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Bolí mě zadek.
Co říkáš?

Vážení občané,
dostává se Vám do ruky první vydání obecního zpravodaje v tomto roce. Budeme Vás v něm
informovat o akcích, které proběhly v prvním čtvrtletí, a hlavně Vám v něm přinášíme zmínku o
plánovaném dění ve čtvrtletí příštím. Zároveň Vám přejeme příjemné strávení Velikonočních svátků, a
snad Vás potěší i nakousnutí velikonoční zajíčci z této stránky.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení občané,
dovolte, abych Vás seznámil s chodem našich obcí od posledního vydání zpravodaje v roce 2006.
Na obec přišly žádosti o odkoupení obecních pozemků a to od p. Vašaty z Olešnice a p. Kolářové
v zastoupení společností ATELIER MACAS Pardubice. Jedná se o části pozemků p.č. 971, 262/1 a
1032/1. Zastupitelstvo schválilo prodej části pozemků za cenu 20,- Kč za m2 s tím, že veškeré náklady
hradí kupující.
Dne 19.ledna 2007 naši obec zasáhla vichřice. Naštěstí si řádění větru nevyžádalo žádné
mimořádné události nebo větší škody, pouze na lesním majetku došlo k polomům. Celkové množství
vytěženého dřeva po vichřici činí 41 m3.
V měsíci lednu byl rovněž proveden a zveřejněn rozpočet obce, rozpočet DSO ORLICE a
rozpočet DSO Obecní voda. Uvedené rozpočty byly zveřejněny a schváleny. Požadavek ze strany obce na
částku 50.000,- Kč na úpravu vodovodního řádu byl přijat a finanční prostředky nám budou poskytnuty
po provedených pracích.
V měsíci únoru byla provedena oprava veřejného osvětlení, zároveň došlo k výměně 8 ks lamp.
Dále byla provedena instalace přípojky jedné nové lampy k č.p. 136. V současné době je veřejné osvětlení
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v plném provozu, ovšem stav některých lamp je špatný a z tohoto důvodu zažádáme v roce 2008 o dotaci
na rekonstrukci celého osvětlení. V měsíci dubnu bude ještě provedena výměna jedné rozvodné skříně.
V únoru bylo zahájeno řízení na vodním díle Hoděčín. Zde jsme se za obec vyjádřili ke
skutečnému stavu. Požadavek z naší strany zní hlavně na odbahnění díla a zajištění ze strany MO ČRS
Lípa nad Orlicí na pravidelném čištění propustku, aby nedocházelo ke zbytečnému zvyšování hladiny. Při
této příležitosti je vznesen požadavek na osekání Olešnického potoka a osekání a odbahnění příkopů v
majetku Vodohospodářské správy v katastrech našich obcí.
V měsíci lednu bylo zahájeno jednání o vzniku MAS v našem regionu. Následně probíhala jednání
až do března, kdy byla MAS NAD ORLICÍ založena.
Obec vloží katastr obcí Olešnice a Hoděčín do MAS. Pokud by tak nebylo učiněno, nemohl by
nikdo z našich obcí žádat o dotace z programu k tomu určených. Pro všechny, kdo mají případný zájem
stát se členy nebo koho zajímají bližší informace o založené MAS, ať se obrátí na mne a nebo na
www.nadorlici.cz.
Stavební úřad v Kostelci nad Orlicí Vás žádá o spolupráci v oblasti nového stavebního zákona.
Požadavek úřadu je, aby občané, kteří plánují opravy, rekonstrukce, nové výstavby nebo další stavební
úpravy nejdříve konzultovali vše se stavebním odborem, co vše je potřeba doložit pro případné stavební
povolení.
V měsíci dubnu proběhnou výstavby plynu, veřejného osvětlení a výstavby elektro propojení na
sídlišti Vrbka. Doufáme, že problémy, které vzniknou pro občany místní části s výstavbou, budou co
nejmenší a bude brán ohled na různá omezení plynoucí z realizace stavby.
Jak nám všem je známo, stav silnic v našich obcích není dobrý. Bohužel po stížnostech, které byly
odeslány a následných místních šetřeních, která již dvakrát proběhla za účasti zástupců Ředitelství silnic a
dálnic, KÚ Královéhradeckého kraje, SÚS Rychnov n. Kn. a zástupce obce Olešnice, se zúčastnění
zástupci shodli na tom, že komunikace je v dobrém stavu. Pouze nám jako zástupcům obce se to nelíbí a
nesouhlasíme s tím. Bohužel není možné očekávat, že stav vozovky se výrazně zlepší. Výsledek jednání
nás donutil spojit se s okolními obcemi a požadovat zlepšení celkové situace.
Celé obecní zastupitelstvo se těší na podněty, které by vedly ke zlepšení života v našich obcích a
popřípadě na náměty pro plánované oslavy, chystané na 16. června 2007.
Nyní Vám na závěr přeji mnoho slunce při jarním pobytu venku, ať při práci a nebo při trávení
volného času venku.
Jiří Moravec starosta

Statistika obcí
Naše obce mají k 20. 3. 2007 celkem 418 obyvatel, z toho je 209 žen a 209 mužů.
Přistěhovali se:
Langerová Lenka, Olešnice
Langer Ondřej, Olešnice
Zemřeli:
Cetel Václav, Olešnice
Narodili se:
Horák Vojtěch, Olešnice
Vondráčková Anna, Olešnice
Životní jubilea od ledna 2007 do května 2007:
paní Marie Kadlecová, Olešnice
86
pan František Leichter, Olešnice
70
pan Miroslav Münich, Olešnice
70
pan Bohuslav Junek, Olešnice
60
paní Jiřina Vítková, Olešnice
85
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paní Anna Martincová, Olešnice
pan Milan Kopecký, Olešnice
paní Marie Slavíková, Olešnice
pan Jaroslav Hovorka, Olešnice
pan Josef Machač, Olešnice
paní Marie Pinková, Olešnice
pan Václav Pařízek, Olešnice
pan Antonín Valtera, Hoděčín

89
60
50
87
80
80
60
84

Zpráva SPOZu
V letošním roce bude SPOZ pracovat v tomto složení:
Předseda:
Pinková Martina
Členové:
Kohoutková Marie
Kaplanová Eva
Hostinská Marie
Vilímková Pavlína
Dne 24. února 2007 se konal na sportovním areále obecní ples. K tanci hrála skupina Betty
z Letohradu.
Dne 21. dubna se na sportovním areále uskuteční setkání důchodců. Bude připraven program,
který zajistí žáci ze základní školy, občerstvení a také překvapení.
Dne 16. června 2007 se uskuteční v našich obcích oslavy:
600 let od vzniku obce Olešnice
130 let od vzniku hasičů v Olešnici
651 let od vzniku obce Hoděčín
70 let od vzniku hasičů v Hoděčíně
Tyto oslavy proběhnou v obou našich obcích a bude připraven bohatý program na celý den.
Martina Pinková

Zpráva školské rady
V lednu letošního roku proběhl zápis dětí do školy. Do prvního ročníku je zapsán 1 žák.
Dne 1. března proběhla v základní škole schůzka rodičů a ředitelky školy Mgr. Vránové, která je
informovala o jejím zastoupení v době nemoci. Na této schůzce byli přítomen zástupce obce
místostarosta p. Dostál a za školskou radu p. Pinková. Rodiče dětí měly možnost diskuse na otázky
týkající se obce a provozu školy po dobu nemoci.
Dne 10. března se na sportovním areálu uskutečnil dětský karneval. Pro děti byl uspořádán
program a bohatá tombola. Dětem se karneval moc vydařil.
Školská rada a obecní zastupitelstvo přejí ředitelce školy Miladě Vránové brzké uzdravení a
návrat k její oblíbení činnosti – výuce dětí.
Martina Pinková
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SDH Olešnice
Na začátku letošního roku pořádali hasiči z Olešnice tradiční ples, který se konal 27.1. na
sportovním areálu. Po několika hubených letech co se týká počtu účastníků dokázali lidé zaplnit sál
takřka do posledního místa. Dobrou zábavu a skvělou atmosféru toho večera podtrhla také hudební
skupina Betty, která je naším pravidelným hostem.
Jak už asi mnozí víte, v letošním roce slaví hasiči z Olešnice 130 let založení sboru. Oslavy
proběhnou 16.6. společně s oslavami výročí založení našich obcí Olešnice a Hoděčína. Této akci
přikládáme velký význam a pečlivě se na ni připravujeme. Zdaleka to však není jediná akce, které se
chceme zúčastnit. Mezi ty nej patří:
1.5.
19.5.
23.6.
14.7.
18.8.
1.9.
15.9.
22.9.

kácení máje
okrsková soutěž v Hoděčíně
soutěž Avií v Albrechticích
Lhotecký džbán
Pohár starosty Olešnice
Horecký pohár
Pohár starosty v Albrechticích
Pohár M. Frýdy v Častolovicích

Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že hasiči skutečně nezahálí. Tak jim popřejme hodně štěstí a
elánu do všech těch akcí a pokud najdete chvíli volného času, přijďte je na některou soutěž podpořit i vy.
Za všechny hasiče Vám děkuje velitel sboru

Milan Kohoutek.

SDH Hoděčín
Jsme rádi, že Vám můžeme přiblížit činnost Sboru dobrovolných hasičů obce Hoděčína.
Ačkoli máme malou členskou základnu, naše činnost je doufáme přínosem nejen pro obec, ale i
pro nás samotné členy.
V loňském roce proběhl již tradiční sběr starého železa, pálení čarodějnic, fotbálek pro děti a
pouťová zábava v místním kulturním zařízení.
Pro letošek plánujeme kromě již zmíněných akcí také jednu novinku, a to je pořádání Soutěže
okrsku v požárním útoku. Doufáme, že se přípravy této události zhostíme se ctí.
Jelikož naše hasičská technika je již spíše historická, pokoušíme se sehnat novější typ hasičské
stříkačky, který by mohl konkurovat okolním sborům.
Vážíme si podpory všech občanů i Obecního zastupitelstva a věříme, že nám zachováte přízeň.
Přejeme vše dobré,
SDH Hoděčín.
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Životní prostředí
Hoděčínský rybník
Obec Olešnice zaslala dne 5.3.2007 na městský úřad v Kostelci nad Orlicí žádost o vybagrování
rybníka v Hoděčíně. Důvodem je zvýšení retenční schopnosti pro případ povodní.
Kontejnery na tříděný odpad

Žádáme občany o důsledné třídění odpadů patřícího
do kontejnerů (plasty, papír, sklo). Upozorňujeme, že do
kontejneru na papír nepatří obaly Tetra Pak (tj. obaly od
nápojových kartonů, viz. obr.) .Tyto obaly se mohou vhazovat do nádoby na plasty.
Dále budou během letošního roku přidány kontejnery na sklo, které se bude třídit dle barev (čiré
a ostatní).
V průběhu jara se uskuteční v naší obci svoz nebezpečného odpadu (staré televizory, lednice,
obaly od barev apod.). Přesný termín svozu bude včas oznámen obecním rozhlasem.
Obecní zastupitelstvo bylo upozorněno na vznik černých skládek. Vyzýváme občany, kteří si
dosud nezakoupili nebo nepronajali popelnici nebo pytle na odpad, aby tak učinili, neboť se vystavují
postihu ze strany ochrany životního prostředí.

Inventura obecního majetku
Ke dni 31.12.2006 byla provedena inventarizace majetku, patřícího do vlastnictví obcí Olešnice a
Hoděčín. Veškeré podklady týkající se této inventury jsou k nahlédnutí u paní Dostálové na obecním
úřadě.
Za kontrolní komisi Jiří Holoubek

Oslavy výročí
16. červen bude pro naše obce významný den. Budou se konat oslavy první zmínky o Hoděčíně –
651 let, Olešnici – 600 let, 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Olešnici a 70. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Hoděčíně.
Všichni občané našich obcí budou na tyto oslavy pozváni pozvánkou, na které bude uveden i
program oslav. Přesto Vám již dnes přinášíme předběžný program těchto oslav.
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První část oslav začne dopoledne v Hoděčíně. Zde uvidíme mimo jiné ukázkové pokusy
v požárním útoku.
Druhá část oslav se bude konat v hasičské zbrojnici SDH Olešnice. Zde dojde ke slavnostnímu
předání praporu sboru.
Závěrečná část oslav proběhne v odpoledních hodinách na sportovním areálu. Zde uvidíte
vystoupení mažoretek. K poslechu zahraje kapela Opočenka. Děti budou mít možnost povozit se v kočáře
nebo na elektrickém býku. Přijede se nám ukázat koňská stříkačka z Albrechtic, v horním patře areálu
bude výstava mysliveckého sdružení Olešnice. Večer se bude konat taneční zábava (hraje Libor Šupler) a
ohňostroj.
Jak vidíte, přípravy na oslavy jsou již v plném proudu. Přesto bychom Vás chtěli požádat o pomoc
při přípravě a organizaci těchto oslav. Pokud budete mít nějaký nápad, jak zpestřit nebo doplnit program
těchto oslav, nebo pokud budete chtít finančně nebo i jinak přispět ke zdaru této akci, případně sehnat
sponzory, obraťte se na obecní úřad. Obecní zastupitelstvo Vám předem děkuje.

Další
Dne 12.3. došlo k pokácení bříz na dolním konci Olešnice, důvodem byl stav těchto stromů.
Dochází ke změně telefonního čísla zdravotního střediska (MUDr. Šesták) na 606 444 255. Přesto
že se jedná o číslo mobilního telefonu, bude dostupné jen v ordinačních hodinách.
Obec nabízí k prodeji cihly u sportovního areálu, informace u starosty obce.

Borec na konec

Dne 24.3. se zúčastnil občan naší obce Ing. Miloš Cvejn (na
snímku právě probíhá cílem) Hervis půlmaratonu v Praze. Z celkového
počtu 5.700 účastníků doběhl na velmi pěkném 724. místě celkově (681.
v kategorii muži) v čase 1:38:43. Díky dvouměsíčnímu tréninku, perfektní
činnosti podpůrného týmu, tvořeného rodinou, i díky tomu, že se nenechal
strhnout tempem pozdějšího vítěze jménem Ivuti Patrick z Keni (čas
1:01:00), kterého hnal před sebou, si celých 21 km užil a trať zvládl bez
problémů. Miloš doufá, že příště by se k němu mohli přidat další běžci
z okolí. Jeho dalším cílem je maratón. Přejeme mu další úspěchy v tomto
sportu i v dalších činnostech.
Pochlubte se nám s Vašimi úspěchy, v příštím vydání Obecního
zpravodaje můžete být na tomto místě i Vy.
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