nČkolik
dČtí ke starším, tak chci poprosit ti, co by se chtČli stát mladými hasiþi, aĢ
se pĜijdou na nás podívat jakoukoliv stĜedu od 15:OO na mladší a od 16:30
na starší k hasiþárnČ (kvĤli dovoleným se mĤže stát, že kroužek nČkterou
stĜedu nebude, ale urþitČ 1 x za 14 dní nČkoho uvidíte).
Ing. Bc. Martina Pinková
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Hasiþský kroužek – starší
Vážení spoluobþané,
teć bych vás mČla seznámit s výsledky dČtí v Lize mládeže. Já ale
tentokrát udČlám výjimku.
Starý tým se rozpadl, dČti nám totiž stárnou, a na jejich místo pĜišli
nováþci. Do Ligy mládeže se nám zapojila spousta mladších dČtí z kroužku
i úplných nováþkĤ, nejen z Olešnice, ale i z okolních obcí jako jsou Velká
Ledská a Rašovice.
Zaþínáme od zaþátku. Já na tomto místČ chci všem dČtem
podČkovat za veškerou snahu a úsilí, které do své práce pĜinášejí. PĜeji
všem, aby vytrvaly a neztrácely chuĢ bojovat. Zatím se nechlubíme zlatými
medailemi, ale máme skvČlý tým a celý okres s námi poþítá jako
s konkurencí. Myslím, že brzy všem opČt ukážeme, co v nás opravdu je.
Andrea ýepelková

SDH HodČþín
Nejhorší je napsat první vČtu. Pak už to jde. VČtšinou.
A zaþneme hezky pracovnČ – sbČrem železa, který v HodČþínČ
probČhl 30.3. To si dali do tČla naši muži. Ovšem ženy se nenechaly
zahanbit a hned další týden vyrazily mužské protČjšky prohnat
s pomlázkou, vaĜeþkou, inu, co mČla která doma po ruce. Nutno Ĝíct, že
chlapi mají vždycky nachystáno jak na hody. Je to od nich pČkné, že aspoĖ
nČkdy ženu svou jedinou vyženou z kuchynČ se slovy: „BČž se, ženo, bavit,
já si to nachystám“. Tedy vČĜím, že takto to probíhá ve vČtšinČ domácností.
14 dní nato se role prohodily a muži si to šli, pod prĤhlednou
záminkou procesu omlazování, vyĜídit s drahými poloviþkami. Dovoluji si
touto cestou poprosit manažera trasy, aby byl pĜíští roþník zahájen u
Jarkovských, neb je mi upĜímnČ líto Jany a Vládi, kteĜí celý den þekají, až
k nim dorazí již notnČ rozkurážený dav koledníkĤ, kteĜí se rozhodnou, že
to tam mají rádi a že tam tedy nČjakou dobu pobydou.
A máme tady ýarodČjnice. TČm pĜedcházely 2 brigády na dĜevo, pĜi
nichž se kácelo, Ĝezalo, štípalo, rovnalo a stavČla se vatra. Tentokrát byla
opravdu vyšperkovaná - vévodila jí þarodČjnice na koštČti z dílny našich
kreativcĤ. DČti si jako obvykle zasoutČžily o nej þarodČjnici nebo
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þarodČjníka (u nás je to genderovČ vyrovnané), mohly si opéct buĜtík a
všechny si odnesly malou cenu.
Nu, a jsme u první hasiþské soutČže letošního roku – okrsek na
Ledské 4.5. Postavili jsme 2 družstva, i když velitel neustále prosazoval 3.
A jak Ĝíká moje drahá matinka : „SvČte zboĜ se, ha..le spadni“, vyhráli naši
muži B (ti mladší). Tento obrovský úspČch jsme pak hezky oslavili (aspoĖ
nČkteĜí) a navázali družbu s bratry z HĜibin. Jen cesta zpČt na kole po
vyfrézované silnici byla ponČkud krkolomná.
Co vítČzové okrskového kola jsme postoupili do okresní soutČže 1.
6. na Vrbici. Ovšem naše mladé borce jsme museli nahradit my senioĜi.
Ale ostudu jsme neudČlali. Byli jsme sice 4., ale pouhých 12 setin za 3.
místem. SoutČž byla skvČle pĜipravená, bČhalo se na 2 stanovištČ, pČknČ
jedno družstvo za druhým, takže v 10 hod už bylo po dvoukolové soutČži.
Bratr Hrabiš nás odmČnil gulášovou polívþiþkou, krkoviþkou, kuĜátkem þi
klobáskou – každému dle libosti. Velitel Renda nás seznámil s horkou
novinkou letošního jara, putovní jmenovkou „Tydýt“, a pravidly s jejím
pĜidČlováním. Jmenovku vyfasuje vždy ten, kdo pokazí závod. Po cestČ
domĤ jsme se zastavili ještČ na rozhlednČ, kam mČli ten den hasiþi vstup
zdarma. A ejhle, tam jsme byli první!
15. 6. jsme se zúþastnili dalších závodĤ, tentokrát v Lukavici. Akce
byla ponČkud pĜeorganizovaná. Vyjeli jsme v 10 hod, abychom na místČ
zjistili, že se vlastnČ jedná o oslavu 130. výroþí založení Sokola a 100.
výroþí založení SDH. S postupem þasu se ukázalo, že soutČž má zaþít až
ve 14 hod., a to už nČkterým, zejména mnČ, tekly nervy. NaštČstí se zaþalo
o nČco dĜív a s ohledem na ukrutné vedro se bČželo jen na jeden pokus.
Poprvé jsme si vyzkoušeli nalévání a ono to šlo! Navíc bylo v tom
strašném horku velmi pĜíjemné vrhnout se s košem do kádČ s vodou.
„Rendo, pĜíštČ si beru Tydýta – kdyby mi nespadl blbČ našroubovaný koš,
byli jsme 3.“ Takhle nás diskvalifikovali. Ovšem Ivonka dostala speciální
cenu za umČlecký pĜínos poté, co se pĜi závodČ 2x natáhla.
Letos musíme bohužel oželet ýánku. Bratr strojník vdává dceru.
Dovolím si citovat ze Svatební písnČ z pera J. Seiferta, kterou zhudebnil P.
Hapka:
„Kytice, závoj, slzy. I štČstí rozplakává.
Jak je to hezké, když se nČkdo vdává, jak je to hezké, když se
nČkdo vdává.
Noc plná vášní až do kuropČní.
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Jak je to hezké, když se nČkdo žení, jak je to hezké, když se nČkdo
žení.“
Má to ještČ další sloku, ale ta už je trošku depresivní.
Takže sestro Adel a bratĜe Milane: „HodnČ štČstí a pozitivnČ!“.
Za všechny
Ladislava ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
nástup jara pĜinesl tradiþní práce, pĜi kterých bylo tĜeba vyþistit a
vydesinfikovat krmelce a zásypy, opravit posedy, udČlat poĜádek kolem
našich staveb, ochránit v rámci možností zvČĜ pĜi senoseþích a další.
Jaro je též obdobím okresních chovatelských pĜehlídek trofejí, které jsou
na Rychnovsku vždy zakonþeny jednáním pĜedsedĤ a mysliveckých
hospodáĜĤ z okresu Rychnov. Došlo zde z našeho pohledu k velmi milé
události, když ýestné þlenství v ýeskomoravské myslivecké jednotČ
pĜevzal pĜi pĜíležitosti svých 80.narozenin na náš návrh pan Adam Mitana
z ýastolovic. Adam se po mnoho let s láskou stará vzornČ o zvČĜ, je
výborným kamarádem všem dalším þlenĤm a jeho pracovitost, láska a
oddanost
myslivosti
si
urþitČ
toto
ocenČní
zasloužilo.
Dalším vyznamenaným byl pan Petr Šimerda, který ke svým padesátým
narozeninám dostal VČrnostní medaili ýMMJ, udČlovanou þlenĤm, kteĜí
jsou
minimálnČ
30
let
bez
pĜerušení
v jednotČ.
Náš spolek pĜijal mezi sebe na dubnové schĤzi Ing. Martina LuĖáþka, DiS.
jako þekatele þlenství se zkušební dobou.
Etická i zákonná povinnost myslivcĤ a zemČdČlcĤ respektovat zvČĜ
pĜi senoseþích, ale i snahy zamezit škodám pĤsobeným þernou zvČĜí, jejíž
stavy se letos znovu zvedají, pĜinesla obnovení spolupráce a setkání
s nČkterými zemČdČlci, mezi nimiž lze uvést napĜíklad Farmu U Ĝeky
Orlice. Naší snahou bylo též investovat finanþní prostĜedky i naši práci do
instalace optických ohradníkĤ u silnic procházejících naší honitbou,
nicménČ proti se staví zatím pĜedevším Správa a údržba silnic, se kterou
jednala i okresní policie a okresní myslivecký spolek. Sloupky s odrazkami
pĜekáží údržbáĜĤm pĜi ožínání pĜíkopĤ.
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Obdrželi jsme souhlas s vybudováním dalších, v minulém
zpravodaji avízovaných tĤní, v lokalitČ Žampaška u Ĝeky BČlá nedaleko
Liþenské pekárny.
Dne 1.þervna jsme se sešli u chaty Na Pasece pĜi Mysliveckém dnu
našeho spolku. Bohužel se z této akce dost našich vlastních þlenĤ
omluvilo. Všichni, co pĜijeli, však prožili pohodový den plný smíchu. Malé
sleþny, dcery þi vnuþky myslivcĤ, pomáhaly pĜinášet na stĤl obþerstvení,
ale také si zastĜílely ze vzduchovky, zaházely s freesbee atp. Pro nás stĜelce
pak bylo pĜipravené parkúrové stĜelištČ za chatou, kde pĜibyly dvČ nové
vrhaþky asfaltových terþĤ. HodnČ legrace pĜineslo stĜílení z jednoranných
nebo starších brokových zbraních po našich otcích, které byly
konstruovány spíše na lov zvČĜe, a s nimiž je pomČrnČ obtížné trefovat i
asfaltové holuby. Našim stĜelbám pĜedcházela oprava v chatČ, kdy došlo
k vyrovnání poškozeného podkladového betonu a k položení nového PVC
na podlahu. Když pĜišel v závČru dne prudký déšĢ, všem se nám
ve vylepšené chatČ dobĜe sedČlo.
Dne 13.7.2019 se uskuteþní na TĜešĖovce od 8.00 hod veĜejné
brokové závody Cena kamaráda. SrdeþnČ zveme i veĜejnost, která se mĤže
pĜijít podívat na stĜelecké klání, nebo si dát zvČĜinový guláš atp. Závody by
mČly být atraktivní i rychlejší v tom, že se budou využívat i dovezené
mobilní vrhaþky terþĤ a bude se soubČžnČ stĜílet na dvou stĜelištích pĜed i
za chatou.
Chovatel Pepík Carda má velkou radost z 5 štČĖat, která se narodila
pĜed nČkolika dny jeho fence bavorského barváĜe.
Pokraþuje obmČna a výstavba dalších posedĤ a kazatelen. Novou
kazatelnu máme u ýastolovic za Isoverem, v Olešnici za Leštinou nebo
v lese nad Rašovicemi, posedy staví a rozváží do revíru hlavnČ Míla ZaĖka
s Pepíkem Cardou, na kazatelny se specializuje Jarda Pultar, který si vždy
vezme k ruce další þleny.
Léto zaþalo krásnými dny, tak aĢ Vám Všem vydrží pohoda i do
prázdninových mČsícĤ!
Radomír Podolský - jednatel
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HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
1972 – 1973
Poþet dČtí 35, pozdČji 36.
6. 12. odešla paní uþitelka Kašparová na mateĜskou dovolenou a
zastupovala ji dĤchodkynČ paní uþitelka Anna Sedláþková.
31. 7. 1973 odešla do dĤchodu Ĝeditelka školy Anna Martincová.
K 23. 8. dala výpovČć školnice Eliška BĜezinová.
Paní uþitelka Kašparová byla na vlastní žádost pĜeložena do Žćáru
nad Orlicí, kde dostala služební byt.
Škola byla pĜedána v srpnu 1973 Ĝeditelce Karle Bašátkové.
1973 – 1974
Poþet dČtí 34.
ěeditelka je paní uþitelka Karla Bašátková.
Uþitel : JiĜí Šimperský z Kostelce nad Orlicí.
Školnice: JiĜina Židová.
1974 – 1975
Poþet dČtí 32.
ěeditelka je paní uþitelka Karla Bašátková.
Uþitel: JiĜí Šimperský z Kostelce nad Orlicí.
Školnice: JiĜina Židová.
1975 – 1976
Poþet dČtí 31.
V roce 1975 se Karla Bašátková pĜestČhovala do Olešnice.
Pan uþitel Šimperský odešel a místo nČj nastoupila paní uþitelka
Marie Zahálková z HĜibin (15 let byla družináĜkou v ýastolovicích)
1976 – 1977
Poþet dČtí v roce 1976 poklesl na 25. Do prvního roþníku nebyl
pĜijat ani jedn žák a proto byl zrušen pátý roþník a škola byla organizována
jako jednotĜídní. Do 5. roþníku jezdily dČti do Kostelce nad Orlicí. Za
školní budovou byla vybudována letní tČlocviþna a vysázeny stromky.
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ěeditelka je paní uþitelka Karla Bašátková. Paní uþitelka Marie Zahálková
odešla uþit do ýastolovic.
1977 – 1978
Škola opČt dvoutĜídní s 29 žáky.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Uþitelka: Marie Zahálková.
Povinná školní docházka má být desetiletá. Žádný žák by nemČl
vyjít ze školy bez patĜiþné kvalifikace a zaĜazení do výrobního procesu. V
matematice bylo zavedeno poþítání s množinami.Žáci jsou vedeni k
samostatnosti, aktivitČ a pracují ve skupinách. Uþitel lpí hlavnČ na
pracovní kázni. Škola je zapojena do veĜejného dČní v obci. Hlavním
povahovým rysam žáka má být þestnost, skromnost a pracovitost.
1978 – 1979
Poþet dČtí 36.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Uþitelka: Marie Zahálková.
1979 – 1980
Poþet dČtí 36.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Uþitelka: Marie Zahálková
Z pátého roþníku odešlo 13 dČtí na Základní školu Komenského do
Kostelce nad Orlicí. Byl to poslední pátý roþník. Od tohoto školního roku
odcházejí žáci na úplnou ZŠ již ze þtvrtého roþníku.
1980 – 1981
Poþet dČtí 31.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Uþitelka: Marie Zahálková.
1981 – 1982
Poþet dČtí 31.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Uþitelka: Marie Zahálková.
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1982 – 1983
Škola opČt jednotĜídní.
Poþet dČtí 18.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Školnice: paní JiĜina Židová.
Paní uþitelka Marie Zahálková odchází uþit do ýastolovic, protože
v obci konþí pro malý poþet žákĤ dvoutĜídní škola.
1983 – 1984
Poþet dČtí 15.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Školnice: paní JiĜina Židová.
1984 – 1985
Škola je jednotĜídní.
Poþet dČtí 14.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Školnice: paní JiĜina Židová
1985 – 1986
Poþet dČtí 16 v 1. - 3. roþníku.
ěeditelka: Karla Bašátková.
1986 – 1987
Poþet dČtí 17.
ěeditelka: Karla Bašátková.
1987 – 1988
Poþet dČtí 17 v 1. - 3. roþníku.
ěeditelka: Karla Bašátková.
Školnice: paní JiĜina Židová
1989 – 1990
Poþet dČtí 14 v 1. - 3. roþníku.
Po odchodu Ĝeditelky Karly Bašátkové do dĤchodu je jmenována
Ĝeditelkou školy Mgr. Milada Vránová.
Zpracovala z kroniky obce Olešnice Mgr. Milada Vránová
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Další
Ordinace MUDr. Šesták
Jako každý rok bude i letos v mČsících þervenci a srpnu 2019
MUDr. Šesták ordinovat v Olešnici a LiþnČ pouze v úterý.
ýlánek p. ŠĢovíþka
PrávČ konþí první etapa budování kanalizace, pro vedení obce ta
pĜíjemnČjší, a bude následovat druhá. Tato etapa bude spoþívat v budování
pĜípojek k jednotlivým domĤm, které budou provádČny majiteli
nemovitostí. PĜi svém jednání se zástupci obce jsem nabyl dojmu, že se
snaží seznámení obþanĤ s tímto faktem oddalovat. Setkal jsem se i
s názorem, že u úþetní obce jsou nČjaké tabulky, ve kterých je stanovena
cena pĜípojek.
Realita je taková, že již rok nebo dva jsou vypracovány na
jednotlivé pĜípojky projekty. Tyto projekty jsou uloženy u starosty a
v zájmu klidu nejsou budoucím stavebníkĤm doruþovány. Nyní jsou dvČ
varianty. První je, že stavebník pĜípojky bude mít dobré podmínky pro
stavbu (krátký výkop, dobré výškové pomČry, schopnost stavby
svépomocí,...). V tomto pĜípadČ je pro nČj projekt jen jakési informaþní
vodítko a stavbu si provede za nČjakých 10-15 tisíc sám.
V druhém pĜípadČ, kdy bude dlouhý výkop, potrubí bude muset být
ukládáno s minimálním spádem, stavebník nebude schopen provést stavbu
svépomocí, budou se muset provádČt zásahy v domČ,.. je potĜeba si projekt
vyzvednout a udČlat výbČrové Ĝízení u nČkolika dodavatelských firem, aby
se minimalizovala cena díla. PĜi uvážení souþasné hospodáĜské situace se
mĤže cena díla vyšplhat na stovky tisíc.
Tušili jsme, že toto bude u našeho domu problém, a tak jsme si
projekt vyzvedli v Ĝíjnu 2017. Oslovili jsme 25 stavebních firem, poslali
jim projekt a výsledek je, že o takovou zakázku (dlouhý výkop v jílové a
mČkké zeminČ, mnoho ruþní práce, kĜížení sítí a pĜíjezdové cesty, zemní
práce ve svahu, vysoká spodní voda, podkop potoku, rozebírání zámkové
dlažby, obrubníkĤ a uvádČní všeho do pĤvodního stavu, …) nemá nikdo
zájem a tak jsme ani nezískali cenu. Cenu nám spoþítal jiný projektant
pomocí poþítaþového programu pro stavební kalkulace a stanovil ji na
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260 000Kþ vþetnČ DPH a bez zisku firny. To ale neĜeší situaci, že nám
pĜípojku nikdo nevybuduje.
Dovolte mi proto vám doporuþit, abyste si projekty pĜípojek u
starosty vyzvedli, a kdo nebude schopen si pĜípojku vybudovat vlastními
silami, aby zaþal situaci Ĝešit. V opaþném pĜípadČ se mĤžete dostat do
þasové tísnČ a z toho dĤvodu i do finanþních problémĤ, protože stavební
firmy vás šetĜit nebudou.
R.ŠĢovíþek, HodČþín 40
OdpovČć obce na þlánek p. ŠĢovíþka
Vážení obþané Olešnice a HodČþína,
jak píše pan ŠĢovíþek, blíží se doba, kdy ve stavbČ kanalizace
pĜejdeme do další etapy, a to budování vlastních pĜípojek. Chápeme, že
nČkteré nemovitosti budou mít vČtší þi menší problémy s napojením, které
se Vás budou již bezprostĜednČ týkat, protože do souþasné doby se mimo
rozbité komunikace stavba nikoho nedotkla.
Je pravda, že projekty již dlouho skladujeme na obecním úĜadČ, a to
od roku 2017.
Není však pravda, že bychom informace o projektech tajili. První
informace o projektech probČhla již ve zpravodaji þ. 1/2017, další
informace na veĜejném zasedání 20.12.2017. Další info a výzva ke
kontrole projektĤ probČhla ve zpravodaji þ. 2/2018 a na veĜejném zasedání
27.6.2018.
Informace o prĤbČhu kanalizace jsou nepĜetržitČ podávány na
každém veĜejném zasedání a aktualizace veĜejným rozhlasem. Na základČ
tČchto výzev je Ĝada obþanĤ, kteĜí si došli své projektové dokumentace
zkontrolovat a odsouhlasit.
Projekty jsou však zatím k nahlédnutí, protože v souþasné dobČ
probíhají u mnoha nemovitostí na základČ pĜání vlastníkĤ o jiné umístČní
šachet zmČny v dokumentaci a následnČ bude proveden odvoz na stavební
úĜad k vydání povolení k napojení na veĜejnou kanalizaci.
Majitelé nemovitostí jsou prĤbČžnČ vyzýváni, aby se dostavili na
obecní úĜad k odsouhlasení a podpisu žádosti o napojení.
I nadále platí, že jsou poskytovány informace na OÚ v pondČlí a ve
stĜedu v dobČ od 17 do 19 hodin.
JiĜí Moravec starosta
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Nabídka materiálu - panely
Obec Olešnice nabízí k prodeji použité panely z obecních cest.
Máte-li zájem objednejte si je na obecním úĜadu co nejdĜíve. Cena za velký
panel 3x2m je stanovena na 1.500,-Kþ a za malý 3x1m 800,-Kþ.
Pozvánka od SDH HodČþín
SDH HodČþín ve spolupráci s OÚ Olešnice uspoĜádá v pátek 26.7.
od 19 hodin na hĜišti v HodČþínČ Country zábavu se skupinou SlaveĖáci.
Pozvánka k mladým hasiþĤm
Pokud je ti 5 a více let a mČl/mČla bys zájem zapojit se do naší
party mladých hasiþĤ, pĜijć se podívat ve stĜedu od 15:00 k hasiþské
zbrojnici na kroužek našich mladých hasiþĤ (o letních prázdninách kroužek
1 x za 14 dní) .

Borci na konci
Dalšími borci nakonec jsou Jakub Holoubek a Martin Bezdíþek,
kteĜí se pod hlaviþkou ZŠ ýastolovice zúþastnili okresního kola OVOVOdznak všestrannosti olympijských vítČzĤ, který založili dva zlatí
olympijští medailisté v desetiboji Robert ZmČlík a Roman Šebrle.
SoutČžilo se v 5 disciplínách: skákání pĜes švihadlo, kliky, hod
medicinbalem vzad, trojskok a bČh na 1000m.
Oba dva získali ve svých kategoriích první místo a zasloužený
postup na krajské kolo v Hradci Králové.

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

Obecní zpravodaj þ.2/2019

Strana 22

Borci
konci:
LyžaĜina
Štanclovi:

SDH Olešnice, úklid obce:
Jirka Malý pasuje lovce danþí zvČĜe Milana Žida a Aleše Libotovského:

Mladí
hasiþi, Plamen
PohoĜí:
SDH HodČþín:
Silvestr,
zabíjaþka

mladí hasiþi, stanování na TĜešĖovce:

