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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
po delší době je Vám doručeno další
vydání zpravodaje.
Jsme na začátku druhého pololetí a tak
přinášíme informace z pololetí prvního.
Bohužel rok 2022 začal ve stínu
nemoci COVID a opatřením s tím spojená. Jen
doufejme, že se na podzim nebude vše
opakovat.
V lednu bylo požádáno o dotaci
z programu ŠKODA AUTO. Naše žádost byla
vyřízena a bylo nám poskytnuto 20.000,- Kč.
Tyto peníze jsou určeny na dopravní zrcadla ve
Vrbkách, kde již jsou nainstalovány. Zbytek
bude použit na úpravu sběrných míst na odpad.
Postupně je v plánu upravit všechna stanoviště.
K této částce je nutná spoluúčast obce.
Byly instalovány dvě mapy zobrazující
okolí naší obce. Jedna nahradila původní mapu
u zastávky u bývalé prodejny a druhá je
instalována u altánu na rozcestí na Paseky.
Došlo k dokončení a zasetí travinou
plochy za školou. Dále byla prořezána a
vyčištěna alej po hraniční cestě od buku po
Leštinu. Rovněž byl prořezán a upraven
prostor od mostu po rozcestí na paseky.
Zasetím traviny byla dokončena rovněž úprava
plochy na Vrbkách. Za tyto práce děkuji
pánům Horákovým.
Na hřišti v Hoděčíně bylo instalováno
houpadlo a kolotoč. Toto zařízení bylo obci
poskytnuto formou daru od společnosti
WAMI.CZ, s.r.o. Předměřice nad Labem.
Tímto ještě jednou děkujeme za dar pro naše
děti.
V katastrálním území Hoděčín probíhá
do 31.10.2022 aktualizace BPEJ. Pokud
budete někoho vidět, že se v uvedeném území
pohybuje může se jednat o pracovníky
provádějící tuto práci.
V březnu byla společnost ODPADY
Solnice, která zajišťovala svoz tříděného
odpadu koupena společností MARIUS
PEDERSEN, která tyto služby bude provádět.
V měsíci dubnu se podařilo dohodnout
a rozmístit 8 ks nádob na sklo. Nádoby máme
v bezúplatném zapůjčení. Do budoucna je
směr vyměnit malé nádoby na velké
kontejnery 1.100 l na tříděný odpad. Hlavním
důvodem je úspora místa a lepší manipulace.
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V Hoděčíně bylo již upraveno sběrné
místo tak, aby vyhovovalo těmto požadavkům.
Ve zkratce k odpadům. Byl jsem ostře
napaden za výrok, že musíme co nejvíce třídit
a recyklovat, aby nám nerostly platby za
odpady s tím, aby nám nechyběly peníze třeba
na veřejné o světlení. Není to žádná poplašná
zpráva ale skutečnost, která nám všem bude
tahat peníze z vlastní kapsy. Jen pro
zajímavost pár čísel.
Směsný odpad (popelnice) – množství
průměr za měsíc v roce a náklady v daném
roce:
2018
2019
2020
2021
2022

3,00 t
221.733,3,81 t
291.675,3,97 t
298.480,4,92 t
319.420,6,33 t (do 31.5.)

Toto je skutečnost a bohužel je
s podivem, že při snižující se spotřebě uhlí nám
jde nahoru produkce komunálního odpadu. No
uvidíme. Samozřejmě vím, že je řada míst, kde
se k uhlí vrací, ale není to určitě v takovém
rozsahu jako je uvedené zvýšení. Bohužel i
skutečnost, že byl stanoven palivový příplatek
na svoz odpadů nám situaci neulehčí (pokrytí
nákladů na ceny PHM). Rovněž jsou nově od
1.1.2023 nutné rozbory, které opět toto vše
budou zdražovat.
Prosím o třídění bio odpadu na
kompostu:
větve na štěpkování na pravou stranu
směr Hoděčín
listí, tráva, hlína na levou stranu směr
Čestice.
Nevozte tam suť, betony, palety a
ostatní čeho se potřebujete zbavit, které nepatří
do kompostu. POZOR budou zde kamery!!
Zastupitelstvo obce schválilo změnu
JPO (výjezdová jednotka hasičů). Bylo
zahájeno jednání ke zřízení společné jednotky
požární ochrany s jednotkou SDH Městyse
Častolovice a se zřizovatelem Městysem
Častolovice s účinností od 1.1.2023
Posledním bodem do dnešního
příspěvku je bod o kterém se píše velice dobře.
Zastupitelstvo schválilo ke dni 30.6.2022
doplacení úvěru v plné výši. Tímto dnem bude
Strana 2

naše obec bez závazků a na účtech bude
disponovat cca částkou 7 mil Kč.
Na konec mého příspěvku mi dovolte,
abych Vám všem poděkoval za spolupráci a
toleranci při výstavbě kanalizace a za
vstřícnost a chuť pomoci za celé volební
období.
Zastupitelstvu děkuji za práci a čas,
kterou věnovaly v uplynulém období pro naše

obce a občany. Je jasné, že někdo je s naší
práci spokojen a jiný ne, ale opravdu všem se
nelze zachovat.
Přeji Vám všem pěkné letní dny,
klidnou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Jiří Moravec, starosta obce

Přehled uplynulého volebního období
V krátkosti přinášíme přehled o
zásadních investicích v právě končícím
volebním období.
V historii obce byla nejvyšší investice
do výstavby splaškové kanalizace a do
modernizace ČOV v Častolovicích. I přes to
nebyla žádným krokem omezena činnost obce.

Kompletní oprava plochy za školou 311.300,Mimořádná splátka úvěru 10.000.000,Nová přípojka vody BUMBÁLKA 49.000,Vypracování pasportu mostů 24.000,Příspěvek ZŠ Olešnice 743.800,- za rok 2019
vratka 90.200,-

2018
Zahájení výstavby kanalizace
Čerpání úvěru, dle postupů prací 25.000.000,Nákup hasičského vozidla FORD 766.845,Okna hasičské zbrojnice Olešnice 46.679,Doplnění dopravních zrcadel v obci 28.990,Vypracování pasportu sítí a dopravního
značení v obci 114.364,Nové dveře sportovní areál 22.164,Příspěvek ZŠ Olešnice 693.150,-

2021
Instalace herních prvků areál + Hoděčín
64.220,Mimořádná splátka úvěru 7.000.000,Oprava WC pošta a výměna umyvadla +
oprava el. u lékaře 17.500,Plot u školy + oprava skladovacích prostor a
garáž pro traktůrek 86.000,Nákup mobilního lešení pro potřeby obce
54.400,Příspěvek pro postiženou oblast tornádem
Morava 50.000,Příspěvek ZŠ Olešnice 384.000,- za rok 2020
vratka 393.200

2019
Zatrubení příkopu k poště 36.000,Okna BUMBÁLKA 43.760,Oprava fasády has zbrojnice Olešnice 25.300,Pokládky asfaltů a opravy chodníků po
výstavbě kanalizace 6.300.000,První mimořádná splátka úvěru 350.000,Příspěvek ZŠ Olešnice 682.900,- za rok 2018
vratka 126.900,2020
Nákup sekacího traktoru 205.600,Sportovní areál nákup LAPOL, napojení na
kanalizaci 58.900,POŠTA napojení na kanalizaci 23.100,Budova OÚ napojení na kanalizaci 38.200,Bumbálka napojení na kanalizaci 7.800,Oprava BUMBÁLKY, kuchyň , WC, výčep,
nábytek + stavební úpravy a výměna zařízení.
Výměna vchodových dveří celkem 134.400,Obecní zpravodaj č.1/2022

2022
Nákup map 2 ks 21.900,Nákup a instalace vrat hasičárna Olešnice
89.900,Instalace dopravních zrcadel Vrbka 13.900,Od 24 června probíhá oprava podlah, výstavba
nové příčky mezi šatnou a kanceláři účetní.
Instalace nového vybavení a dovybavení šatny,
pokládka nových podlahových krytin a
malování. Vše se musí stihnout do konce
prázdnin. Předpokládané náklady
250.000,Mimořádná splátka úvěru – doplacení
3.524.835,- k 30.6.2022
Příspěvek ZŠ Olešnice 449.000,- - za
rok 2021 vratka 62.800,Strana 3

Dále byly podporovány finančně
v činnosti SDH Hoděčín a Olešnice, MS
STŘEZMÁ, rybářské kroužky dětí organizace
Lípa nad Orlicí a Častolovice a nově je
podporována organizace včelařů Lično.
Tento přehled je výtah zásadních
položek v rámci celého období.

Nejdůležitějším faktem je skutečnost,
že ke dni 30.6.2022 byl obcí doplacen úvěr.
Tímto dnem obec nemá žádné závazky.
Na účtech je k dispozici cca
7.000.000,Děkujeme občanům za podporu za
uplynulé období.

zastupitelstvo obce

Statistika obcí
Narodili se:
Zemřeli:
Přistěhovali se:

Novák Matouš
Geryk František
Chaloupková Marie
Junková Jiřina
Kosová Tereza
Kosová Veronika
Kos Michal

V prvním pololetí roku 2022 oslavili či oslaví životní jubilea tito občané
Junek Bohuslav
Brichová Marie
Sejkorová Eva
Marková Anna
Chaloupková Libuše
Roušavá Monika
Falta Josef
Čepelková Stanislava
Hynková Anna
Žid Zdeněk
Hochmal Bohuslav

75 let
70 let
70 let
84 let
92 let
82 let
86 let
80 let
84 let
85 let
75 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození Vašeho dítěte, přihlášení
k pobytu nebo Vaše životní jubileum. Musíte k tomu vyplnit a podepsat souhlas na potřebném
formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o ochraně osobních údajů. Formulář obdržíte na
obecním úřadě u p. Dostálové.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění pro manžele: stříbrná, zlatá nebo diamantová svatba
Pokud jsou v naší obci manželé, kterým od slavnostního slibu manželského uplyne v roce
2021 25, 50 nebo 60 let a přejí si toto výročí oslavit společně se zástupci obce, žádáme Vám tímto,
abyste se dostavili na obecní úřad v Olešnici k projednání této záležitosti. Zástupci obce budou
pokládat za čest s Vámi toto výročí oslavit.
Jaroslava Dostálová
Obecní zpravodaj č.1/2022
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VPOZ
23. dubna se na sportovním areálu konalo tradiční setkání seniorů.
Vystoupili žáci ZŠ Olešnice s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků. Toto vystoupení se hodně
líbilo a sklidilo zaslouženě velký potlesk.
24. dubna jsme přivítali do života nové občánky obcí Olešnice a Hoděčína.
Nově narozené děti jsou (zleva):
Maxmilián Karásek
Adéla Ulrychová
Lilien Kučerová
Valérie Kučerová
Jan Jakubec
Rozálie Vašatová
Veronika Peřinová
Albert Krystuf

Milí rodiče, na závěr bych Vám popřála mnoho zdraví, štěstí a krásných chvil prožitých
s Vaším děťátkem.
19. června na sportovním areálu proběhla oslava Zlatých svateb manželů Zdeňky a Josefa
Tomšových z Hoděčína a také Růženy a Jaroslava Bartošových z Olešnice. Oběma manželským
párům přejeme pevné zdraví a mnoho dalších krásných společně prožitých let plných radosti a
spokojenosti.

Obecní zpravodaj č.1/2022
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Školská rada
Na setkání dne 15. 6. 22 seznámila ředitelka školy Mgr. Lucie Zajíčková radu s:
1. průběhem školního roku 2021/2022: uskutečněné akce školy, plánované akce
2. plánovanou změnou ŠVP v souvislosti s rozšířením výuky informatiky
3. průběhem zápisu do 1. ročníku a rozšířením o tzv. domácí výuku
4. se zapojením do projektu OP VVV Šablony 3, z něj škola získá dotaci 219 500,- Kč
Byla probrána spolupráce se zřizovatelem, zájmovými a společenskými organizacemi v obci
a okolí.
Martina Pinková st.

ZŠ Olešnice
Podzimní nejistá doba znemožnila
pořádání mimoškolních aktivit. Kvůli epidemii
covid 19 byla přeložena dokonce i tradiční
akce školy, obce a SDH Vánoční setkání při
příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Po roční přestávce škola s velikou
pomocí maminek uspořádala dětský karneval.
Velký dík patří hlavně Karolíně Vítkové, která
se vžila do role animátorky a pro děti vytvořila
na karnevale úžasnou atmosféru. Děti si užily
tanec, soutěže i tombolu a bylo znát, jak moc
jim v minulém roce chyběla společnost
vrstevníků. Děkujeme také Ajce Čepelkové,
která nám každý rok peče hlavní cenu do
tomboly. (foto na úvodní straně)
Odložen byl také lyžařský kurz, který
se uskutečnil až na jaře, a to v náhradním
termínu 14.3-18.3., což ale vůbec nevadilo,
děti tím získaly týden krásného slunečného
počasí na horách. Děti se učily lyžovat ve škole
lyžování Snowbear na svahu v Sedloňově.
Kurz lyžování se stal součástí výuky tělocviku
v naší škole.

S příchodem jara se konečně trošku
zmírnila přísná protiepidemická opatření a
vyučování se opět rozšířilo o mimoškolní akce.
1.4. jsme využili nabídky sdružení
Euroregion Glacensis a na naší škole proběhla
přednáška Polsko, jak ho neznáme. Pan Štefek
děti seznámil s příhraničím sousedního Polska.
Cílem bylo nabídnout dětem poznání Polska
jinak než prostřednictvím nákupů na tržnicích
v Kudowa Zdrój.
Obecní zpravodaj č.1/2022

Naše původně vánoční představení
Sněhurka a sedm trpaslíků mělo premiéru 8.4.
v Častolovicích. Podruhé jsme ho hráli 11.5.
v domově pro seniory v Albrechticích nad
Orlicí. Kulturu nevozíme jen do sousedních
obcí, představení Sněhurka a sedm trpaslíků
jsme zahráli také na Setkání seniorů v naší obci
23.4. Senioři jsou opravdu laskavé a vděčné
publikum a moc rádi pro ně hrajeme.

Do prvního ročníku se 14.4. zapsali 2
žáci na běžnou denní výuku. S letošním
zápisem do prvního ročníku vstoupila do naší
školy novinka, 6 dětí se u nás totiž zapsalo na
tzv. domácí školu. To znamená, že děti
vzdělávají rodiče doma a 2x ročně přijdou
společně do školy na přezkoušení. Na všechny
nové spolužáky se moc těšíme.
24.4. jsme s dětmi přivítali nové
občánky Olešnice pásmem básniček a
písniček.
Výborná spolupráce školy a SDH se
opět potvrdila na společné akci sběru papíru
26.4. Spravedlivě jsme se rozdělili o práci i o
výtěžek. Děkujeme všem a doufáme, že situace
ve výkupu surovin zůstane i nadále příznivá,
příští rok na jaře totiž plánujeme akci
zopakovat.
V dubnu vždy probíhají akce, které
nám připomínají, jak důležitá je ochrana
životního prostředí. Díky panu J. Dostálovi
jsme se mohli podívat do Školky okrasných
rostlin v Čermné nad Orlicí. Všichni jsme byli
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překvapeni, kolik práce a energie je potřeba
k vypěstování malých semenáčků jehličnanů.
Zcela nás ohromili moderní automatizované
skleníky.

Poslední dubnový pátek (29.4.) patřil
na naší škole sletu malých čarodějek, čarodějů
a kouzelníků, kteří se vypravili přes Střezmou
na Areál a cestou museli plnit úkoly, při
kterých využili znalosti kouzelných i
obyčejných bylin. Na Areále pak jako každý
rok uvařili podle tajného receptu kouzelný
kotlíkový guláš.

Každý rok plníme povinnou výuku
dopravní výchovy, kde se děti učí nejen teorii,
ale snažíme se jim vštípit hlavně důležitost
dodržování
pravidel,
ohleduplnosti
a

Obecní zpravodaj č.1/2022

bezpečnosti na silnicích. 10.5. proběhla
teoretická část výuky, kterou pro nás zajišťují
lektoři Autoškoly Podorlicko. Praktickou část
výuky jsme absolvovali na dopravním hřišti
v Rychnově nad Kněžnou 1.6. Děti byly
překvapeny, že jízda na kole neznamená jen
„nasednout a jet“. V Rychnově na děti čekala
dvě stanoviště jízd zručnosti, kde se naučily
kolo dobře ovládat a poté předvedly své
dovednosti v praxi na dopravním hřišti.
Samozřejmě
ani
letos
jsme
nezapomněli uspořádat besídku ke Dni matek.
Pozvali jsme naše maminky a babičky a
připravili jim pohoštění, pásmo básniček,
taneční choreografii, přáníčka a dárečky.
Naším cílem bylo, aby ve škole strávily milé a
pohodové odpoledne, které si maminky
v dnešním shonu zaslouží.
2.6. přijel do školy hudebník a varhaník
pan Kubát, který si pro děti připravil hudební
pásmo o životě a díle Antonína Dvořáka. Svým
poutavým povídáním, hrou na piano i
dobovými kostýmy si děti získal a ty byly
překvapeny krásou melodií vážné hudby.
Po dvouleté pouze byl také uspořádán
3.6. Den dětí. Letos jsme chtěli děti potěšit
cestou pohádkovým lesem. Děkujeme všem
pohádkovým bytostem, které přijali pozvání
do našeho lesa a Olešnickým dětem připravily
různé úkoly. Nejvíc děti bavilo zatloukání
hřebíků na stanovišti Pata a Mata. Za splnění
úkolů dostaly děti bonbony a na konci cesty, na
Areále :-), na ně čekaly hranolky a nanuk. Pro
většinu dětí byla největší odměnou střelba ze
vzduchovky. Děkujeme panu Jakubovi
Dostálovi, který se na stanovišti střelby dětem
ochotně věnoval.
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Školní výlet do Prahy:
Na společný, dlouho plánovaný výlet se Základní školou Slemeno-Synkov jsme se všichni
moc těšili. Předpověď, která slibovala vytrvalý déšť, se do puntíku vyplnila. Nám to ale náladu
nezkazilo. Nejprve jsme vypluli na hodinovou plavbu po Vltavě. Byli jsme v kabině, déšť nám
nevadil a krásně jsme si prohlédli všechny dominanty našeho hlavního města Prahy s výkladem
historie a zajímavostmi od milé paní kapitánky. Na plavbu navazovala návštěva Muzea Karlova
mostu, kde jsme viděli historické detaily ze stavby mostu, jeho soch a okolí. Déšť nám nedovolil delší
procházku centrem, projeli jsme jej alespoň autobusem cestou na Kavčí hory, kde jsme měli
domluvenou exkurzi v České televizi. Měli jsme štěstí, mohli jsme si prohlédnout studia, ale i
nakouknout na natáčení dětského pořadu pro stanici Déčko. Děti byly velmi překvapené, když se
jedna jednoduchá scéna s dětským hercem natáčela 5x. Samy si potom mohly vyzkoušet práci
s kamerou a čtecím zařízením. Bylo pro ně víc než zajímavé poznat televizi zevnitř. Je třeba
poznamenat, že také zábava v autobuse patří k velkým bonusům výletu. Výlet se vydařil, ale na příští
rok si objednáme lepší počasí. (foto na úvodní straně)
Protože nám nebylo přáno uspořádat vánoční akci, rozhodli jsme se pochlubit naším
představením na konci školního roku. Společně s obcí jsme uspořádali vítání léta. Děti daly do
představení vše, hudba k poslechu byla parádní a občerstvení bylo výtečné. Akci si všichni moc užili
a teď už se těšíme na léto a na prázdniny.
Mgr. Lucie Zajíčková
Příspěvek obce žákům školy
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar rodičům žáků nastupujících do 1. ročníku Základní
školy Olešnice. Finanční dar ve výši 2500,- Kč bude vyplacen po předložení seznamu dětí
navštěvujících ZŠ Olešnice ředitelkou školy k 1.10. kalendářního roku. Finanční dar je určen na
nákup učebních pomůcek.
Dále zastupitelstvo obce Olešnice vyplatí finanční dar rodičům žáků ukončujících 5. ročník
docházky v Základní škole Olešnice ve výši 500,- Kč za každý dokončený školní rok v ZŠ Olešnice
(celkem tedy 2500,- Kč). Finanční dar bude vyplacen po 1.7. kalendářního roku dle předloženého
seznamu dětí od ředitelky ZŠ Olešnice počínaje rokem ukončení.
Pokud dítě tedy absolvuje v Základní škole Olešnice celou docházku prvního stupně, obdrží
rodiče celkem 5000,- Kč ve dvou termínech, 2500,- Kč na začátku 1. ročníku a 2500,- Kč po ukončení
5. ročníku.

SDH Olešnice
Vážení spoluobčané, chtěla bych vás tímto seznámit s činností SDH Olešnice za první pololetí
roku 2022. I když byl začátek roku stále poznamenán kovidovou situací, a z tohoto důvodu se
neuskutečnil ani tradiční hasičský ples, doufali jsme, že další tradice již budou moci proběhnout.
Začali tedy přípravy na tradiční Kácení máje. I když si první scénáře herci ještě museli posílat po
internetu, začínala se scénka rýsovat.
V únoru proběhla výměna vrat u
zbrojnice. Obecní úřad tak vyhověl našim
prosbám a za to moc děkujeme.
V březnu se konečně uvolnila opatření
spojená s kovidem a mohla se začít naplno
nacvičovat scénka pod máj. V Kostelci n. Orl.
proběhlo focení historických praporů sborů
z celého okresu do připravované knihy.
V dubnu v rámci celostátní akce
Ukliďme si Česko prošli obcí skupinky dětí
z hasičského kroužku spolu s vedoucími,
hasiči i rodiči. Posbíráno bylo mnoho
Obecní zpravodaj č.1/2022
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odpadků, které stále někteří neváhají odhodit tam, kam vůbec nepatří – do přírody. Vedoucí mládeže
ve spolupráci se Základní školou Olešnice a dětmi posbírali starý papír.
1. května se na sportovišti po dvouleté pauze konalo Kácení máje.

Naši herci se tentokrát vydali na cestu kolem světa na Babetách. Přálo nám počasí, diváků se
sešlo hodně. Při rozhovorech s mnohými z nich nám bylo řečeno, že vyrazili poprvé po kovidových
opatřeních a opět se dobře pobavili. Všem, kteří se na přípravách a samotném sehrání podíleli, děkuji.
Stejně tak provozovatelce areálu, paní Hodné. Květen je každoročně celkem náročný na hasičské
akce. 14. 5. se v Česticích konala Okrsková soutěž v požárním útoku. Letos se družstvo mužů
umístilo na hezkém 2. místě, hned za kamarády z Hoděčína.
20. - 22. května Tomáš Čepelka úspěšně
absolvoval v hasičské škole v Bílých Poličanech
kurz na vedoucího mládeže II. stupně. Poslední
víkend v květnu se pravidelně koná třídenní
soutěž mladých hasičů Plamen. Více ve zprávě
hasičského kroužku. Já bych chtěla poděkovat
vedoucím mládeže a všem, kteří se podíleli na
zajištění dětí a zázemí. I letos se o stravování
postarala Martina Pinková st. a celý víkend nás
zásobovala výborným jídlem. Hned týden po
Plamenu se na Třešňovce konal víkend pro děti
hasičské i nehasičské. Děti si s vedoucími
mládeže a Mírou Dostálem užily dny plné her a soutěží v krásné přírodě. I sem dovezla Martina
Pinková pro všechny teplé a výborné jídlo. Myslím, že se dětem pobyt líbil, protože hned po návratu
u hasičárny se ptaly, kdy se pojede zase. Všem tímto moc děkuji za zajištění akce.
Na poslední sobotu v červnu připravujeme pečené prasátko. Během grilování se uskuteční
výroční Valná hromada sboru za loňský rok.
Na 13. srpna chystáme společně s Obecním úřadem soutěž v požárním útoku pro družstva dětí
i dospělých. Přijďte fandit našim hasičům.
Závěrem vám všem přeji příjemné a pohodové prožití nadcházejících prázdnin a dovolených.
Ivana Říhová
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Hasičský kroužek
Po dlouhé přestávce, způsobené Covidem, jsme 16. 2. opět mohli obnovit hasičský kroužek.
Bohužel 2 roky, kdy více méně kroužek nebyl, byl na znalostech a schopnostech dětí opravdu znát.
Děti přes tu dlouhou dobu snad všechno zapomněly a my je vše museli učit znovu.
Jediná soutěž, které jsme se v letošním roce zúčastnili, byl 27. – 29. 5. Plamen v Ještěticích.
Pro některé mladší děti, to byla vůbec první soutěž v životě a díky Bářině zlomené ruce, jsme na
poslední chvíli museli děti u všech disciplín ještě přeházet a půjčit si 1 závodníka z SDH Rokytnice
v Orl. h.. Pátek celý propršel a v sobotu a v neděli se vystřídalo snad všechno počasí co existuje. Vítr,
sluníčko, zima, déšť, horko,... a to pořád dokola. Ráno některé probudil chlad, protože nebyli
připraveni na spaní ve stanu ve spacáku ve 4°C. Máťa stejně všechny kolem 4:30 budil, takže vstali
i vedoucí a zatopili kamna ve velkém altánu a uvařili horký čaj, který přišel vhod.
Mladší si nešťastného černého Petra vybrali při první disciplíně – požární útok CTIF, ale pak
už se jim vše vedlo dobře. V disciplíně Štafeta požárních dvojic byly dokonce první. V celkovém
hodnocení mladší obsadili 11. místo (z 22 družstev) a starší také 11. místo (z 31 družstev).

Týden na to, 4. – 5. 6., jsme pro děti – i nehasiče uspořádali Třešňovku. V letošním roce,
z důvodu dětského dne, byla akce jen 2denní, ale zúčastnilo se jí 19 dětí a několik vedoucích. Děti
byli rozděleni do 4 družstev a po celý víkend plnily neobvyklé, nelehké a zajímavé disciplíny. Nejvíce
se děti těšily na noční stezku odvahy, kterou nám připravila Mája s Aničkou a noční hru na
schovávanou, na kterou se někteří připravily z domova tmavým oblečením.
V sobotu 25. 6. byly děti pozvány na opékání hasičského prasete.

Další soutěž proběhne v sobotu 13. 8., a to domácí soutěž
v Olešnici.
Stále hledáme nové členy, od 5 do 11 let – mladší a od 11 do
15 let – starší. Pokud máš zájem, tak se zastav po prázdninách,
jakoukoliv středu od 15:00 h u hasičské zbrojnice, kde se můžeš
podívat na náš kroužek.
Ing. Bc. Martina Pinková
Obecní zpravodaj č.1/2022
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SDH Hoděčín
Děkuji Petru Dvořákovi za to, že se od začátku roku ujal funkce mého mozku a uvolil se být
spoluautorem hoděčínských příspěvků do zpravodaje.
Konec roku jsme oslavili tradičním silvestrovským pochodem, bohužel tentokrát s menším
počtem účastníků, neb někteří se ještě zotavovali po nemoci Covid-19. Ale i tak jsme ušli kolečko Hoděčín
– kaplička – Hřibiny - areál v Olešnici. Za celoroční dřinu jsme byli odměněni nádherným západem
slunce. Někteří pochod ukončili dříve, někteří vytrvali až do závěrečného finiše a poseděli u Majky na
sportovišti. Hoděčínská výprava pojala myšlenku, že by bylo cestou zpět hezké pozdravit příbuzné,
známé a sousedy a popřát jim hodně zdaru do nového roku. Tudíž jsme mezi areálem a Hoděčínem
absolvovali několik pěkných návštěv s občerstvením na stojáka, které byly vždy korunovány veselou
písní. Zajímavé je, že cesta, kterou lze zvládnout volným tempem za 30 minut, nám trvala bezmála čtyři
hodiny.
Hned první týden v roce jsme měli výroční schůzi našeho SDH. Do funkce starostky byla zvolena
naše sestra Ing. Ladislava Šťovíčková. Posty velitele a hospodáře zůstaly beze změny. Velké poděkování
patří dnes již emeritnímu starostovi Vláďovi Jarkovskému, který vedl sbor se vzornou péči a ku
všeobecnému rozkvětu.
Musíme také vzpomenout bratra Milana Valteru, který nás na konci února po těžké nemoci navždy
opustil. Mnozí z nás se zúčastnili posledního rozloučení v Týništi nad Orlicí a také v Bumbálce jsme na
Milana a jeho průpovídky zavzpomínali a připili mu na poslední cestu jeho oblíbenou čistou.
A bylo jaro! Konečně povolily všechny vládní restrikce spojené s koronavirem! Můžeme na
koledu! Ani naše ženy se nedaly zahanbit a o týden dříve rovněž splnily svou kulturně – společenskou
povinnost, která je našemu regionu tak vlastní.

Ani letos jsme nemohli opomenout tradiční pálení
čarodějnic. Nejdřív týden před tím chlapi udělali brigádu na
dřevo jak na otop do Bumbálky, tak na přípravu hranice
hranici pro čarodějnici. Současně proběhl generální úklid
okolí Bumbálky. Posledního dubna se sešlo mnoho velkých
ale hlavě malých čarodějnic a čarodějů. Byly pro ně
nachystány soutěže a bohaté ceny, nechybělo občerstvení,
výtečná grilovaná kuřata, kdo chtěl, mohl si opéct špekáček
na ohni.
A už se taky rozběhly soutěže v hasičském útoku.
Naši borci si hned na úvod vedli výborně. Na okrskové
soutěži v Česticích obsadili první místo s krásným časem 24:88 a putovní pohár, který s sebou vezli,
doputoval zpět na čestné místo v síni tradic v Bumbálce. Ani na okresním kole na Vrbici neudělali ostudu
a s časem 37:48 obsadili 4. místo.
A na závěr bychom Vás rádi pozvali na akce, které v Hoděčíně připravujeme na léto - 23.7.
badminton a 30.7. country tancovačka se Slaveňáky. Tak se ničeho nebojte a přijďte se sportovně nebo
kulturně vyžít. Nebo nejlíp oboje.
Přejeme všem krásné léto
Ladislava Šťovíčková, Petr Dvořák
Obecní zpravodaj č.1/2022
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
jarní měsíce utekly jako voda v Orlici a nastal červen – měsíc myslivosti.
Oslavy měsíce myslivosti se v našem spolku konaly druhý červnový víkend. Za krásného
slunečného počasí jsme se sešli na chatě Třešňovka. Příjemné
posezení v přírodě provoněné grilovanými kuřátky a gulášem
přilákalo mnoho přátel a kolegů myslivců z okolních spolků. Již
tradičně probíhal Závod o pohár přeborníka spolku, při kterém
poměřilo síly 16 střelců v disciplíně zvané lovecký parkur. Loňské
vítězství s nástřelem 17 z 20 možných obhájil Roman Mitana.
Dne 9.7.2022 se uskuteční další střelecká soutěž „Cena
kamaráda“, kam bych Vás tímto rád pozval. Akce je pořádána pro
širokou veřejnost. Přijďte s námi pohodově strávit volný čas,
zakousnout něco dobrého a alespoň malinko nakouknout do kuchyně
krásného střeleckého sportu, ve kterém naše malá zemička udělala ve
světě nejednu velkou díru.
Dovolte mi krátce zrekapitulovat naši činnost během jarních
měsíců.
V hojném počtu jsme
se sešli na mysliveckých brigádách, při nichž jsme opravili
několik spadlých kazatelen a posedů, vysadili stromovou alej
na Častolovických Horkách a zrekonstruovali voliéry na
hospodářské budově v Olešnici. Naši členové se taktéž
zapojili
do úklidu
odpadků
podél
komunikací
v Častolovicích. Poslední víkend v květnu jsme během
dětského dne připravili stanoviště na Sokolské zahradě, kde
měly děti možnost vyzkoušet střelbu na terč a vžít se do role
lovce.
Během sečení luk jsme se instalací pachových
ohradníků a zradidel ze všech sil snažili zabránit poranění a
usmrcení čerstvě narozených srnčat a zajíčků, kteří těžké a
rychle jedoucí sekačce nemají šanci uniknout. Tímto bych
chtěl poděkovat za příkladnou spolupráci zemědělcům, kteří
včas
zavolali a
informovali nás v jakých lokalitách plánují
senoseč. Získali jsme tak potřebný čas zareagovat
a zabránit smutným následkům. Bohužel se
najdou i tací, kteří o sečení travnatých ploch
neinformují z nedbalosti nebo z neznalosti
zákona. Chtěl bych vás proto vyzvat k součinnosti
s naším spolkem nebo mysliveckým spolkem
ve vaší obci.
Do letních měsíců Vám jménem svým a
našeho mysliveckého spolku přeji mnoho
slunečných a příjemně strávených chvil.
Myslivosti zdar!
Roman Mitana – jednatel MS
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Včelařské sdružení Lično
Tak co nás čeká v letošním roce? To se ptá na počátku sezóny každý správný hospodář, nás
včelaře nevyjímaje. V tuto dobu již má většina z nás stočený jarní květový med, pochytané první roje,
nadělané oddělky a můžeme se těšit z první úrody a rozvoje našich včel.
Na přelomu loňského a letošního roku proběhnulo v našem regionu celoplošné vyšetření na
mor včelího plodu – všude s negativním výsledkem. Také jsme jako každoročně léčili včely proti
varoáze. Již z podzimu bylo jasné podle spadu
roztoče, že to bude tentokrát tužší boj. Proto jsme
po vzájemné dohodě zvýšili počet léčení a
mnoho z našich včelařů využilo na podzim i
léčení aerosolem pomocí parního vyvíječe. Přes
všechnu snahu jsme nedosáhli loňských výsledků
a je na zvážení, jak postupovat dál. Varoáza je
pojmenování pro zamoření úlu roztočem
velikosti klíštěte, česky je také kleštík
pojmenovaný. Ten se přichycuje na včele a na ní
cestuje mezi úly. Samice kleštíka zalézá do
buněk ke včelím vajíčkům, kde snese svoje vajíčka a larvy a dospělci kleštíka pak zničí nebo poškodí
plod malé včely. Takto dokáže tento latinsky jmenovaný Varroa destructor včelstvo úplně vyhubit.
V letošním roce jsme se sešli v počátkem února po dvou letech na přátelské výroční schůzi,
kde nás navštívil také a o novinkách poinformoval předseda okresní organizace ČSV pan Miroslav
Štěpán. Zároveň jsme také při této příležitosti odevzdávali měl na vyšetření varoázy, které nedopadlo
nejlépe. V březnu jsme tak na společné poradě řešili, jak v letošním roce postupovat v léčení. Naši
členové mají zkušenosti i s jinými preparáty, které budeme zřejmě muset zařadit do standartního
léčení, protože kleštík získává v čase odolnost vůči již zavedeným léčivům. Nabízí se nejen varidol
(účinná látka amitraz), ale také využití kyseliny mravenčí nebo šťavelové v kombinaci s Gabonem
FLUM a různé možnosti aplikace odparem a nebo přímo fumigačním přístrojem Grifin.
Nyní přes léto po posledním letošním
stáčení budeme léčit opět po dvou letech
gabonovými pásky. O výdeji léčiva budu naše
členy
informovat
zase
standardně
prostřednictvím SMS svoláním členské schůze –
předpokládám, v první polovině července.
Děkuji také jednotlivým obcím za
poskytované finanční prostředky, které letos
využijeme v boji proti nebezpečnému kleštíkovi.
Také uvažujeme o zakoupení parního lisu, který
by výrazně zvýšil výtěžnost vosku ze souší v naší
organizaci.

Martina Ludvíková, předseda ZO ČSV Lično
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HISTORIE A DĚJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI OLEŠNICE

Školní rok 2009/2010 byl slavnostně zahájen 1. září 2009 za přítomnosti starosty obce p. Jiřího
Moravce. Do 1. ročníku nastoupili 2 žáci a do spádové školy v Častolovicích odešli 3 žáci.
Základní školu Olešnice navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 13 žáků 1. – 5.
ročníku. Do funkce druhé učitelky nastoupila Mgr. Edita Janečková z Javornice. Je aprobovaná na 1.
stupeň ZŠ a má 24 let praxe ve školství. Volnočasové aktivity dětí zajišťuje školní družina, která
funguje v době od skončení vyučování do 15:00 hodin. Funkci družinářky zastává pí. Veronika
Rozumová z Lukavice.
Dlouhodobě se na naší škole nedařilo zvýšit počet žáků. Dokonce jsme museli stáhnout počet
tříd na jednu. Škola byla jednotřídní s pěti postupnými ročníky. Vyučování probíhalo ve dvou
odděleních. Za tento stav mohl dlouhodobě klesající demografický vývoj, ale i nepříznivé vnímání
školy obyvateli obcí, které nastalo po odchodu paní učitelky. Následek jejího nepřátelského chování
vůči škole jsme pociťovali dlouho. Projevovalo se to hlavně odlivem prvňáčků do okolních škol. Bylo
potřeba s tím něco udělat. Školu, která je velmi dobře materiálně i kvalitně personálně vybavena a
obsazena, s klidným nestresujícím prostředím s absolutní absencí sociálně patologických jevů jsme
začali propagovat. Vyrobili jsme propagační letáček, kde jsme nabídli vše, co naše školy může
nabídnout a otiskli jsme ho ve Zpravodajích obcí a dali do okolních škol. Dále jsme uspořádali pro
budoucí prvňáčky dvě „pohádkové školy“. Na dvě setkání s pohádkovou školou přišli naši
předškoláčci. 7. října se setkali s Červenou Karkulkou a 12. listopadu s Jeníčkem, Mařenkou a
Ježibabou v Perníkové chaloupce. V úvodu si děti poslechly muzikálovou verzi pohádky v podání
žáků ZŠ Olešnice. Následně děti plnily připravené úkoly, např. pomáhaly Karkulce vybírat do
košíčku správné dárky pro babičku, zdobily perníček na Perníkovou chaloupku, v tělocvičně sbíraly
kytičku pro babičku, přeskakovaly „potůček“ a musely vylézt na vysoký „strom“ (žebřiny) a
rozhlédnout se. Všichni přítomné učitelky ZŠ, děti i jejich rodiče se užívali spoustu legrace.
Děti se tak hravou formou seznámily s prostředím školy, jejich učitelkami i budoucími
spolužáky, takže když přišly 21. ledna k zápisu, už se ničeho nebály a s chutí plnily další pro ně
připravené úkoly. Z pozvaných osmi dětí na obě pohádkové školy přišlo 7 z nich. Při zápisu dětí na
školní rok 2010/2011 bylo zapsáno 8 dětí, což je po dlouhých letech největší počet.
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Vybavení školy – Zásluhou finanční pomoci zastupitelstva obce se nám podařilo vybavit školu
novými stolky pod počítače a rovněž starší typy monitorů byly nahrazeny novějšími. Zakoupili jsme
nová rádia do obou tříd na poslech CD pro výuku angličtiny hudební výchovy zesilovací aparaturu
pro pořádání akcí pro děti. Velkým pomocníkem pro nás je i nová kopírka, na které připravujeme
pracovní listy pro výuku. V závěru kalendářního roku 2009 se z uspořených prostředků podařilo ještě
jedna úžasná věc: zakoupit interaktivní tabuli do II. třídy s notebookem. Od prvního dne, kdy byla
zapojena, na ni žáci pracovali – doplňovačky, pexesa, výukové programy apod. Pro žáky a učitelky
se stala pomocníkem, zdrojem zábavy i poučení, zpestřením hodin a nepřebernou studnicí vědomostí
a nápadů. Práce s interaktivní tabulí děti nesmírně baví. Myslím si, že tímto vybavním a propagací
získala škola na atraktivnosti.
Abychom vyhověli hygienickým požadavkům, byla do konce roku 2009 vybudována
úklidová komora školnice.
Hasičský kroužek – Myšlenka založit hasičský kroužek tu byla už dlouho. Jenže nenašel se
nikdo odvážný, kdo by si troufl s dětmi pracovat. Až letos v červnu na soutěži ve Velké Ledské se
zrodil nápad založit hasičský kroužek i v Olešnici (některé děti už chodily na kroužek v Česticích).
Na začátku se přihlásilo 10 dětí, což byl velký úspěch. První hodina se konala 1. 10. 2009 za
hasičárnou v Olešnici. Děti si prohlédly budovu hasičské zbrojnice a seznámily se s jejím vybavením.
Děti zde dostaly i knížku Rádce mladého hasiče, se kterou v kroužku pracují. Později se přihlásilo
ještě dalších 6 dětí ve věku do 6 let. Děti chodí do kroužku v doprovodu rodičů, kteří jim s úkoly
pomáhají. Dne 12. 10. byly děti přihlášeny za členy SDH Olešnice. Dne 17. 12. byly dětem slavnostně
předány členské průkazy. Vedoucími kroužku jsou sourozenci Martina a Tomáš Pinkovi.
Zdravotní stav žáků: zdravotní stav žáků ve školním roce 2009 – 2010 bylo dobrý. Avizovaná
chřipková epidemie se Olešnici vyhnula.
Činnost školy:
5.10. a 28.6. proběhlo fotografování žáků
7.10. a 12.11. jsme pozvali naše předškoláčky na Pohádkovou školu (Červená Karkulka,
Perníková Chaloupka)
9.10. výstava Zahrada východních Čech a 26.5. Velikonoční výstava v Častolovicích
31.10. vystoupení žáků na vítání občánků a oslavě stříbrných svateb
27.10. DDM Kostelec nad Orlicí - výstava k 17. listopadu
- výstava „Čerti v Čechách“
- výstava „Od Columba k Little Big Horn“
11.11. koncert v ZŠ Lično: „Slyšte, slyšte“
Pedagogická rada a třídní schůzky proběhly ve školním roce 2009 – 2010 celkem čtyřikrát
(21.1., 12.11.,15.4.,18.6.)
20.11. a 18.6. divadelní představení
27.11. – 13.6. plavecký výcvik v Dobrušce (10 lekcí)
16.12. vánoční besídka
18.12. vánoční nadílka ve škole
21.1. zápis žáků do 1. ročníku – celkem 8 dětí zapsáno
6.3. dětský maškarní karneval na Sportovišti
15.4. pravidla silničního provozu AUTOŠKOLA MYŠÁK a 23.6. jízda na dopravním hřišti v
Častolovicích
20.4. návštěva místní knihovny
24.4. vystoupení žáků na setkání důchodců
30.4. čarodějnický guláš
11.5. Den matek, vystoupení, pohoštění
27.5. školní výlet Praha – Vítkov, Pražský hrad
12.6. Den dětí
14.6. výcvik služebních psů
22.6. sběr papíru
Obecní zpravodaj č.1/2022

Strana 15

29.6. sportovní den
30.6. rozdávání vysvědčení
Interaktivní tabule – Interaktivní tabule byla pořízena z ušetřených prostředků školy a za velké
podpory zastupitelstva obce. Uvedena do provozu byla 2. února 2010 a od té doby s ní žáci a učitelé
pracují. Škola s ní slavila velký úspěch, kdy při třech prezentacích (20. 5.,26. 5. a 16. 6.) shlédlo práci
žáků s interaktivní tabulí 38 ředitelů a učitelů z 20 okolních škol. Děti (hl. J. Šťovíček a M. Dvořáková
ze 3. ročníku) ukázaly výukové programy, které samy vytvořily.
Malotřídní škola v Olešnici byla pochválena od častolovického ředitele Mgr. Jiřího Kalouska
za vynikající výsledky našich bývalých žáků (O. Bednář, J. Šmída a A. Jarkovská) ve srovnávacích
testech SCIO. Jejich výsledky výrazně převyšovaly častolovické žáky, což dokazuje, že všeobecná
představa o tom, že malotřídní škola nedokáže své žáky kvalitně připravit na další studium je skutečně
mylná.

Školní rok 2010/2011 byl slavnostně zahájen 1. září 2010 za přítomnosti starosty obce p. Jiřího
Moravce. Všem osmi prvňáčkům předal knihu, která jim bude připomínat první krůčky v Olešnické
škole. Do prvního ročníku nastoupilo 8 dětí.
Do spádové školy do Častolovic odešli tři žáci. Naše škola je v roce 2010 – 2011 dvoutřídní
s pěti postupnými ročníky a navštěvovalo je nejprve 18 žáků, od 1.11. nastoupil do naší školy do 4.
ročníku žák z Častolovic. Pak měla škola 19 žáků. Došlo ke změně družinářky. Paní Veronika
Rozumová odešla na ZŠ do Rychnova nad Kněžnou a od září zastává funkci družinářky pí. Inka
Faltusová. Školní družina je využívána ráno od půl sedmé o odpoledne do 16:00.
Dne 2. 10. vystoupili žáci naší školy s pásmem básniček a písniček na vítání občánků a oslavě
stříbrných svateb. Dne 12.11. připravily paní družinářka a dvě maminka (L. Šťovíčková a D. Židová)
pro děti bivak. Děti se sešly ve škole a přinesly si věci na přespání. Zahrály si drobné soutěžní hry,
prošly si ztemnělou cestu po škole při svíčkách a v tělocvičně je čekalo překvapení – trampolína.
Když si všichni vyzkoušeli, jak se na trampolíně skáče, čekala je večeře – sami si mohli vyrobit toasty.
Malé děti se už ukládaly k spánku a usínaly při čtení pohádky. Větší děti si ještě chvíli povídaly, ale
nakonec usnuly všechny. Když děti ráno vstávaly, přišel školu navštívit policista, zde se tu nekrade,
když v noci někdo volal, že se ve škole svítí.
Dne 18.11. a 2.12. jsme pozvali naše předškoláčky na dvě pohádkové školy, kde se hravou
formou seznámili se školou, učitelkami a budoucími spolužáky.
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Dne 18. prosince odpoledne se konala Vánoční besídka. Letos poprvé se uskutečnila za školou
pro širokou veřejnost. Děti pod vedením svých učitelek předvedly pásmo s názvem „Vánoční zvyky
a tradice“. Děti vytvořily oživlý betlém včetně tří králů a zazpívaly krásné české koledy.
Součástí besídky byl i vánoční jarmark, kde si návštěvníci mohli koupit balíčky s cukrovím a
vánoční drobnosti, které vytvořily buď samy děti, nebo jejich maminky. Krásnou Vánoční atmosféru
pomohli vytvořit i olešničtí hasiči, kteří v hasičárně vařili a rozdávali pravý vánoční punč. A že ho
bylo opravdu hodně dokládá i fakt, že se k jeho výrobě spotřebovalo 38 litrů červeného vína, 8 litrů
rumu, vody a koření nepočítaje.
Stejně nezapomenutelný byl i dřevěný vyřezávaný betlém, které po dobu vánočních svátků
zdobil prostranství pod rozsvíceným vánočním smrkem před školou. Besídka byla velice kladně
hodnocena jak představiteli obce, tak i občany Olešnice a Hoděčína, kterých se tu sešlo opravdu
hodně.
Dne 20. ledna se konal zápis žáků na školní rok 2011/2012. Bylo zapsáno 5 žáků.
V době od 23. listopadu do 1. února absolvovali žáci plavecký výcvik v novém plaveckém
bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Pouhých 5 žáků z naší školy si převzalo 31. ledna 2011 pololetní vysvědčení. Původní
plánovaný slavnostní program nám překazila chřipka. Velká nemocnost dětí nás provázela až do
jarních prázdnin.
Dne 26. února se konal na sportovišti Dětský maškarní karneval a jako každoročně byl hojně
navštíven malými i velkými dětmi a jejich rodiči.
Dne 16. března jsme měli ve škole zvláštní vzácnou návštěvu. Se svou manželkou (původem
z Ukrajiny) přijel bývalý žák školy Petr Chvátal. Žil také delší dobu v Izraeli, takže školou zněla dost
nezvyklá hebrejština.
Dětský den
Dětský den na sportovišti byl 4. 6. 2011 opět ve znamení soutěží. Maminky ze SPRDŠ při ZŠ
Olešnice se postavily na své stanoviště, myslivci z MS Střezmá se věnovali dětem při střelbě ze
vzduchovek. Mladí hasiči pod vedením M. Pinkové ml. předvedli své hasičské umění při předvádění
hasičského útoku. Novou atrakcí byl letos nafukovací skákací hrad, který nám zajistil pan Jan
Kopecký. Velký dík patří Obecnímu úřadu v Olešnici, který finančně podpořil tuto akci i vedoucí
sportoviště paní K. Samotánové za příjemnou obsluhu. Škoda jen, že soutěže kazily vydatné dešťové
přeháňky.
Činnost školy v závěru školního roku
Dne 15.6. jsme si udělali vycházku do lesa, k rybníku a na louku, kde si žáci prohlédli stromy,
květiny, živočichy a další přírodniny, o kterých se děti ve škole učily. Došli jsme až na střelnici, kde
si pod dohledem p. Dobeše mohli zastřílet ze vzduchovky.
Dne 16.6. jsme jeli do Častolovic na dopravní hřiště při Základní škole Častolovice. Děti si
zkoušely jízdu zručnosti, učily se správně odbočovat a jezdili podle dopravních značek. Pro některé
děti dopadl hůř dopravní test. Máme stále co zlepšovat.
Dne 17.6. jsme jeli do ZŠ Čestice. Paní učitelka H. Horská pro obě školy připravila dopoledne
plné sportovních soutěží. Soutěžila smíšená družstva dětí z Olešnice a Čestic. Nakonec jsme si
společně opekli na ohni buřty. Hraničku dříví připravil osobně sám pan starosta Čestic pan P.
Vondráček.
Dne 21.6. se konal sběr papíru.
Dne 23.6. jsme byli v Častolovicích na fotbalovém hřišti, kde jsme shlédli ukázku výcviku
dravců.
Dne 24.6. jsme uklízeli školu, rovnali učebnice a učební pomůcky.
Dne 27.6. jsme jeli do ZŠ Lično, kde nám děti zahrály pohádku „Princové jsou na draka“.
Dne 28.6. jsme dětem z 1. stupně ZŠ Častolovice připravili naši oblíbenou hru „Běh lesem s
otázkami“. Tentokrát nám nikdo žádnou otázku neukradl a vše dobře dopadlo. Na Sportovišti jsme si
společeně pohráli a vyhlásili vítěze.
Dne 30.6. jsme si rozdali vysvědčení a hurá na prázdniny.
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Školní výlety
Dne 5. května jsme jeli do ZOO do Olomouce. V 7:30 nám jel vlak z Chocně. Tam jsme se
dopravili osmi auty i s rodiči. Přestupovali jsme v České Třebové. Vlak byl skoro prázdný. Do
Olomouce jsme dorazili v 9:00. Potom jsme jeli autobusem na Svatý kopeček. Odtud jsme šli asi
kilometr do ZOO. Na začátku byly ovce. Také tam bylo mnoho opic a koz. Bylo tam jedenáct zeber
a žiraf a jeden osel. Viděli jsme dikobrazy, medvědy a bílé vlky. Líbili se nám lvi, gepardi, levharti a
rysi. Šli jsme kolem klece s kočkami. Fenci strašně smrděli. Také jsme byli v jihoamerickém
pavilonu. Nakoupili jsme si suvenýry a jídlo pro zvířata a nakrmili jsme je.
Ze ZOO jsme jeli autobusem do historické části Olomouce. Na náměstí jsme viděli kašnu,
orloj, morový sloup a ještě jednu kašnu se želvami. Pak jsme šli pěšky na nádraží. Cestou jsme se
stavili na zmrzlinu. Do Chocně jsme přijeli v 18:30, Výlet se nám líbil. I s rodiči nás jalo celkem 38.
Míša Dvořáková a Jan Šťovíček
Na druhý výlet jsme jeli 2. června se ZŠ Lično autobusem na Šiklův mlýn. Byli jsme ve
westernovém městečku, kde jsme sledovali kovboje na koních, tancovali country tance, jezdili ve
vláčku a Edu přeskočila lama. Pak jsme přišli do indiánské vesničky, kde jsme si prohlédli indiánské
stany a dozvěděli se, jak indiáni žili. Pak jsme jeli do Dolní Rožíňky na strašidelný zámek Draxmor.
Tam jsme viděli ve 3D kině strašidelný film a při prohlídce zámku jsme se báli hýbajících čarodějnic
a dalších strašidel. Vrátili jsme se v 19. hodin domů.
Žáci 5. ročníku
Školní indiánský bivak
V pátek 10. 6. se konal indiánský bivak na Sportovišti. Ve škole jsme si vyrobili indiánské
čelenky s papírovými pery. Přišli jsme a pomalovali nám obličej a vybrali jsme si indiánské jméno.
U paní V. Horáčkové jsme si zajezdili na koni. Také jsme hráli hry, házeli jsme tomahavkem do
totemu a uvazovali se u kůlu. Tancovali jsme kolem ohně a hráli indiánský tenis. Večer jsme zpívali
u táboráku. Paní Šťovíčková nám uvážila výborný kotlíkový guláš. Velká medvědice (M. Vránová)
si přivezla postel, ostatní spali ve stanu nebo pod širákem. Ráno byla všem zima, tak jsme dělali oheň
bez sirek. Po snídani jsme složili stany a rozešli se domů.
M. Dvořáková, J. Šťovíček, K. Hovorková
Modernizace školy
Protože osvětlení ve třídách bylo v havarijním stavu, bylo naistalováno nové moderní úsporné
osvětlení, které zároveň odpovídá současným hygienickým předpisům. Elektrické práce provedl p.
Milan Bezdíček a financoval obecní úřad. Dne 16. 6. byly obě třídy vymalovány p. Horkým z
Rašovic. Dne 24.6. nám p. Ing. Zeman nainstaloval i ve druhé třídě interaktivní tabuli. Budou jim
moci při výuce využívat i mladší žáci.
Dne 26. 6. bylo uvedeno do chodu 5 nových počítačů. Od příštího školního roku budou žáci
počítače pravidelně používat v hodinách informatiky. Počítače dodal a zprovoznil p. Ing. Drahokoupil
z firmy DD Soft. Interaktivní tabule i počítače byly pořízeny z dotace EU „Peníze školám“.
Kronikářka obce Olešnice Mgr. Milada Vránová

Další
Volby do zastupitelstev obcí
•
•

Prezidentem republiky byly volby do zastupitelstev obcí vyhlášeny ve dnech
23. a 24. září 2022
v obci Olešnice bylo schváleno pro volební období 2022 – 2026 9 členů zastupitelstva
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•
•
•

kandidátní listiny se podávají na Registrační úřad, kterým je pro naši obec Městský úřad
Kostelec nad Orlicí
termín pro podání kandidátních listin je nejpozději do 19. července 2022 do 16 hodin na
Městském úřadě Kostelec nad Orlicí, matrika č. dveří A-005
stanovení potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého
kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů je pro naši obec:
- nezávislý kandidát
24 podpisů
- sdružení nezávislých kandidátů
34 podpisů

Informace k volbám naleznete také na https://www.obecolesnice.cz/volby, nebo
https://www.kostelecno.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-2022/ds-1384/p1=23357

Omezení úředních hodin obecního úřadu
Vzhledem k rekonstrukci školní šatny a kanceláře účetní obce v budově obecního úřadu
budou úřední hodiny v měsících červenci a srpnu 2022 přizpůsobovány postupu prací. Aktuálně o
omezení úředních hodin budete informováni na úřední desce a obecním rozhlasem. Děkujeme za
pochopení.
Čištění komínů
Jako každý rok i letos proběhne v našich obcích čištění komínů ve dnech 6. a 7. října 2022.
Práce provede Kominictví Doležal Hradec Králové
Mimořádný svoz nebezpečného a objemného odpadu
Na podzim dne 19. října 2022 se uskuteční mimořádný svoz nebezpečného a objemného
odpadu pro občany našich obcí. Kontejnery budou přistavena na sportovišti v době od 15.30 do 17
hodin.
Sportovní areál
V létě nás na sportovním areálu čeká 9.7. hudební zábava s kapelou ROCKSORRY, 20.8.
zahraje PLAZMA ROCK, a 2.9. se rozloučíme s prázdninami grilováním pro veřejnost.
Na podzim, 15.-17.10. se bude konat posvícení, 12.-13.11. zabíjačkové hody.
Srdečně Vás zveme, Majka a Tomáš.
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Borci na konci
Víte co je to twirling? Twirling je druh sportovního tance,
kombinace mažoretek, gymnastiky a baletu. A víte, že máme
v Olešnici mistryni české republiky v tomto krásném sportu? Je jí
Leonka Šmídová.
V době, kdy vznikal tento článek a celý zpravodaj,
reprezentovala Lea se svým týmem naší republiku na Mistrovství
světa v Chorvatsku.
Takže Leo, hodně štěstí, fandíme ti.

A pro příznivce rybaření: v květnu 2022 se našim kamarádům Danovi a Matyášovi na jedné
slovenské pískovně podařilo ulovit tyto amury (90 cm - 11 kg a 12 kg).
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