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Za období leden-prosinec roku
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Lexman Jan
Smetana Jaroslav
Seidlová Marcela
Tejklová Ladislava
Jirušková Jana
Pálová Zdeňka
Sajdl František
Dvořák Václav
Vogelová Drahomíra
Janečková Jana
Vogel Vladimír
Maiová Mária
Burketová Jaroslava
Chaloupka Richard
Gábor Dušan
Lakatoš Ondřej
Novotný Milan
Macháčková Jana
Tyčová Zdeňka
Ženka Petr

Obecní zpravodaj

2
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
86 let
87 let
87 let
87 let
87 let
89 let
89 let
90 let

Řičař Václav
Záleská Blanka
Podolská Ilona
Řičař Jaroslav
Kochtová Marta
Duzbabová Eva
Jebousková Jiřina
Řičařová Jana
Svoboda Zdeněk
Podolský František
Hrubá Iva
Včelák František
Petrová Marie
Červinková Jana
Mullerová Alena
Vogelová Věra
Zemanová Eva
Gaži Belo
Charvát Miroslav
Panuš Ladislav
Vogelová Milada
Šimerdová Růžena
Matoušová Marie
Vogel Bohumil
Řeháková Marie
Doubek Otakar
Švandelíková Helena
Izáková Anna
Burketová Marie
Vodová Marta
Novák František
Kopecký Zdeněk
Čepelková Zdenka
Štěpánová Božena
Ljubková Marie
Dvořák Bohuslav
Vogel Vladimír
Novotná Marie
Šejnová Anežka
Tošovská Jiřina
Tichá Zdenka

92 let Prokopová Marie
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Okénko starosty:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, ve stručnosti zhodnotit loňský rok
2017.
Pokračovalo se v plnění volebního plánu a byla uskutečněna celá
řada stavebních prací. Za největší úspěch považuji získání dotace na
rekonstrukci ČOV Častolovice a výstavbu kanalizace Hoděčín –
Olešnice – Čestice, v celkových nákladech 126.000.000,-Kč, přičemž
samotná dotace činí 72.311.817,-Kč a vlastní podíly obcí (Čestice a
Olešnice) každý téměř 25.000.000,-Kč. Podíl za Městys Častolovice je
nutné uhradit z finančních prostředků DSO OV, neboť Častolovice
bohužel svůj finanční podíl, ve výši 4.524.418,-Kč odmítají uhradit. Pro
letošní rok se připravuje podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého
kraje na cca 5% z celkové částky.
V únoru byl schválen rozpočet ve výši 8.462.000,-Kč. Díky tomu
jsme uzavřeli smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na celoroční
činnost s Mysliveckým spolkem Střezmá Olešnice, Farní charitou
Rychnov n. Kn., spolkem Kolem světa Žigulem a Sokolem Čestice
v celkové výši 58.500,-Kč. Dále jsme uzavřeli darovací smlouvu s
Klubem dětí a mládeže, HK za čištění řeky Orlice ve výši 2.000,-- Kč.
Rovněž se finančně přispělo na akci sportovec roku okresu Rychnov
nad Kněžnou, částkou 3.000,-Kč.
Počátkem roku se v dolní části obce odfrézovali pařezy po
pokácených stromech, za cenu 14.000,-Kč. Následně došlo k výsadbě
nových stromů – jednalo se opět o lípy a k výsadbě thují na hřišti. Pro
potřeby TJ Sokol byl zakoupen nůž na rolbu ve výši 12.000,-Kč a došlo
k úhradě faktury ve výši 22.000,-Kč za nové dresy pro tým mužů. Díky
TJ se podařilo uspořádat několik turnajů ať zimních či letních, které
zcela jistě opět zviditelnily naši obec. Do budovy kabin bylo osazeno
nové čerpadlo na vodu v ceně 32.000,-Kč a v celém areálu došlo
k výměně vložek zámků s celkovým sjednocením klíčů, v ceně 19.000,Kč. Vzhledem ke zdravotním komplikacím předsedy TJ Sokol pana
Charváta, převzal povinnosti spojené s údržbou areálu pan Piatnica.
Společně s p. Sršněm z administrovali několik žádostí o dotace a
vyřídili administrativu spojenou s chodem TJ. Dovolím si zdůraznit, že
pan Piatnica celý rok areál také bezplatně udržoval a uklízel, za což mu
s ostatními kteří pomohli, patří velký dík.
V průběhu zimního období se řešil špatný stav mostů v obci,
z nichž most k ubytovně je provozem nejvíce zatížen a musí být tedy v
nejkratší době opraven. Prozatím se podařilo získat částku 200.000,-Kč,
od p. Vanického a p. Vyčítala. O další finanční spoluúčasti se jedná se
ZD Mostek po dokončení projektové dokumentace, až bude jasná
celková výše nákladů na opravu.
Do školní jídelny byly zakoupeny židle pro děti ceně 16.000,-Kč.
V letních měsících se upravily vstupy do chatky na zahradě - novou
zámkovou dlažbou a vstup do školky, v ceně 36.000,-Kč. Do kuchyně
byl zakoupen nový sporák, v ceně 5.000,-Kč, ve škole došlo
k rekonstrukci elektrických rozvodů v družině v ceně 13.000,-Kč.
Vymalovala se jídelna a škola. Ve škole se osadila kuchyň pro potřeby
výukových aktivit žáků.
Do zasedací místnosti obecního úřadu byl pořízen nový stůl,
v ceně 16.000,-Kč, došlo ke stavebním úpravám v obecní knihovně, na
chodbách a toaletách, v ceně 350.000,-Kč. Do knihovny byl pořízen PC
server, v ceně 37.000,-Kč. V jarních měsících byly oskenovány a
zdigitalizovány veškeré kroniky obce za cenu 49.000,-Kč, byl zhotoven
obecní znak a symboly, v ceně téměř 100.000,-Kč. Dne 31.5.2017
proběhlo slavnostní převzetí symbolů obce v poslanecké sněmovně,
z rukou předsedy PS p. Hamáčka.
V Čestické hospodě byly opraveny elektrorozvody v přízemí i na
půdě za částku převyšující 10.000,-Kč. Několikrát se opravila ČOV pro
hospodu a tělocvičnu, v celkových nákladech převyšujících 40.000,-Kč.
Pro potřeby SDH byly zakoupeny nové stejnokroje a sady pro
sport, ve výši 15.000,-Kč.
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V letních měsících byly v dolní části obce odtěženy krajnice
komunikací. Díky veřejně prospěšným pracím p. Charváta z Lípy a
mému pracovnímu nasazení bylo ručně naloženo a odvezeno téměř
12tun materiálu. V lokalitě Podchlumí se dokončila výstavba zpevněné
cesty za cenu 71.000,-Kč, podél silnice I/11 došlo k rekonstrukci
osvětlení (za ledkové), v ceně 105.000,-Kč. Také na Horkách došlo
k rekonstrukci veřejného osvětlení (rovněž led) a výstavbě nových
sloupů, v ceně 396.000,-Kč. V souvislosti s tím se musel opravit a
doplnit rozhlas na Horkách za cenu 20.000,-Kč.
Po celé obci došlo k výstavbě nových ploch pro kontejnery
nahrazením původního nevyhovujícího a neestetického zázemí
v celkové ceně převyšující 100.000,-Kč. Koncem roku se provedla
rekonstrukce komunikace na Horkách ve výši 499.000,-Kč bez DPH.

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2018
ordinační hodiny:

datum
služby
rok 2018
01.01.2018

sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.

jméno lékaře
MUDr. Pokorná Jaroslava

07.01.
13.01.

Bahník Dent s.r.o. -MUDr.
Miřejovská Dagmar
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta

Na vůz Bonetti byl pro zimní období zakoupen kontejnerový
sypač, v ceně 305.000,-Kč a byla zesílena přední náprava za cenu
16.000,-Kč. Tímto vozem jsem v roce 2017 svezl 72 tun bioodpadu do
kompostárny v Lípě nad Orlicí v nákladech 12.300,-Kč (čímž se
výrazně šetří, jelikož nás jen dřívější štěpkování větví firmou z
Hoděčína stálo přes 20.000,-Kč). Svezeno bylo 7t. papíru ze školy do
Vamberka, se ziskem 10.500,-Kč, pro potřeby školy.

14.01.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

20.01.

MUDr Seidlová Zdenka

21.01.

MUDr. Skřičková Zdena

27.01.

MUDr. Stejskalová Věra

Díky úspěšnému jednání s generálním ředitelem Orsilu
Častolovice, Ing. Kazdou se vedení obce podařilo získat finanční
prostředky na výstavbu veřejného dětského hřiště v obci, jehož celková
cena je vypočtena na 600.000,-Kč bez DPH. Bude-li naše vzájemné
jednání příznivé i v letošním roce, obdrží obec ze strany Orsilu další
finanční spoluúčast.

28.01.

MUDr. Sudová Simona
s.r.o.

03.02.

FSmile s.r.o. - MUDr.
Světlík Filip
MUDr. Štulík Richard

Z DSO Orlice byla pro občany obce obstarána dotace na
kompostéry, z nichž se 20kusů bezplatně rozdalo jednotlivým
žadatelům. Provedeny byly také nezbytné revize na majetku obce v
celkových nákladech téměř 130.000,-Kč.

Za velmi pozitivní a úspěšné hodnotím to, že se podařilo umazat
část stávajícího úvěru o mimořádné splátky, v celkové výši 1.130.000,Kč.
Na letošní rok jsou z mé strany naplánovány další akce, jako
například dokončení oprav cest na Horkách – směr Zdelov,
rekonstrukce osvětlení v obci -výměnou za led - Podchlum,
rekonstrukce mostů – u řeky za cca 420.000,-Kč, u čapího hnízda za
cca. 440.000,-Kč a železného mostku u podchodu za cca 70.000,-Kč.
Ve škole je naplánována realizace výstavby ateliéru v půdních
prostorách pro potřeby žáků, jejich rodičů i veřejnosti. Z důvodu
plánovaných oslav 620-ti let obce dne 30.6.2018 již několik měsíců
připravujeme různá vystoupení a zajišťuji finanční prostředky.
Závěrem bych chtěl podotknout, že loňský rok patřil k mým
opravdu nejtěžším. Jednalo se o pracovní i soukromý život. Mrzí mě, že
i přes mé žádosti o pomoc a shovívavost jsem se ze strany některých
zastupitelů i občanů nesetkal se vstřícností. Rád bych proto poděkoval
zaměstnancům, kteří mi pomáhali. Dovolte mi jménem stávajícího
zastupitelstva popřát Vám všem hodně zdraví, štěstí a lásky v letošním
roce.

06.01.

04.02.
10.02.

adresa ordinace
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209,
Častolovice
Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou
17
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
ZS Kout 566,
Borohrádek
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště nad
Orlicí
Tyršova 515,
Opočno
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
nám. Dr. . Lützowa
345, Vamberk
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště nad
Orlicí
Tyršova 515,
Opočno
Poliklinika, Pulická
99, Dobruška
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště nad
Orlicí
Masarykova 729,
Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942,
Dobruška
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Poliklinika, Pulická
99, Dobruška
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
Komenského 828,
Týniště nad Orlicí

11.02.

Freemed s.r.o. - MUDr.
Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše

17.02.

MDDr. Tomáš Jan

18.02.

MUDr. Valešová Pavla

24.02.

25.02.

Poliklinika Týniště nad
Orlicí-MUDr. Veselská
Renata
MUDr Ptačovská Eva

03.03.

MUDr. Nentvichová Eva

04.03.
10.03.

Bahník Dent s.r.o. - MUDr.
Bahník František
MUDr. Domáňová Iva

11.03.

MDDr. Borůvková Veronika

17.03.

MUDr. Čapková Marie

18.03.

JB DENT s.r.o. - MUDr.
Beránek Jan

24.03.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov
nad Kněžnou

25.03.

MDDr. Havlíček Ondřej

Záhumenská 445,
České Meziříčí

30.03.

MUDr. Havlová Marie

31.03.

MUDr. Hlavsová Lenka

U Stadionu 1166,
Rychnov nad
Kněžnou
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí

01.04.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232,
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02.04.
07.04.

MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar

08.04.

MUDr. Loukota Jan

14.04.

MUDr. Majer Rostislav

15.04.

MUDr. Malátková Ludmila

21.04.

MDDr. Matějková Denisa

22.04.

MDDr. Motyčka Martin

28.04.

MDDr. Andělová Jana

29.04.

MDDr. Pavlová Simona

Rychnov nad
Kněžnou
Kvasiny 145
Voříškova 169,
Vamberk
Komenského 127,
Opočno
U Stadionu 954,
Rychnov nad
Kněžnou
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Záhumenská 445,
České Meziříčí
Komenského 44,
Rychnov nad
Kněžnou
Jana Pitry 448,
Opočno
Zdrav.středisko
Rokytnice
v Orlických horách
Vondráček Petr

HASIČI

Mladí hasiči
Zimní tábor ŠAJTAVA 2017
Přiblížili se nám jarní prázdniny (letos od 25. února do 4. března) a v
tomto termínu jsme se vydali na hory. Konal se tradiční „ Zimní tábor
ŠAJTAVA 2017“. Celý týden nám počasí přálo, sněhu bylo dost a tak
se dolů z kopce jezdilo úplně na všem – lyže, snowboard, boby, zadek
… . Když se nejezdilo po svahu, tak jsme plnily různé soutěže, úkoly.
Dokonce nechyběla ani diskotéka. Myslím si, že se tento tábor vyvedl
a děti si prázdniny na horách velice užili. Tímto chceme poděkovat
obecnímu úřadu za finanční podporu.

Tajný výlet – Zámek Ratibořice
V sobotu 10. června 2017 jsme navštívili zámek Ratibořice. Nejprve
nás zámkem provedla služka, až ke komorníkovi panu Leopoldovi,
který nás představil paní hraběnce. Ta nám předala vzkaz pro babičku
a vyslala nás na cestu. Když jsme si prošli celý areál zámku, vydali
jsme se k mlýnu, kde jsme si celá výprava mohla odpočinout. Poté nás
uvítala mlynářka s mlynářem a provedli nás po jejich stavení. Naše
další kroky vedly k chaloupce, kde bydlela babička s dětmi. Nakonec
jsme se zastavili na splavu, kde zemřela Viktoka. Když jsme se vrátili
zpátky, zašli jsme si na oběd. Poté nasedli do aut a jeli zpět do Čestic.
Byla to krásně strávená sobota i při deštivém počasí.
Aneta Řičařová

Úklid obce
Dne 8. května jsme uspořádali „úklid obce“. Vzali jsme si pytle a
vyrazili. Obešli jsme hasičárnu, sportovní areál, okolo potoka a
sesbírali pohážené odpadky. Snad jsme alespoň trochu pomohli při
zvelebování naší obce.
Soutěž „Požární ochrana očima dětí“
Během našich schůzek jsme malovali obrázky s hasičskou tématikou.
Tyto malířské výtvory jsme odeslali do soutěže pořádané Sdružením
Hasičů Čech Moravy a Slezka. Velice mile nás překvapili výsledky. V
okresním kole se umístily dokonce dvě naše zástupkyně na pomyslné
bedně. Na třetím místě ve své kategorii se umístila VERONIKA
VRBATOVÁ. Na prvním místě ve své kategorii se umístila TEREZA
BUREŠOVÁ. Dne 18. května bylo slavnostní předání ocenění v
hasičské zbrojnici v Rychnově nad Kněžnou. Oceněným gratulujeme.
Okresní kolo hra Plamen Ještětice 26.5.-28.5.2017
Na konci května jsme se vydali na třídenní závody hry Plamen do
Ještětic. V pátek odpoledne se postavili stany, roztopila polní kuchyň a
děti i vedoucí se seznamovali s členy z okolních sborů. V sobotu
začalo vlastní zápolení. Po nástupu se týmy vrhli do celodenního
soutěžení v hasičských disciplínách. Večer byla uspořádána místním
sborem diskotéka, kterou si děti velmi užili. Celé nedělní dopoledne se
v soutěžním klání pokračovalo až do pravého poledne. Posledním
jídlem těchto závodů, byl nedělní oběd, po kterém následovalo
vyhlášení celkových výsledků, zbourání našeho stanového městečka a
cesta za našimi rodinami. Děti plni dojmů a zážitků, vedoucí spokojení
a unaveni po celém víkendu. Počasí nás pro letošek překvapilo
opravdu vypečeným víkendem. Nebyl snad nikdo kdo by se domů
vrátil bez opálení.

Letní stanování „na Podchlumě“
Ve středu 16.srpna odpoledne jsme se sešli na Podchlumě a rozbili
tábor. Druhý den jsme se vydali procházkou do nedalekých Častolovic,
a prohlídli si zámeckou oboru. Odpoledne jsme se vydali na kole na
opačnou stranu, navštívit Hromkovo hospodářství v Lípě. V pátek byl
naplánován celodenní výlet do zábavného parku Mirákulum
v Milovicích. Brzo ráno jsme vstali a vydali se vlakem a autobusem na
místo určení. Celý den jsme procházeli různé atrakce a všelijaké hry.
Že to byl náročný den, dokazovalo usnutí dětí ve vlaku na zpáteční
cestě. V sobotu jsme se vydali na výlet do Potštejna. Po prohlídce
hradu jsme se zastavili ještě na Vochtánce a v odpoledních hodinách
se vydali k návratu. Po setmění nás čekala stezka odvahy v přilehlém
lese. V neděli dopoledne byla pro přítomné připravena dobrodružná
stezka lesem s plněním různých úkolů. Potom zbourání tábora a odjezd
do svých domovů.
Závod v požární všestranosti
V sobotu 7. října jsme zajížděli do Olešnice v Orlických horách
k zahajovacímu závodu ZPV. Počasí nám moc nepřálo a na
promáčeném terénu byl tento závod velice náročný. I přes zranění
jednoho člena hlídky, naše hlídka závod dokončila.
Zapsala: Lucka Javůrková
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RÚZNÉ
Příspěvek MS STŘEZMÁ Olešnice za rok 2017
Vážení spoluobčané,
po letošní celkem tuhé zimě se rychle přihlásilo jarní počasí a s ním
hodně povinností pro myslivce při práci v honitbě i při údržbě a
úklidu našich zařízení. Úvod března však patří v posledních letech
také naší výroční členské schůzi, a proto se můžeme ohlédnout zpět.
Skončilo další pětileté období výboru, který pracoval po celou dobu
v nezměněném složení a převedl naši organizaci obdobím, kdy se
z našeho občanského sdružení stal ze zákona spolek. Jak už jsme
dříve uvedli, výbor po mnoha letech opustil na vlastní žádost pan
Miloslav Zaňka, kterému jsme připravili k jeho odchodu malé dárky
a naše velké poděkování. Tato emotivní chvíle jinak většinou
tvrdému
chlapovi
vlila
do
očí
slzy
dojetí.
Novým předsedou se stal ve veřejné volbě pan Josef Vanický ml. ze
Synkova, který zvolna pracuje na přesídlení zpět do rodných Hřibin.
Po něm uvolněné místo finančního hospodáře převzal nový člen
výboru – pan Jaroslav Pultar z Pasek. Na dalších místech ve výboru
zůstávají pánové Jiří Malý, Pavel Žid a Radomír Podolský. Jirka je
nejen místopředsedou, ale i výborným kuchařem a svojí svíčkovou
nás
o
tom
o
výročce
dobře
přesvědčil.
Nezapomenutelným dnem se stala výroční schůze i pro mladíka
p.Dominika Šimerdu z Čestic, který byl po příkladném zapojení ve
zkušebním období zvolen za člena spolku. Totéž se už tolik
nevydařilo p.Matějkovi z Čermné, který nepřesvědčil a žádost o
členství mu byla zamítnuta. Novými čekateli členství se stali p.Aleš
Libotovský z Pasek a o členství si požádal též p.Josef Carda z Malé
Ledské, kterého mnozí zatím znají spíše díky provozování dančí a
mufloní
obůrky
na
Ledské.
Máme tak opět 28 členů a 2 čekatele, když Dominik zaplnil uvolněné
místo po jiném báječném chlapovi, panu Ladislavu Vaňkovi z
Častolovic, jenž odešel nedlouho před Vánocemi lovit do lovišť, ze
kterých není návratu. Všichni vzpomínáme na pohodového,
nekonfliktního pracovitého člověka a dobrého kamaráda! Ve zprávě
jednatele mnohé překvapila zpráva, že ve srovnání s rokem 2007
z tehdejší členské základny o 37 lidech již v roce 2017 není
z různých důvodů 14 z nich! Máme na čem pracovat – po kroužku
mladých ochránců přírody stále častěji volají i ze zdejších radnic,
udivíme, zda se někdo ze členů této aktivity chopí?
Minulé období se vyznačovalo pro náš spolek poměrně časově i
finančně náročnými úpravami budov v Olešnici i v Častolovicích.
V příštích pěti letech tak potřebujeme především stabilizovat naše
finanční prostředky a trochu zvolnit. Plán práce a finanční rozpočet
na letošní rok byl již nastaven, nicméně nový výbor se musí nejprve
sejít a dohodnout se na tom, jak budeme společně se všemi členy
spolku toto usnesení naplňovat, aby myslivci zůstávali dál dobrým
partnerem pro obce, které nás podporují, pro zemědělce, kteří nás
občas potřebují a my zase je, a aby ve spolku dál vládla dobrá nálada
a zájem členů o naši časově náročnou činnost a krásný koníček.
Letošní rok začal vesele, lednovým tancem na Mysliveckém plese
v Česticích. Hlavně pro občany, kteří by rádi za kulturou také do
opraveného obecního zařízení U Lva v Častolovicích, máme
potěšující zprávu. Vyslyšeli jsme volání vedení radnice a dohodli
jsme se na tom, že v sobotu dne 11.listopadu 2017 uspořádáme v této
restauraci taneční zábavu - „Poslední leč“. V poledne si tak můžete
dopřát svatomartinskou husu k obědu a večer si zajít zatančit, a třeba
ještě v tombole vyhrát divokou kachnu…. :-) Překvapení pro Vás je
nachystáno i v podobě výborného hudebního doprovodu, ale to zatím
zůstane tajemstvím…jestliže v Česticích jsme měli 15 po sobě
vyprodaných plesů, věříme, že nás rádi podpoříte i v Častolovicích a
začneme spolu s Vámi vytvářet novou tradici.
S nástupem jara vtrhla do našeho spolku nová energie prezentovaná
především Pepou Vanickým a jeho nápady a myšlenkami, které po
nástupu
na
pozici
předsedy
spolku
začal
naplňovat.
Souběžně bylo však také třeba zvládnout papírovou válku a nově
ustavený výbor nechat zapsat do spolkového rejstříku, předat si
výborové funkce se všemi náležitostmi, změnit přístupová práva
k financím.

Jednou z prvních věcí nového výboru bylo odeslání žádostí o dotace: a)
na zhotovení tůně pod Pasekami jako zádržného systému na uchování
vody v krajině, b)na výstavbu oplocení kolem silnice E11 od viaduktu
u Orsilu po vjezd do Častolovic po obou stranách. Zde přicházíme
každoročně o velké množství zvěře a rádi bychom zvěř nasměrovali při
putování touto trasou pod viadukt. Podklady k žádostem kvalitně
zpracovali J.Vanický a Aleš Libotovský. Nyní probíhají další jednání,
doplňování a schvalovací proces. Na plot dotaci od kvasinské
Škodovky letos zřejmě nedostaneme, neboť nestihli vyhovět všem
žádostem, ale máme velkou šanci již příští rok. Projekt výstavby tůně
zatím
běží.
Novou pěknou tradicí, o které jsem psal již na webových stránkách, by
mohlo být symbolické společné otevření lovecké sezóny , kdy se
16.května, v den zahájení lovu srnců, členové MS sešli na chatě
v Častolovicích, poté se rozjeli do honitby, aby se všichni vrátili po
skončení lovu znovu na chatu, kde u zapáleného ohně mohli společně
sdílet radost nad svými úlovky. Srnce se hned na první vycházce
povedlo ulovit třem lovcům, přičemž dobrého trofejového srnce ulovil
Ing.Josef Vanický, který povolenku na srnce obdržel při příležitosti
jeho letošních blížících se 70.narozenin. Sv.Dianou byl tak odměněn
trošku s předstihem. Po několika týdnech se pak podařilo ulovit jeho
prvního srnce i Dominiku Šimerdovi. Loňské trofeje z našeho revíru
pak znovu v dubnu zdobily Okresní chovatelskou přehlídku trofejí
v Tutlekách.
Míla Zaňka vystavěl několik posedů, které poté společně s dalšími
myslivci rozvezli do honitby. Také stíhá připravovat mladou fenku na
lovecké zkoušky. Zdržením však bylo , když mu ji ve Hřibinách
pokousal pes, který neváhal přeskočit plot zahrady u domu.
V minulosti jsem podobnou záležitost musel několikrát řešit také.
Dokládá to, jak neodpovědně a lehkovážně se často majitelé psů
chovají a jak zlehčují tento problém, když nechávají otevřené brány či
nízké ploty a nezabezpečeného psa, s jehož výchovou si neví rady.
Projít se psem na vodítku obcí po veřejné komunikaci tak často
vyžaduje od majitele, a nejen majitele loveckého psa, nutnou dávku
odvahy! Možná námět pro zamyšlení i pro orgány místních
samospráv?
Radostnými událostmi v našem spolku a honitbě byla na jaře i oslava
50.narozenin Luboše Veselého z Rašovic, krásná oslava šedesátin
Luby Špěpána, na kterou nás pozval na loveckou chatu do Častolovic,
nedávný příjezd a pobyt loveckých hostů ze Slovenska na Třešňovce,
při kterém během akce pořádané spolu se Saint-Gobain Isover ulovili 5
srnců, a také úspěšný odchov štěňat jezevčíků u feny Pavla Žida.
V červnu jsme se sešli na Mysliveckém dnu u chaty Na Pasece, někteří
si s chutí zastříleli na asfaltové terče, někdo si poseděl a popovídal,
všichni s chutí usedli ke grilovaným kuřatům připraveným
p.Martínkem, někdo si tradičně do dna užil zdarma podávaný zlatavý
mok.
Druhá polovina srpna přinesla do našeho spolku velký smutek, o němž
se zmiňuji v jiné části, je však dobré připomenout i věci veselejší. Na
chvíli se život ve Střezmé zastavil, ale spolek musí jít dál.
V září se nám povedlo díky vydatné pomoci Městysu Častolovice
obměnit osvětlení parkoviště před chatou, opravit brány a za přispění
Hospodářství Sternberg upravit příjezdovou cestu a parkoviště u chaty.
Několik kamarádů pokračovalo ve výstavbě krásných pozorovacích
kazatelen, které již určitě každý v našem revíru zaznamenal.
Neslavný rekord naší honitby byl v polovině září zaznamenán na
silnici z Čestic k Borohrádku, kdy pod koly jedné dodávky skončila
metráková bachyně a tři z jejich selat.
Mnohem raději se ohlédneme k rekordnímu dni na Třešňovce, kdy ve
střelbě na asfaltové terče v soutěži O cenu kamaráda soutěžilo do
pozdního večera okolo šedesáti střelců. O to cennější je absolutní
vítězství v závodu našeho člena Miloslava Zaňky, který úspěšně
reprezentoval po celý rok náš spolek na několika střelnicích v kraji i za
jeho hranicemi.
V sobotu 2.září přizval náš spolek honce a několik dalších kamarádů a
vyrazil autobusem na výlet do obory Kopidlno, odtud na prohlídku
skláren v Harrachově a k Mumlavským vodopádům. Po příjezdu zpět
do Olešnice na účastníky zájezdu čekalo pohoštění v restauraci Na
Sportovišti.
Lovem kachen nám začal čas společných podzimních setkání.
Vzpomínka na nezapomenutelného kamaráda a myslivce
14.12.1939 – 20.8.2017 ….MVDr. Václav Hodný
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Patron všech myslivců Hubert opět zatroubil poslední halali. Povolal
k sobě, do svých věčně zelených honiteb, výborného myslivce a našeho
dobrého kamaráda.
Bylo to pro nás všechny na sklonku srpna velmi bolestné a nečekané,
když jsme se dozvěděli o úmrtí vzácného a laskavého člověka, pana
doktora Václava Hodného z Častolovic, člena Mysliveckého spolku
Střezmá Olešnice.
Václav vstoupil do Českého mysliveckého svazu v roce 1961 jako člen
Mysliveckého sdružení Olešnice, byť jeho kořeny sahaly do nedaleké
obce Libel. Díky své přátelské povaze i odbornosti veterináře se záhy
stal platným a ceněným členem sdružení a také v r. 1971 zkušebním
komisařem pro zkoušky adeptů myslivosti při okresním spolku, kterým
zůstal až do roku 1991 .
Na sklonku r.1978 na ustavující schůzi, při sloučení mysliveckých
sdružení z Olešnice a Častolovic, se stal Václav zakládajícím členem a
členem jeho výboru na pozici myslivecký hospodář. Tehdy mělo
sloučené sdružení 61 členů, honitba sahala od Častolovic až po
Křivice a Ostašovice a určitě nebylo jednoduché funkci mysliveckého
hospodáře zvládnout. Václav jím byl do roku 1984, později zůstal ve
sdružení
členem myslivecké
komise.
--------Václav Hodný se stal brzy po studiích známým po celém okrese díky
svému zaměstnání, ale i díky svým odborným znalostem o volně žijící
zvěři a léčbě nemocí zvěře. Pomáhal při odchovech bažantů, nechyběl
při odchytech a přípravě transportu zajíců. Rovněž se věnoval lovecké
kynologii s fenami německého krátkosrstého ohaře. Nejen v naší
honitbě, ale i v revírech dalších, kde si Venda díky svému skromnému
vystupování získával stále více přátel. Byl schopný poutavě vyprávět o
svých prožitcích, stejně jako zpaměti pasovat mladé myslivce nebo
lovce některé zvěře. Nikdy nepokazil žádnou legraci.
Tím vším byly položeny základy k tomu, že byl Václav delegován
mateřským sdružením do Okresního výboru Českého mysliveckého
svazu v Rychnově nad Kněžnou, jehož se stal posléze předsedou.
V této funkci působil mezi léty 1984 a 1990. A nezůstalo jen u toho.
V letech 1988-1990 byl dokonce členem předsednictva tehdejšího
ústředního výboru Českého mysliveckého svazu. Nic z toho by nebylo
možné, kdyby neměl takovou oporu ve své manželce Míle.
Václav žil myslivostí naplno. K lásce k přírodě vedl svým příkladem i
svoje děti, v r.1991 syn Tomáš složil zkoušky z myslivosti. V roce
1993 se Václav v našem sdružení stal jedním z 5 členů Myslivecké
stráže .
Na přelomu století se Václav z aktivního mysliveckého života na čas
stáhl , a ve svých funkcích skončil. K výroční schůzi v r.2003 opustil i
řady v Mysliveckém sdružení Střezmá, když v té době dával přednost
myslivosti na horách, při honebním společenstvu Uhřín.
Brzy ho ale srdce táhlo zpátky domů, a tak znovu odeslal svoji
přihlášku do Střezmé, kterou jsme na únorové výroční schůzi v r.2007
rádi odsouhlasili. Václav se znovu rychle příkladně zapojil do
veškerého našeho mysliveckého dění, jako poctivý člen působil
v revizní komisi, i jako předseda volební komise a byl naším platným
členem až do svého úmrtí. Stejně dobře hájil zájmy spolku i jako člen
zastupitelstva Městysu Častolovice, kam byl veřejností opakovaně
zvolen, byť za uskupení, které nemělo zrovna mezi lidmi na růžích
ustláno. Václav se však nikdy nemusel nikomu podbízet, měnit své
postoje a zůstal svůj. Podobně skvěle nás myslivce reprezentoval i při
známých
výstavách
častolovických
zahrádkářů.
Když pak takový člověk s tímto morálním kreditem oslovil někoho
jako kandidáta na práci ve výboru mysliveckého spolku, jen stěží se
mu dalo odmítnout.
Václav byl za svou práci pro myslivost několikrát oceněn. Obdržel
bronzový a stříbrný odznak a v r.2004 mu bylo na návrh Okresní
myslivecké rady propůjčeno nejvyšší myslivecké vyznamenání, zlatý
odznak Za zásluhy o myslivost, korunovaný ještě v roce 2009
Věrnostní
medailí
ČMMJ.
Václava však žádné vyznamenání nezměnilo. Byl stále skromným a
zábavným člověkem, ochotným vždy každému pomoci. Měl výrazné
zásluhy
na
vzestupu
sloučeného
spolku.
Václav vždy dobře ctil myslivecké tradice, oblékání, mluvu a věděl, že
pro správného myslivce hon nekončí vyhlášením výřadu. Rád si po
honu zazpíval, na zábavě s manželkou zatančil. Choval se stejně
přátelsky k myslivcům, k honcům, galantně se choval k ženám.
Žádného kolegu myslivce jsem asi nikdy neslyšel tak pěkně mluvit o
své manželce, jako Vendu o paní Míle nebo jejich dětech a
vnoučatech.

Obecní zpravodaj
Václav každého raději vzal kolem ramen a zasmál se s ním namísto
vedení hádek a sporů. Miloval život a spojoval lidi. Vážím si toho, že
mi
před
rokem
nabídl
tykání.
Ve výboru po založení sdružení působil se svými dobrými kamarády
Vítem Podolským a Václavem Kolářem, jehož poslední loveckou
vycházku připomíná pomníček nad Olešnicí. Je zvláštní náhodou, že
odchod obou Václavů z našeho světa dělí na den přesně 20 let. Před
sedmi lety těsně před dvacátým srpnem zhasla svíce i Vítovi.
Věnec s jedlovými větvemi z našeho revíru byl posledním naším
poděkováním Vendovi za všechno dobré, co kdy vykonal pro krásnou
českou myslivost, za práci pro zvěř, pro přírodu a za jeho přátelství.
Byl i naším pozdravem na cestu poslední. Čest Vendově světlé
památce!
S úctou R.Podolský – jednatel MS

