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Vážení občané,
Dostává se Vám do rukou letní vydání zpravodaje obcí Olešnice a
Hoděčína. Nyní je to v trochu pozměněném formátu, přidali jsme rubriku o
myslivosti. Přejeme Vám příjemné čtení i zbytek prázdnin.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení občané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností obecního zastupitelstva a
s chodem našich obcí od posledního vydání zpravodaje .
V měsíci březnu byla zahájena rekonstrukce mostku u p. Podstavka
v Hoděčíně. Stavbu provedla společnost V+V Hřibiny. Na tuto akci byly
zakoupeny 2 ks betonových rour o průměru 80 cm. Doufáme, že provedená
úprava přispěje k lepšímu odtoku vody při přívalových srážkách a tím bude
ochráněn majetek našich občanů v této lokalitě.
Společně s touto akcí bylo provedeno vyčištění příkopu pod p.
Lubošem Junkem. Zde již několik let docházelo ke stížnostem občanů na
silný zápach, zejména v letních měsících z důvodu špatného odtoku.
Celkové náklady na obě akce byly ve výši 59.167,- Kč.
Dne 2. dubna 2007 bylo předáno staveniště na sídlišti Vrbka.
Firmy, které zde prováděly výstavbu veřejného osvětlení, přípojku NN a
výstavbu prodloužení plynu, přebraly stavbu a ihned začaly provádět
výkopové práce a následné pokládky sítí. Obec dne 6.4.2007 přebrala zpět
celé dílo včetně opravené komunikace. Za tento kladný přístup patří
poděkování společnosti ADÁMEK Jaroměř, ČEZ Děčín a p. Milan
Bezdíček Olešnice. Ještě jednou děkujeme za rychle a kvalitně odvedenou
práci. Dnes je již veřejné osvětlení a prodloužení kabelu NN
zkolaudováno. Plyn bude kolaudován až po zanesení na KÚ v Rychnově
n.Kn. Náklady na vybudování veřejného osvětlení byly ve výši 40.124,-Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo a odhlasovalo nákup lesa v KÚ
Rašovice. Celkové náklady na tento nákup jsou ve výši 500,-Kč. Jedná se o
celkovou výměru 1,2 ha. Zastupitelstvo tímto krokem chce do budoucna
rozšiřovat lesní plochy v majetku obce.
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Údržbu zeleně v našich obcích pro rok 2007 zajišťují manželé
Kaplanovi, jedná se hlavně o údržbu živých plotů a okrasných dřevin.
Údržbu travnatých ploch má na starosti p. Hofman z Hoděčína. Na základě
oboustranné dohody má p. Hofman na starost údržbu a případné opravy
traktůrku.
DSO ORLICE, kde je naše obec členem, zajišťuje pro letošní rok
nákup mobiliáře. Stejně jako v loňském roce se naše obec bude podílet 1/3
na nákladech. Pro rok 2007 jsme dali do požadavku nákup 1 ks přístřešku
/jako je v Hoděčíně u zvoničky/, 5 ks laviček, 1 ks odpadkového koše a
stojanu na jízdní kola. Záměr obce je tento majetek instalovat u rozcestí za
mlýnem v Olešnici ve směru na Paseky. Doufáme, že našemu požadavku
bude vyhověno a přispějeme tím tak k dalšímu koutku vhodnému
k odpočinku při Vaší procházce a nebo projížďce na kole.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypsal již druhé
výběrové řízení na prodej domku č.p. 43 s pozemky v KÚ Olešnice. V
prvním kole byla vyhlášena nejnižší cena 600.000,-Kč, kde nebyl žádný
zájemce na koupi. Ve druhém kole byla nejnižší možná cena ve výši
480.000,- Kč, dosud není znám výsledek. Zastupitelstvo obce se rozhodlo,
že cenové podmínky nejsou pro obec zajímavé a z tohoto důvodu jsme
prozatím odstoupili od záměru nákupu této nemovitosti.
V měsíci červnu byla provedena výměna dopravního značení na
cestu na Rašovice. Původní značení neodpovídalo současné vyhlášce.
Výměna byla provedena na podkladě upozornění od POLICIE na špatné
osazení dopravními značkami.
Dětský den, který proběhl 2.června 2007 na sportovišti v Olešnici,
hradil z části OÚ Olešnice, a to v částce 4.425,-Kč. Děkuji touto cestou
SRPDŠ při ZŠ v Olešnici a školské radě za zajištění celé akce.
Místní šetření, které proběhlo dne 7.6.2007 za účasti
Vodohospodářské správy v Rychnově n.Kn. a obcí Olešnice, mělo za úkol
projednat údržbu potoku a příkopu v obci. Na naše stížnosti byla konečně
reakce, která vyústila v toto jednání. Zde bylo přislíbeno, že v roce 2007
dojde k osekání Olešnického potoka a přikopu v majetku správy, dále byl
podán návrh na odbahnění příkopu na obecnici ve směru ke sportovišti,
rovněž zde byl dán příslib k provedení práce na tomto úseku. Pro rok 2008
je ve výhledu vyčištění břehů Olešnického potoka od náletových dřevin.
Doufáme, že alespoň část z výše uvedených slibů bude splněna.
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V průběhu měsíce června byl odvezen písek z plážového hřiště na
sportovišti v Olešnici. Po provedeném nutném úklidu bylo zjištěno, že
asfaltová plocha se propadla a vznikly zde velké kaluže.Vzhledem
k blížícím se oslavám bylo narychlo položeno odvodnění kolem asfaltové
plochy pro případ nepřízně počasí.
Dne 26.6.2007 byla provedena montáž podzemního hydrantu na
sídlišti Vrbka. Tento hydrant nahradil původní nadzemní hydrant, který by
překážel při výstavbě nové komunikace. Celá akce byla plně pokryta
finančními prostředky z DSO Obecní voda.
Dne 27.6.2007 došlo k poškození zúžení na cestě na Rašovice.
Viník se sám osobně přihlásil. Opravu zúžení provedl sám a na své
náklady. Oprava byla dokončena 9.7.2007
Nyní si Vás dovolím ještě upozornit na množící se případy vloupání
do rodinných domků a objektů našich spoluobčanů. Pokud by někdo z Vás
viděl pohyb podezřelých osob nebo vozidel, prosím ohlaste to ihned na
číslo POLICIE. Pouze všímavostí nás všech nebude docházet k dalším
škodám na majetku občanů.
Vážení spoluobčané, nyní mi dovolte, abych se v krátkosti vrátil
k oslavám, které probíhaly 15. a 16.června 2007. Všichni, kteří jste se
mohli zúčastnit, jste měli možnost si vybrat něco z připraveného programu.
Doufáme, že na tento víkend budete vzpomínat jako na pěkně prožité
chvíle.
Celá akce by se neobešla bez významného finančního podílu
sponzorů, dále všech občanů, kteří nekoukali na svůj volný čas a přiložili
ruku k dílu. Nedílnou součásti byly i děti ze ZŠ v Olešnici spolu
s učitelským sborem a bývalými žáky ZŠ, členové SDH Hoděčín a SDH
Olešnice a zároveň i všichni účinkující. Dále bych vyzdvihl práci celého
obecního zastupitelstva spolu s účetní obce p. Dostálovou. Bez těchto
všech lidí, kteří se podíleli na přípravách a na samotném průběhu oslav, by
tato akce těžko vznikla.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za hodiny
usilovné práce a za přístup, který jste věnovali přípravám a zdárnému
průběhu oslav.
Jiří Moravec starosta
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Statistika obcí
Naše obce mají k 30. 6. 2007 celkem 422 obyvatel, z toho je 212
žen a 210 mužů.
Přistěhovali se:

Páleníková Romana, Olešnice
Pfeifer Miroslav, Olešnice
Dostál Zdeněk, Olešnice
Dostál Patrik, Olešnice
Dostálová Petra, Olešnice
Dostálová Dominika, Olešnice

Odstěhovali se:

Poslušná Gabriela
Poslušný Josef ml.
Poslušný Josef nejml.
Bezdíček Milan ml.
Bezdíčková Petra
Bezdíčková Michaela

Narodili se:

Junková, Hoděčín
Bartošová Edita, Olešnice
Pazderníková Vendula, Olešnice
Bezdíček Martin, Olešnice

Životní jubilea od května 2007 do června 2007:
pan Žid Zdeněk, Olešnice
pan Hochmal Bohuslav, Olešnice
paní Martínková Jarmila, Hoděčín
pan Vítek Václav, Olešnice
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Zpráva ZŠ Olešnice
Základní škola Olešnice
odpovídá svým vybavením,
pedagogickým obsazením, hygienickými i bezpečnostními podmínkami
požadavkům kladeným na dnešní školy. Dětem jsou k dispozici dvě
prostorné učebny, deset počítačů, tělocvična a hřiště. Výuka probíhá
moderními metodami, žáci se specifickými poruchami učení jsou
reedukováni školenými pracovníky. Oproti městským školám malotřídka
přináší také osobnější přístup k žákům, když v městských školách probíhá
výuka spíše formálně. V naší škole je uplaňován individuální přístup k
jednotlivým žákům. Práce v malém kolektivu umožňuje dětem větší
seberealizaci a vyrovnanější výkony. U nás je zajištěna trvalá pomoc dětem
se slabším prospěchem, špatně se vyrovnávajícím s velkým kolektivem i
dětem s lehkou mozkovou disfunkcí. Individuální péči mají u nás i děti s
mimořádným nadáním. V menším kolektivu dokážeme také daleko lépe
zvládnout tolik obávanou a v dnešní době mezi dětmi rozšířenou šikanu a
na naší škole se zatím neobjevily žádné sociálné patologické jevy jako
kouření, alkohol a drogy. Volnočasové aktivity dětí zajišťuje škola formou
zájmových kroužků .
ředitelka školy

Zpráva školské rady
Dne 2. 6. uspořádala školská rada ve spolupráci se SRDPŠ a
olešnickými hasiči dětský den na sportovním areálu. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěžních disciplín, které byly odměněny sladkostmi a
bonbóny. Na závěr dětského dne jsme si opekli buřty a děti se radovaly
z mnoha krásných zážitků.
Martina Pinková
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči. Máme za sebou první
polovinu roku a několik stěžejních akcí, o kterých se chci krátce zmínit.
Tou první bylo kácení máje, které jsme pro vás připravili tradičně
na první květnové odpoledne. Je stále těžší vymýšlet nové akční scénky,
ale doufám, že vás letos „zpívající hasiči“ zaujali.
Druhou akcí byla účast na okrskové soutěži v Hoděčíně, která se
konala v polovině května za účasti všech družstev našeho okrsku. Naše
družstva mužů i žen si z této akce odvezla první místa. Gatulujeme!
Poslední největší akcí byla účast na oslavách 130. výročí založení
SDH v Olešnici, které se konaly 16. června spolu s dalšími oslavami (viz.
výše). Součástí oslav bylo vystoupení hasičských družstev z Olešnice a
Hoděčína, mezi kterými nechyběla „stará garda“ z Olešnice. Z rukou
starosty obce p. Moravce převzali hasiči z Olešnice novou zástavu, která
bude umístěna v hasičské zbrojnici. Všem zúčastněným členům chci
poděkovat nejen za pomoc při přípravě těchto akcí, ale také za skvělou
reprezentaci celého sboru.
Ještě mi zbývá se zmínit o přípravě na domácí hasičskou soutěž „O
pohár starosty obce Olešnice“, která se koná 18. srpna v Olešnici na
sportovišti. Všichni jste co nejsrdečněni zváni s prosbou o vytvoření skvělé
divácké podpory v domácím prosředí.
Za všechny hasiče Vám děkuje velitel sboru
Milan Kohoutek.
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané, nový výbor mysliveckého sdružení se ihned
po svém zvolení ujal plnění uložených úkolů a kromě toho se za výrazné
pomoci mnoha dalších členů pustil do dalších prací a činností, které nebyly
původně v plánu.
Jednou z takových věcí bylo zajištění výstavy trofejí a přehlídky
naší činnosti při příležitosti oslav založení obce Olešnice dne 16.6.2007, o
kterou jsme byli požádáni Obecním úřadem v Olešnici. Pro vytvoření
výstavní expozice nám byla uvolněna jedna místnost sportovního areálu
v Olešnici. Na výstavu byly našimi členy zapůjčeny jak trofeje zvěře
ulovené v naší honitbě, tak z dalších revírů. Dále pak byly k vidění poháry
z kynolog.soutěží, Putovní pohár MS Střezmá ve střelbě na asfaltové terče,
shozy paroží, kronika, videoukázky lovů zapůjčené panem Šmídou
z Olešnice /velmi děkujeme/ atd. Během výstavy si mohli návštěvníci
rovněž zakoupit losy do tomboly o zvěřinu ze srnce. Tuto cenu pak veřejně
vylosoval host slavnosti, bývalý hokejista Ladislav Lubina, přizvaný
zástupcem starosty Olešnice a členem MS Střezmá p.Dostálem, který
s myšlenkou uspořádání výstavy přišel. Výstavu shlédlo se zájmem velké
množství lidí z nemyslivecké veřejnosti a my věříme, že si mnozí z nich
odtud odnesli zlepšený pohled na naši činnost. Zbývá dodat, že srnce
vyhrál v tombole Vladislav Jarkovský ml. z Hoděčína.
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Myslivecký den
Dne 23.června 2007 se za příjemného
počasí a pěkné návštěvy veřejnosti uskutečnil
u chaty Na Pasece tradiční Myslivecký den se
střeleckou soutěží v loveckém parkuru na
asfaltové terče „ O Putovní pohár MS Střezmá
Olešnice“, který tentokrát po bezchybném
výkonu získal nástřelem 20zásahů z 20
možných náš mladý člen Mirek Martínek
z Velké Ledské. Jde o Mirkův první úspěch
v této soutěži. Na dalších místech se pak po
vzájemném rozstřelu umístili p.Miloslav
Zaňka (MS Střezmá) a p.Bárta z Javorníce (na
snímku vlevo).

Další zprávy:
 právě za sebou máme červen, který je nazýván Měsícem myslivosti
a ochrany přírody
 odlov srnčí zvěře odstartoval ve druhé polovině května úspěšný
pobyt 2 německých hostů,kteří ve 2 dnech ulovili v doprovodu
Jaromíra Dostála 3 srnce
 v jarních měsících se našim členům podařilo na čekané ulovit více
než 10 mladých
lišek,což jistě povede ke zmírnění škod na přírůstcích drobné zvěře
 4 členové a 1 čekatel členství /A.Mitana, ,Josef Vanický st. a ml.,
M.Zeman a R.Mitana ml./ se vlastními silami postarali o obnovení
a výraznou modernizaci adaptačních a vypouštěcích voliér na
bažanty v prostoru uznané bažantnice ve Vanického stráni a
v Keřích pod Strýcem. Díky jejich mnohahodinovému úsilí jsou
dnes již ve voliérách odchováváni mladí bažanti.
 na chovatelské přehlídce trofejí z oblasti okresu Rychnov nad
Kněžnou za r.2006 byly veškeré předložené trofeje naším
sdružením hodnoceny komisí jako odlov správně prováděný dle
chovatelských zásad
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 na dubnovém Okresním sněmu ČMMJ byli na návrh MS Střezmá
odměněni propůjčením medailí ČMMJ Za zásluhy o rozvoj
myslivosti při příležitosti životních jubileí pan Bohuslav Kunc,
Ing.Josef Vanický a in Memoriam pan Miroslav Beránek
 v Olešnici před hospodářskou budovou došlo v květnu za výrazné
spolupráce Obecního úřadu ke snížení řady smrků zasahujících
svými větvemi do elektrického vedení
 v Častolovicích před mysliveckou chatou probíhá brigádní formou
pokládka nového elektrického vedení a obnova osvětlení parkoviště
před objektem pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí návštěvníků chaty
 u hospodářské budovy v Olešnici provedl náš člen p.Laštovička
opravu nátěrů a zasklení oken
 po dohodě s majitelem chaty p.Ing.Pávem provedli začátkem
června 4 naši členové opravu severní stěny chaty Na Pasece, při
které byly vyměněny některé shnilé trámy nosné konstrukce chaty.
Další členové pak pokáceli 2 suché stromy třešní a zpracované
dřevo odvezli jako palivo na chatu v Častolovicích. Kuriózně
končila oprava chaty, po které jsme objevili asi 8 m od místa
opravy pod smrky přikrčeného malého „ušáčka“, který vedle
nařezaného dřeva přečkal několik hodin vrčení motorové pily a
zatloukání hřebíků.

 v jarních měsících byla započata výstavba dvou krytých
pozorovatelen –kazatelen-v lokalitě Třešňovka nad Hoděčínem,
které poslouží především k zimnímu lovu černé zvěře
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 dne 25.5.07 se někteří naši členové zúčastnili pravidelné
celonárodní výstavy Natura Viva – Ryby, myslivost, včely v Lysé
nad Labem, na které byla mj.k vidění trofej lišky ulovené v r.2006
naším členem Jiřím Malým, ohodnocená bronzovou medailí
 dne 25.5.07 byla operativně z provozních důvodů přesunuta členská
schůze MS Střezmá do restaurace ve Hřibinách. Po mnoha letech se
tak členská schůze odbyla mimo mysliveckou chatu
v Častolovicích. Tuto změnu přivítali zvláště myslivci z Olešnice a
Ledské a vyslovili se i napříště pro rotaci místa konání schůze.

Ještě se naši členové ani nestihli vzpamatovat ze
ztráty Pepíka Soukupa a už naše řady zasáhla v
dubnu další smutná zpráva, odchod p.Miroslava
Beránka z Častolovic, dlouholetého člena a
spoluzakladatele MS Střezmá Olešnice,který
zemřel po dlouhé nemoci, přesto poměrně
nečekaně, ve věku nedožitých 80-ti let..
Myslivec a včelař Miroslav Beránek působil
v několika funkcích ve výboru MS Střezmá
Olešnice, pravidelně se staral o odchovávané
bažanty, významně pomáhal při stavbě myslivecké
chaty v Častolovicích a příkladně vždy plnil své
uložené úkoly na všech úsecích myslivosti. Za
příkladnou práci pro myslivecké sdružení Střezmá
a zdejší přírodu byl oceněn čestným uznáním. Při příležitosti osmdesátých
narozenin mu pak bylo Českomoravskou mysliveckou jednotou propůjčeno
vyznamenání III.stupně, Bronzový odznak za zásluhy o myslivost, jehož.předání se
však již bohužel nedožil. Jeho nepřehlédnutelnou práci, úspěchy a oddanost
myslivosti tak alespoň navždy zachycují údaje a fotografie v kronice sdružení.
R.P
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Životní prostředí
V měsíci květnu proběhl pro naše občany bezplatný svoz
nebezpečného odpadu. Příští svoz se uskuteční zhruba ve stejném termínu
v příštím roce. Kdo by se chtěl tohoto odpadu zbavit v průběhu roku, má
možnost tento odpad odvézt do technických služeb města Kostelec n. Orl.
(sídlí v bývalých kasárnách). V případě většího množství odpadu je možné
po dohodě se starostou obce objednat na odvoz Avii s kontejnerem. Tyto
služby jsou již zpoplatněny.
V červnu se uskutečnil ve spolupráci s místní školou sběr starého
papíru. Celkem se posbíralo 2850 kg. Finanční prostředky získané
z prodeje budou použity na nákup školních potřeb. Tímto děkujeme všem
občanům, kteří na sběr přispěli nebo se jinak angažovali při jeho svozu.
Z důvodu neustále přeplněných kontejnerů na plasty, žádáme
občany o pečlivé sešlapávání plastových lahví.

Oslavy výročí
Tomto místě se několika fotografiemi vrátíme k oslavám, které
v našich obcích proběhly 16. června.
Strana 13: výsadba buků 15.6., výstava v prostorách školy.
Strana 14: nová a stará stříkačka hoděčínských hasičů, „stará garda“
hasičů z Olešnice s historickou stříkačkou Mára z Hoděčína.
Strana 15: Děti ZŠ Olešnice vystoupily s muzikálem, převoz
nového praporu SDH Olešnice na sportoviště.
Strana 16: vystoupení Opočenky a mažoretek na sportovišti
Strana 17: hosté se mohli svézt na elektrickém býku a živém koni
Strana 18: trocha sportu s Láďou Lubinou a předtančení zahajující
taneční zábavu
Strana 8: výstava trofejí mysliveckého sdružení Střezmá, předání
tomboly
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Cyklistické výlety
V loňském roce jsme jeli celkem na 12 výletů. Naši nejmladší
účastnící jsou Anna Martinková a Jakub Holoubek, nejstarší je pan Milan
Valtera. Trasy vybíráme podle toho, kdo s námi jede a také podle toho, kdo
má jaké kolo. Když jedou malé děti vybereme si trasu např. do Bělče nad
Orlicí, kde nejsou po cestě žádné kopce. V loni jsme si dokázali, že hravě
zvládneme i vysokohorský terén, jelikož naše trasa vedla z Deštného přes
Orlické Záhoří, Bartošovice až do Rokytnice a zpátky přes Rychnov domů.
Byla to jedna z našich nejdelších tras. Mimo hospod a jiných
občerstvovacích zastávek jsme navštívili i 2 rozhledny – Vrbice a Osičinu,
přehradu Rozkoš, památný dub v Bědovicích, Masarykovu chatu na
Šerlichu, nebo westernový den na Vochtánce. Do Deštného jezdíme
cyklobusem, ale jsou mezi náma i borci, kteří si to vydupou na kole.
V letošním roce bychom chtěli zkusit cyklovlak, nebo výlet na 2 dny
s přenocováním pod stanem. Jestli chcete jezdit s námi, tak se zeptejte na
bližší informace u Sejkorových, nebo u Pinkových. Noví cyklisté jsou u
nás vítáni.
Martina Pinková

Další
Obecní úřad Olešnice nabízí občanům k zapůjčení:
• Gril (na sele, kýty a pod.)...…………………...50 Kč / víkend
• Míchačka (cca na 4 kolečka)………………….30Kč / den
• Trubkové lešení (cca m včetně podlážek)…..100 Kč / den (pro
místní obyvatelé)
…..200Kč / den (pro
ostatní)
počty: trubky ……6m- 31 ks, 4m- 31 ks, 2m- 63 ks
podlážky….85 ks
spojky…….128 ks
doutníky…..35 ks
patky………9 ks
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Borec na konec
Borců nakonec máme dnes více. Prvním z nich jsou olešničtí hasiči,
kteří se 13.7. zúčastnili
soutěže O lhotecký džbán
v Kosltelecké
Lhotě.
Hasičské
družstvo
zúročilo
zkušenosti
posbírané
v minulých
ročnících
Džbánu
a
motivováno hlavní cenou
(sud
piva)
zvítězilo
v konkurenci
15ti
družstev. Gratulujeme.

Protože se v tomto vydání věnujeme
cyklistice, zařadil jsem jako borce na konec i Josefa
Sejkoru, Olešnice 71. Pepa se věnuje cyklistice již
řadu let, zúčastňuje se i cyklistických závodů. Letos
absolvoval dva závody Dobrušského poháru.
Prvním byla 29.4. silniční časovka na 10km Pohoří Bohuslavice - Pulice – Pohoří, kterou zajel za
00:16:48, druhým byla 13.5. také časovka: Ledce Jílovice - Mokré - Ledce Ledce u Třebechovic v
délce 14,5 km, kterou zajel za 00:24:26. Po těchto
dvou závodech byl Pepa v průběžném pořadí
v poháru
na 32. místě z 51 účastníků, mezi
neregistrovanými jezdci dokonce na 2. místě. Pepa
se také pravidelně účatní cyklovýletů (viz. výše), tak pokud máte chuť si
s Pepou zatrénovat, vyražte na některý z nich.
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