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Ukonþení roku 2018/19 s hokejisty Tomášem Rolinkem a Janem KoláĜem

Zahájení školního roku 2019/20

Foto nového povrchu obecních komunikací a chodníkĤ, soška sv.
Další
foto na
z þinnosti
SDH
Olešnice:
jarmark, Silvestr, Provozská uzlovka:
Floriana
hasiþské
zbrojnici
v Olešnici:

Slovo starosty obce
Vážení spoluobþané,
máme za sebou letní dovolené a dČti školní prázdniny a tak je opČt
þas na nové informace z našich obcí.
V minulém þísle zpravodaje jsme vás informovali o rozpadu
okresní ceny vodného a stoþného. Ze strany AQUA SERVISU jsme
dostali dodatek ke smlouvČ s platností od 1. þervence 2019 týkající se cen a
dodávek služeb za vodné a stoþné. Na veĜejném zasedání zastupitelstva
obce v þervnu bylo schváleno navýšení ceny vodného až o 10 Kþ za m3.
Stejný postup zvolilo zastupitelstvo ýestic, ýastolovice a HĜibiny
nesouhlasí se žádným navýšením ani s podpisem dodatku ke smlouvČ.
Z tohoto dĤvodu na jednání DSO nebylo hlasováno a vše je ve
hvČzdách jak to dopadne. Já osobnČ nebudu hlasovat pro pĜehlasování
starostĤ z ýastolovic a HĜibin tak, aby bylo jednoznaþnČ poukazováno na
to, že jsme si navýšení odhlasovali spolu s ýesticemi. Toto je dĤležité pro
další fungování DSO. Zde je nutné do budoucna hledat kompromis a ne
pouze politicky se schovávat za usmČvavou a populistickou tváĜ, ale
podívat se realitČ do oþí. Všichni dobĜe víme, kam se pohnula cena energie
a hlavnČ mzdové náklady za posledních deset let, kdy se ceny u vody
nezvedaly. Pokud chceme zajistit bezporuchový chod vodovodu a
kanalizace , tak je nutné toto zapoþítat do ceny vodného a stoþného pro
další období.
Dále došlo k dokonþení opravy fasády na hasiþské zbrojnici
v Olešnici.
Zastupitelstvo se zabývalo nČkolika stížnostmi. Vše bylo
projednáno a tak doufám, že bylo vyhovČno ke spokojenosti všech.
Kanalizace a DSO
Jednou vČtou, vše je hotové v rámci stavby kanalizace na katastru
obce Olešnice a HodČþín.
Zbývají dokonþit poslední terénní úpravy, dokompletovat ventily
do šachet a spojit s monitoringem. Nyní pro nás pĜichází nejsložitČjší þást
akce a to dokonþit vše papírovČ, doplacením celé akce a hlavnČ podání
závČreþných zpráv o dokonþení stavby.
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ýOV v ýastolovicích je dokonþena a odzkoušena, vþetnČ propojení
hlavního Ĝádu z ýestic od pĜeþerpávací stanice do ýastolovic.
V Ĝíjnu za úþastí pracovníkĤ z Anglie bude vše uvedeno do spojení
tak, aby k 1.12.2019 mohl být zahájen zkušební provoz hlavních ĜádĤ.
PĜedbČžnČ od 1.12.2019 do 30.4.2020 bude doba na pĜipojení
pĜípojek od jednotlivých rodinných domĤ. O tom budete prĤbČžnČ
informováni pĜi pĜedávání souhlasu s napojením, spolu s projektovou
dokumentací. O postupu k napojení budete vþas informováni. Bez souhlasu
provozovatele N E L Z E provést napojení, neboĢ šachta musí být
zprovoznČna provozovatelem. P R O S Í M , B E Z S O U H L A S U
S E N E L Z E N A P O J I T . Nebude Vám to odtékat a budete mít
sami starosti!!!
DČkuji pracovníkĤm firmy Peremský Petr ýermná nad Orlicí,
pracovníkĤm pod vedením p. Tomana a zamČstnancĤm spoleþnosti
STRABAG za perfektnČ odvedenou práci.
ZávČrem dČkuji všem za trpČlivost pĜi omezení v období
probíhajících prací za celé období stavby. A tČm, kteĜí si stČžovali na MČÚ
v Kostelci nad Orlicí na OÚ, nebo nás kritizovali v hospodČ, nebo na ulici
dČkuji, že vše nakonec pĜeþkali bez následkĤ na osobní újmČ a ještČ jednou
se právČ tČmto obþanĤm omlouvám za zpĤsobené trauma. VČĜte, že i když
to nČkdy bylo složité, tak nikdo nechtČl a hlavnČ nedČlal nic, co by
pĜinášelo další problémy a komplikace.
Výsledkem všeho je nová kanalizace a opravené komunikace
vþetnČ chodníkĤ. Bohužel nás mrzí, že þást pozemku na kĜižovatce u školy,
kterou obec pĜevedla na KÚ, zĤstala bez položeného asfaltu a kanál je sice
opraven, ale podívejte se tam sami a udČlejte si vlastní názor na
provedenou práci. Podotýkám, že tato oprava nebyla provádČna v rámci
stavby kanalizace.
Na závČr Vám pĜeji hezké podzimní dny.
JiĜí Moravec, starosta obce
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Statistika obcí
Narodili se:

Novák Vít

PĜistČhoval se:

Krystuf Milan

ZemĜeli:

Maleþková Olga

V mČsících þervenci až záĜí 2019 oslavili þi oslaví životní jubilea
tito obþané:
Farský Milouš
Moravcová Drahomíra
ýepelka Rudolf
Kubrtová Marie
Otþenášek Václav

80 let
86 let
88 let
85 let
60 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

Školská rada
V novém školním roce probČhly volby do školské rady. Celkem
hlasovalo 10 rodiþĤ 12ti žákĤ. Dvoje rodiþe byli nepĜítomni. Bylo
odevzdáno 10 platných hlasĤ a rodiþi byla zvolena p. Edita Bartošová,
která tuto funkci vykonávala již minulé volební období.
Složení školské rady:
Martina Pinková (za obec) - pĜedseda
Lenka Zilvarová (za pedagogický sbor) - þlen
Edita Bartošová (za rodiþe) - þlen
Školská rada projednala Výroþní zprávu o þinnosti základní školy
za školní rok 2018/2019 a doporuþila ji obecnímu úĜadu ke schválení.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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VPOZ
Výbor pro obþanské záležitosti pĜipravuje vítání novČ narozených
obþánkĤ. Toto setkání se uskuteþní 9. listopadu na sportovním areálu.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
2.9.2019 jsme slavnostnČ zahájili školní rok 2019/2020. Žáky pĜišel
pozdravit pan starosta JiĜí Moravec a paní Martina Pinková za školskou
radu. V letošním školním roce navštČvuje naši školu 14 žákĤ. Bohužel
nenastoupily žádné dČti do 1. roþníku. V I. tĜídČ je spojen 2. a 3. roþník a
tĜídní uþitelkou je paní Mgr. Lucie Zajíþková, Mgr. Alena ZvČĜinová je
tĜídní uþitelkou II. tĜídy, ve které je spojen 4. a 5. roþník. Mgr. Lenka
Zilvarová vyuþuje prvouku (1.-3. roþník), hudební výchovu, pracovní
þinnosti (1.-5. roþník) a pĜírodovČdu ve 4. a 5. roþníku. Je také
vychovatelkou ve školní družinČ a školní asistentkou.
Jako každý rok jsme si start školního roku zpĜíjemnili nČkolika
aktivitami. 6.9.2019 jsme mČli sportovní den, který jsme spojili
s projektovým vyuþováním „ýastolovice známé - neznámé“. Prošli jsme si
historickou stezku ýastolovic, navštívili školu, OÚ, Hudeþkovu galerii a
k nejvČtší radosti také workoutové hĜištČ. Na hodinu tČlocviku 17.9. jsme si
pozvali trenéra mládeže z fotbalové asociace pana Kamila Kaplana, který
si pro dČti pĜipravil kondiþní trénink.
V tomto školním roce se naše škola zapojí do nČkolika projektĤ,
které umožní získat finance pro zpestĜení a zkvalitnČní výuky. Jedná se o
projekt Šablony II OP VVV, evropské strukturální fondy, z nichž škola
získá þástku témČĜ 470.000,- Kþ. Díky penČzĤm z tohoto projektu
zakoupíme 10 notebookĤ, bude fungovat kroužek logiky a deskových her
nebo podnikneme nČkolik projektĤ ve školní družinČ. PodaĜilo se nám
získat dotace na výuku plavání, takže rodiþe budou za kurz doplácet
minimální þástku. OpČt jsme se pĜihlásili do projektu ovoce a mléko do
škol, díky nČmuž žáci dostávají 1x týdnČ zdarma ovoce þi zeleninu nebo
ovocný nápoj a 1x týdnČ krabiþku mléka (250ml).
Všichni, kdo mají zájem, mohou sledovat aktivity naší školy na
facebooku ZŠ Olešnice.
Mgr. Lucie Zajíþková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Obecní zpravodaj þ.3/2019

Strana 6

Škola, ze které žáci nechtČjí odcházet
Motto naší školy: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si
pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím.“
Jsme malotĜídní škola s 5 postupnými roþníky. Rodinná atmosféra školy,
vzájemná spolupráce mezi žáky a nestresové prostĜedí výraznČ napomáhají
rozvoji dČtské osobnosti. DČti si ze školy odnášejí spoustu užiteþných
znalostí, které uplatní jak v bČžném životČ, tak pĜi dalším vzdČlávání.
Disponujeme dvČma prostornými, modernČ vybavenými uþebnami
s poþítaþi a interaktivními tabulemi.
Vašim dČtem nabízíme:
Ͳ individuální pĜístup k jednotlivým žákĤm
Ͳ klidné nestresové prostĜedí
Ͳ práce v menším kolektivu dČtí
Ͳ pomoc žákĤm se specifickými poruchami uþení a chování
Ͳ pomoc dČtem se špatným prospČchem
Ͳ pestrý výbČr aktivit ve školní družinČ
Ͳ anglický jazyk již od 2. roþníku
Ͳ práce s poþítaþi bČhem vyuþování
Ͳ plnČ kvalifikované vyuþující s dlouholetými zkušenostmi
Ͳ skvČle fungující spolupráce se zĜizovatelem školy a se spádovou
školou v ýastolovicích
Ͳ prostĜedí vhodné pro dČti špatnČ se vyrovnávajícími s velkým
kolektivem
Ͳ finanþní dar rodiþĤm žákĤ pĜi nástupu do 1. roþníku 2.500,Kþ, pĜi ukonþení 5. roþníku za každý dokonþený školní rok
500,- Kþ (tj. 2.500,- Kþ)
Základní škola, Olešnice, okres Rychnov nad KnČžnou
Olešnice u Rychnova nad KnČžnou, þ.p. 63, 517 36, tel. 494 384 030
email: zsolesnicerk@seznam.cz, facebook ZŠ Olešnice
www.webskoly.cz/zsolesnice
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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SDH Olešnice
Druhá polovina roku pro náš sbor zaþala grilováním o prvním
prázdninovém víkendu pĜipraveném pro hasiþe a jejich rodinné
pĜíslušníky. Vládlo krásné poþasí a odpoledne bylo zpestĜeno Ĝadou soutČží
z požárního sportu, které si nČkteĜí vyzkoušeli poprvé, jelikož se jednalo o
disciplíny z dČtské soutČže Plamen. Užili jsme pĜi sledování výkonĤ dost
legrace. Ti, kteĜí neplnili soutČžní úkoly, si alespoĖ spoleþnČ zafandili a
popovídali.
BČhem þervence jsme spolu s obecním úĜadem zaþali chystat již
19. Roþník soutČže v požárním útoku, která se letos konala 10.8. na
sportovišti. Po nČkolika letech se našim družstvĤm mužĤ i žen podaĜilo
zvítČzit a získat jak poháry, ale vepĜové kýty, které jsou tradiþní lákavou
trofejí za 1. místo. Radost nám udČlalo i družstvo mladých mužĤ, dá se Ĝíct
dorostencĤ, kteĜí skonþili v mužské kategorii na krásném druhém místČ.
PodČkovat bych chtČla všem, kteĜí pĜi pĜípravČ i bČhem soutČže pomáhali.
Také dČkuji panu doktoru Záleskému, který nám zajišĢuje již nČkolik let
lékaĜskou službu bČhem konání celé soutČže, což je pĜítomnými
soutČžícími velice kladnČ hodnoceno, i když je vždy naší velkou radostí,
když se nikomu nic nepĜihodí.
Po dobu letních mČsícĤ zajistil obecní úĜad zabudování vitríny
pro umístČní sošky svatého Floriána, patrona hasiþĤ, která nám byla
pĜedána na loĖských slavnostech. PĜi této pĜíležitosti byla opravená fasáda
na zbrojnici.
Na poslední prázdninový týden pĜipravil pro dČti z hasiþského
kroužku pan Roman KĜišĢák s partnerkou pĜekvapení na zakonþení
prázdnin. Na schĤzku dČtí pozval þleny kynologického oddílu
z ýastolovic, kteĜí se svými svČĜenci pĜedvedli ukázku výcviku a
dovedností psĤ. Jako podČkování dČtem a jejich vedoucím za jejich práci
pak zajistili grilování kuĜat, byla to hezká teþka za prázdninami.
První sobotu v záĜí vyrazilo družstvo žen na soutČž v požárním
útoku do Kosteleckých Horek, kde se jim podaĜilo získat páté místo.
O týden pozdČji odjeli muži na soutČž do TĜebešova. Beránka za
vítČzství si odtud sice zaslouženČ odvezli kamarádi z HodČþína, kterým
jsme tento úspČch upĜímnČ pĜáli, Ale naši hoši, vČtšinou dorostenci se
neztratili, postoupili do finále mezi 5 nejlepších družstev a ve finále
skonþili na 4. místČ. Radost nám zde udČlala Kaþka Šmídová, která se
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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pustila do soutČže jednotlivcĤ o železnou hasiþku a obsadila krásné druhé
místo.
Sezonu soutČží dospČlých jsme ukonþili 21.9. kdy se uskuteþnilo
grilování vyhraných kýt, získaných na soutČži v Olešnici. PĜi této
pĜíležitosti bylo uvedeno do provozu instalované osvČtlení sošky svatého
Floriána na hasiþské zbrojnici.
Ivana ěíhová

Hasiþský kroužek
PĜípravu na podzimní kolo hry Plamen jsme zaþali hned o
letních prázdninách. DČti se postupnČ uþí stĜílet ze vzduchovky, vázat uzle,
urþovat mapové znaþky a vhodné a nevhodné hasicí pĜístroje a další
potĜebné dovednosti.
Ve dnech 5. – 7. 7. se ve Svitavách konalo mistrovství ýR dorostu
v požárním sportu. Náš kraj reprezentoval Jakub Hovorka, který obsadil
11. místo. V bČhu na 100m s pĜekážkami pak Jakub skonþil na 8. místČ.
Dne 10. 8. se konala soutČž O putovní pohár starosty obce Olešnice,
ale bohužel se do soutČže dČtí žádné další dČtské družstvo nepĜihlásilo, tak
alespoĖ naši mladí hasiþi pĜedvedli požární útok pĜed dospČlými
soutČžícími.
V záĜí nám oficiálnČ 5 mladších þlenĤ pĜestoupilo do kategorie
starších a 5 þlenĤ se pĜihlásilo, tudíž opČt máme dostateþný poþet dČtí
potĜebných na hru Plamen.
Dne 14. 9. se konala soutČž Lukavický bradáþek. Jedná se o
netradiþní pojetí podzimního kola hry Plamen, ale s upravenými
disciplínami. PodrobnČji o soutČži píše A. ýepelková.
Podzimní kroužky budeme opČt vČnovat pĜípravČ výrobkĤ a
zdobení perníþkĤ, cukroví a vþelích úlkĤ na vánoþní jarmark.
Jestli by mČl nČkdo zájem pĜihlásit se do našeho hasiþského
kroužku, není nic jednoduššího, než se na nás pĜijít podívat, a to jakoukoliv
stĜedu od 15:00 na kroužek mladších dČtí (do 10 let), nebo od 16:30 na
kroužek starších dČtí (do 15 let).
Ing. Bc. Martina Pinková

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Liga mládeže
Prázdniny dospČly do svého konce, zaþala škola, a i my jsme
zakonþili soutČžní sezónu 2018-2019 a zaþali sezónu novou.
Musím sebekriticky Ĝíct, že uplynulá sezóna nebyla nic moc. Tedy
po stránce výsledkĤ. Jinak mám z dČtí, které navštČvují hasiþský kroužek a
úþastní se ligových soutČží, velkou radost. Mají chuĢ zkoušet nové vČci a
zjistila jsem, že máme spoustu univerzálních dČtí. O prázdninách jsou dČti
rozjeté na táborech a dovolených, proto družstvo starších dČtí jezdilo po
soutČžích pokaždé v jiném složení. NČkdy se zadaĜilo a sebrali jsme pár
bodíkĤ, nČkdy ne. Ale co je dĤležité, výkony se stále lepší. Za prázdniny
jsme se dokázali v požárním útoku zlepšit o 4 sekundy, což nám právČ
v srpnu, v závČru sezóny pĜineslo pár nČkolik bodĤ do celkového
hodnocení.
14. záĜí už dČti otevíraly sezónu novou, a to Lukavickým
braĖáþkem. Za mladší bČžely samé dámy – Eviþka Vilímková, Terezka
Pazderníková a Anetka Holoubková. Za starší doplnil dámskou sestavu 1
gentleman – Míša Bendl tak podpoĜil Marušku Vilímkovou a Aniþku
Vondráþkovou. Tato soutČž je tzv. netradiþní. A letos opravdu nebylo
oproti smČrnicím ani jedno stanovištČ na branném závodČ tradiþní. TĜeba
uvázat uzle se svázanýma rukama a zavázanýma oþima není vĤbec lehké.
A pamatovat si pĜi dvoukilometrovém bČhu 9 mapových znaþek, které si
musíte ještČ ke všemu cestou najít, to už není nic pro sklerotiky. DČti si
s tím ale poradily se ctí. Mladší dČti skonþily na 15. místČ z 28, starší se
umístily na 17. místČ z 31 hlídek. BČžecký þas by sice mohl být o nČco
lepší, ale s plnČním úkolĤ na stanovištích si poradily dČcka na jedniþku. A
z toho máme, my vedoucí, radost, protože nauþit všechnu tu teorii šestileté
dČti a udržet ji v hlavách puberĢákĤ, to není lehký úkol.
Proto se my, jako vedoucí, budeme snažit dál, a vy nám, prosím,
držte pČsti.
A. ýepelková

Pokud se chceš stát mladým hasiþem, tak se pĜijć
podívat kteroukoliv stĜedu na náš trénink k hasiþské
zbrojnici (v dobČ letních prázdnin je pro mladší kroužek 1
x za 14 dní).
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SDH HodČþín
Léto prchlo v dál, na okno podzim Ģuká, když píšu tento text, trošku
mi mrzne ruka“. Pojćme tedy ještČ vzpomenout na horné letní dny a
spoleþné hodČþínské akce.
V þervenci probČhl další roþník badmintonového klání. NejdĜív
malinko sprchlo, ale pak se poþasí umoudĜilo a my jsme si užili pČkné
sportovní odpoledne i následnou after party. Všichni zúþastnČní si odnesli
hodnotné ceny, které jim tentokrát nebyly pĜidČlovány, ale každý mČl
možnost výbČru. TradiþnČ hráli smíšené dvojice, zvítČzili Lenka K.
s Rendou H., druhé místo obsadili Barþa H. s Dominikem P. a tĜetí byli
Petra (omlouvám, se, ale nevím pĜíjmení) a Radek Š. Jako zlatý hĜeb bylo
losování a hodnotnou publikaci „PrĤvodce milencĤ – polohy pĜi sexu“,
vydalo nakladatelství Knihcentrum v roce 1997. Co þert nechtČl, vyšla tato
cena na mého chotČ, tudíž jsme mČli následnou zábavu v Bumbálce lehce
zkalenou, neboĢ nás neustále posílali domĤ trénovat.
Když už jsem u Bumbálky, víte, jak se pozná správný hodČþínský
hospodský? …. Má na oku jeþné zrno. Ale pokud máte v podniku takové
mistry Ĝemesla, jako jsou Petr S. a Vláća J., je toto poznávací znamení
dotaženo k absolutní dokonalosti. Jeþná zrna se objeví obČma aktérĤm ve
stejnou dobu, jen jednomu na levém a druhému na pravém oku. Ovšem
mají tak zajištČno, že mohou svĤj spoleþenský podnik pozorovat opravdu
jako zanícení diváci.
Co se týká našich úspČchĤ v požárním sportu, musím nejdĜíve
s nadšením konstatovat, že se nám pČknČ rozrĤstá hasiþský potČr. Malého
Vítka Nováka jsme na svČtČ pĜivítali, jak se patĜí, takže bude urþitČ zdráv a
vesel. (Jen na ten taneþek v RychnovČ nedošlo, ale tĜeba to þasem
napravíme-).
A koneþnČ jsem se dopracovala k našim skuteþným požárním
úspČchĤm. V srpnu jsme se zúþastnili na témČĜ domácí pĤdČ závodĤ
v Olešnici. Po 1. Kole mČli naši borci nejlepší þas soutČže, ovšem ten se
díky novým pravidlĤm nepoþítal, takže jsme po druhém rozbČhu skonþili
na bramborové pĜíþce. Tento drobný nezdar jsme si ovšem vynahradili na
TĜebešovském beránku. Po 1. kole bylo naše družstvo A na prvním místČ
s þasem 35:06. Svou výbornou kondici potvrdilo i v kole druhém, kdy si
ještČ polepšili a zvítČzili s þasem 32:66. Domácí závodníci z TĜebešova,
kteĜí bČželi ve druhém kole pĜedposlední, si s þasem 33:36 již mnuli ruce a
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leštili místo na pohár. Ovšem triumfální hodČþínské Áþko jim úplnČ
závČreþným rozbČhem cenu vyfouklo. Obrovská gratulace a ovace! Naše
druhé mužstvo se umístilo za 14 soutČžících na pČkném 7. místČ. A
samozĜejmČ nesmím zapomenout na našeho železného muže Radima P.
Jak jinak - podrtil protivníky a potvrdil ta loĖskou formu.
Nu, a zítra oslavíme úspČchy spoleþenským veþerem v Bumbálce a
opékáním prasátka. Ale o tom až pĜíštČ.
Ladislava ŠĢovíþková

Myslivecké sdružení StĜezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobþané,
dne 13.7.2019 uspoĜádal náš myslivecký spolek na TĜešĖovce
veĜejné závody Cena kamaráda v loveckém parkúru. Závody byly
atraktivní i rychlejší v tom, že se využívaly i dovezené mobilní vrhaþky
terþĤ a soubČžnČ se stĜílelo na dvou stĜelištích pĜed i za chatou. Ke konci
závodu stĜelce i poĜadatele obtČžoval opakovaný prudký déšĢ. Z MS
StĜezmá nejlépe stĜílel celkovČ šestý Josef Vanický ml. a odnesl si znovu
po þase putovní pohár MS. V absolutním poĜadí zvítČzil Václav Herzán
z Opoþna pĜed Tomášem Petráškem a loĖským vítČzem Pavlem Grundem.
Závodu se zúþastnilo 61 stĜelcĤ.
Jarda Pultar se zasloužil o výrobu dvou wc budek k chatČ Na
Pasece. Majitelem této chaty a pĜilehlých pozemkĤ se stal p.Ing. Pavel Páv
a momentálnČ dolaćujeme pokraþování nájemní smlouvy k chatČ na další
období.
V ýastolovicích jsme za úþasti policie museli Ĝešit v srpnu vloupání
do chaty, pachatel byl policií zjištČn a vČc je v Ĝešení, truhláĜství pana
Macháþka v ýesticích nám ochotnČ vyšlo vstĜíc pĜi výmČnČ zniþených
dveĜí. Na dvou místech naší honitby byly znovu spatĜeny volnČ pobíhající
ovce. PĜedseda spolku se setkal s jejich majiteli sjednat okamžitou
nápravu, abychom nemuseli pĜistoupit k Ĝešení, které nám dává zákon o
myslivosti. Bohužel se tyto problémy opakují se stejnými lidmi každý rok.
Náš spolek pĜijal mezi sebe na dubnové schĤzi Ing. Martina
LuĖáþka, DiS. z TýništČ nad Orlicí jako þekatele þlenství se zkušební
dobou. Pan LuĖáþek v srpnu svoji žádost stáhl.
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Na úseku péþe o zvČĜ se nČkteĜí þlenové postarali o dovoz a rozvoz
obilných plev pro kachny i bažantí zvČĜ, Karel Janeþek v suchém létČ
pokraþoval v budování slanisek a napajedel pro zvČĜ a jejich doplĖování
pitnou vodou. Pokraþuje starost nČkterých þlenĤ o zakoupená a vypuštČná
bažantí kuĜata, s potČšením zaþínáme znovu vídat po revíru hejnka
divokých bažantĤ, kteĜí se znovu šíĜí do míst, kde bažantí zvČĜ byla kdysi
hojná. I letní stavy zajícĤ se zdály být povzbuzující. Pokraþoval lov lišek i
divoþákĤ, u srnþí zvČĜe bohužel trvá neutČšený stav, kdy nám hodnČ zvČĜe
hyne pod koly aut. OdstraĖování následkĤ po stĜetu aut se zvČĜí zĤstává
v poslední dobČ na nČkolika našich þlenech v þele s mysliveckým
hospodáĜem Pavlem Židem a je tĜeba pĜed jejich nepĜetržitou službou
smeknout klobouk. ýlenové našeho spolku se v záĜí sešli i s partnerkami
pĜi spoleþném posezení s grilováním masa a dokonce i tento náš veþírek
byl zakonþen telefonickou výzvou policie, abychom jeli odklidit poraženou
srnþí zvČĜ u ýestic.
V záĜí nás þeká nČkolik spoleþných vycházek na lov kachen.
V sobotu 12. Ĝíjna se mohou zájemci o sokolnictví pĜijet podívat za
ISOVER (Orsil) u ýastolovic, kam by cca v 10.30 mČla pĜijet skupina
sokolníkĤ s dravci na lov. My na jejich setkání navážeme tĜemi
podzimními lovy na drobnou zvČĜ a s pĜedstihem zveme širokou veĜejnost
do ýastolovic, kde se v kulturním domČ U Lva v sobotu dne 9. listopadu
od 20.00 hod uskuteþní taneþní zábava Poslední leþ – hraje skupina
Pokrok. V lednu nás pak bude þekat 20. Myslivecký ples v ýesticích.
Léto pĜineslo pČkné poþasí, tak aĢ Vám Všem vydrží pohoda i
radost z dokonþené kanalizace a z nové krásné silnice vedoucí Olešnicí a
HodČþínem do podzimních mČsícĤ! Snad náš spolek i v tomhle trošku
pomohl, když jsme poskytli prostor k parkování strojĤ zhotovitelĤm
kanalizace. Obecní úĜady budou brzy znovu rozhodovat o poskytnutí
dotací na r.2020 pro spolky. Budeme velmi rádi za další pĜízeĖ a podporu,
které si velmi vážíme.
S úctou R.Podolský – jednatel MS
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HISTORIE A DċJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
Dne 30. þervna se konalo v ZŠ Olešnice slavnostní ukonþení š.r.
1988-1989. PĜítomni byli zástupci MNV, SRPŠ a SPOZ a školní inspektor
J. Langr. ZároveĖ probíhalo rozlouþení s Ĝeditelkou školy Karlou
Bašátkovou, která odchází do dĤchodu. ěeditelka školy byla ve funkci 16
let. Karla Bašátková pĜedala školu M. Vránové, která byla dva roky na
mateĜské dovolené.
Školní rok 1989 – 1990
Škola je organizována jako jednotĜídní s tĜemi postupnými roþníky.
ěeditelkou je M. Vránová, která zároveĖ vyuþuje 15 žákĤ 1. - 3. roþníku.
Funkci školnice zastává p. JiĜina Židová. PĜi škole funguje SRPŠ složené z
rodiþĤ žákĤ. Hradí dČtem jízdné a vstupné na rĤzné kulturní akce. DČti se
zúþastnily plaveckého výcviku v Dobrušce. Byly na hvČzdárnČ v Hradci
Králové. Školní výlet dČti absolvovaly se ZŠ ýastolovice. Jely do Liberce
do ZOO a na JeštČd. SRPŠ pro dČti pĜipravilo dČtský karneval.
Školní rok 1990 – 1991
Škola je stále jednotĜídní s tĜemi postupnými roþníky. NavštČvuje ji
14 žákĤ. Dne 18. 3. 1991 odešla Ĝeditelka školy na mateĜskou dovolenou.
Od 19.3. ji zastupovala dĤchodkynČ Karla Bašátková až do konce školního
roku. Funkci školnice vykonává p. JiĜina Židová. 11. - 22. 2. postihla žáky
chĜipková epidemie. DennČ chybČlo až 10 žákĤ. V þervnu se žáci zúþastnili
v Týništi nad Orlicí lehkoatletického trojboje (skok do dálky, bČh na 60m
a hod míþkem). Karel Janeþek obsadil mezi žáky druhých roþníkĤ v okrese
2. místo. Žáci opČt absolvovali plavecký výcvik v Dobrušce. DČtský
karneval se letos z provozních dĤvodĤ nekonal.
Koncem þervna jeli žáci na školní výlet do Nového MČsta nad
Metují.
30.6.1991 konþí jednotĜídní škola, ukonþilo ji 14 žákĤ.
Školní rok 1991 – 1992
Zaþátkem záĜí 1.9. - 7.9. vyuþovala ještČ Karla Bašátková. Od 9.9.
1991 nastoupil zaþínající uþitel Roman Doleþek z TýništČ nad Orlicí.
Od 1.9. 1991 je škola opČt dvoutĜídní.
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1. a 2. roþník – 10 žákĤ vyuþuje Karla Bašátková
3. - 4. roþník – 11 žákĤ vyuþuje Roman Doleþek
Funci školnice vykonává pí. JiĜina Židová.
Ve škole je zaveden pitný režim. DČti platí 5/Kþ mČsíþnČ na šĢávu.
Od 7. záĜí zabezpeþuje obecní úĜad stravování pro žáky a uþitele.
ObČdy jsou dováženy ze školní kuchynČ v ýastolovicích osobním autem.
Dopravu obČdĤ hradí obecní úĜad a zároveĖ pĜispívá þástkou 3,50 na 1
obČd. Jídlo vydává, o nádobí, dovoz a úklid se stará p. H.CH. Vydávání
obČdĤ je hrazeno Školským úĜadem.
1.10. odchází na pČtimČsíþní náhradní vojenskou službu R.
Doleþek. Po dobu jeho vojenské služby ho zastupuje K. Bašátková. Jako
druhá uþitelka nastoupila od 1.12. B. Vašatová, dĤchodkynČ z ýastolovic.
DČti absolvovaly školní výlet autobusem spoleþnČ se ZŠ
ýastolovice do Prahy na dČtskou lední revue. Navštívily také RuzyĖské
letištČ a na PetĜínČ bludištČ.
Školní rok 1992 – 1993
Škole je stále dvoutĜídní se þtyĜmi postupnými roþníky. NavštČvuje
ji 21 dČtí. Do 28.2. 1993 vyuþovala druhou tĜídu p. B. Vašatová. 1.bĜezna
se vrátil z vojenské služby R. Doleþek. Do 30.6. 1993 byly dováženy
obČdy z ýestic a vydávány na sportovišti. Z pĤvodních dvaceti
pĜihlášených strávníkĤ jich zybylo na konci roku pouze 5. Asi vinou
kvality jídla. Rodiþe platili za 1 obČd 9 Kþ a 2,50 – 3,60 pĜispíval obecní
úĜad. Pro zamČstnance a dĤchodce stál 1 obČd 20 Kþ. Z dĤvodĤ klesajícího
zájmu bylo vydávání obČdĤ ukonþeno. Na školní výlet jely dČti vlakem do
Adršpachu.
Školní rok 1993 – 1994
Škola je stále dvoutĜídní:v 1. a 3. roþníku je 10 žákĤ a ve 2. a 4.
roþníku je 10 žákĤ, celkem navštČvuje školu 20 žákĤ. Od 1. 9. 1993
vyuþuje R. Doleþek, který zastupuje Ĝeditelku školy M. Vránovou a K.
Bašátková do 30. 1. 1994. 1.února 1994 se vrátila po mateĜské dovolené
M.Vránová.
DČti absolvovaly plavecký výcvik. Na školní výlet jely dČti do
ZOO ve DvoĜe Králové a na pevnost Dobrošov. Na školní budovČ byla
obnovena fasáda, natĜena okna, položeno linoleum, opraveny komíny,
stĜecha a hromosvod.
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Na prostranství pĜed školou realizoval výtvarník V. MacháĖ
plastiku s dČtskou tématikou.
Školský úĜad v RychnovČ nad KnČžnou vyhlásil konkurz na místo
Ĝeditele školy v Olešnici pro školní rok 1994 – 1995. Konkurz se konal
koncem þervna. Na konkurz se pĜihlásila M. Vránová a R. Doleþek.
Konkurz vyhrál o 1 hlas R. Doleþek.
KronikáĜka obce Olešnice Mgr. Milada Vránová

Další
Posvícení
Posvícení v Olešnici bude ve dnech 19.-21. Ĝíjna na areále v
Olešnici. ýeká Vás tradiþní posvícenská kuchynČ. V sobotu zahrají
k posezení Zdelováci, v pondČlí na dozvuky kapela Špunt.
23.-24. listopadu se mĤžete tČšit na už tradiþní zabíjaþku, pĜi které
Vám v sobotu zahraje kapela Špunt.
Posvícení v HodČþínČ se bude slavit v sobotu 26.10.
Fotbálek mužstev ženatých a svobodných zaþne na hĜišti od 15
hodin. Sraz zájemcĤ o hru je o 30 minut dĜíve.
Veþer pak od 18 hodin zahrají na kytary Pavel Pitaš a Honza
Jarkovský.
Bude pĜipraveno bohaté obþerstvení.
Svoz nebezpeþného a objemného odpadu
Ve þtvrtek 17. Ĝíjna 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 apod.
s tím, že musí být kompletní, dále plechovky od barev, prošlé léky,
koberce, lino aj.
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VÁŽENÝ ODBċRATELI, POUŽÍVÁTE VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI
VÝHRADNċ VODU Z VEěEJNÉHO VODOVODU??? MÁTE
K DISPOZICI I VLASTNÍ ZDROJ VODY – STUDNU?
POZOR!!!
Dovolujeme si Vás upozornit, že dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona þ.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu
pro veĜejnou potĜebu vþetnČ pĜípojky a na nČ napojené vnitĜní rozvody
vody propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje (napĜ. studnami,
vrty, lokálními zdroji vody atp.).
PĜi propojení pĜípojky z veĜejného vodovodu s potrubím pĜivádČjícím vodu
z jiného zdroje, mĤže dojít ke kontaminaci pitné vody z veĜejného
vodovodu a Vy tímto mĤžete zpĤsobit obecné ohrožení. KromČ tohoto
trestného þinu se dopouštíte i pĜestupku, za nČjž mĤže být uložena pokuta
až do výše 100 000,- Kþ.
NepodceĖujte závažnost tohoto problému!
Potrubí vodovodu pro veĜejnou potĜebu nesmí být propojeno
s vodovodním potrubím z jiného zdroje.

Borec na konec
Dominik Cvejn zaþal svoji fotbalovou kariéru v AFK ýastolovice
v 5ti letech. Jeho talentu a šikovné levaþky si všimli trenéĜi v Solnici, kam
sedmiletý Domþa pĜestoupil a hraje zde i v souþasnosti. S týmem Solnice
získal od roku 2016 nespoþet prvních míst na fotbalových turnajích.
NejvČtším úspČchem je však trojnásobná úþast v závČreþném turnaji
Ondrášovka Cup, kterého se úþastní 24 nejlepších týmĤ z celé republiky
roþníku 2009.
Na tomto místČ musíme zmínit i oba naše hasiþské sbory. Olešnice,
které se podaĜilo zvítČzit v soutČži O pohár starosty obce v kategorii mužĤ
i žen, a HodČþín, který obsadil první místo v soutČži O tĜebešovského
beránka, odkud si navíc Radim Pinkas odvezl i titul železného hasiþe.
Katka Šmídová v kategorii žen obsadila druhé místo.
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Borci na konci: Dominik Cvejn, nejlepší hráþ turnaje Opoþno 2019, a foto
zLyžaĜi
fináleŠtanclovi:
Ondrášovka Cup 2017:

… a SDH HodČþín v TĜebešovČ s Radimem Pinkasem:
Jirka Malý pasuje lovce danþí zvČĜe Milana Žida a Aleše Libotovského:

Badmintonový turnaj v HodČþínČ:
SDH HodČþín: Silvestr, zabíjaþka

Z þinnosti MS StĜezmá:

