




     Vážení spoluob ané !

Tenhle výtisk Zpravodaje za ínám velkou omluvou. Až ho
do tete, tak si oprávn n m žete íci, že jste si mohli vzít ten
lo ský, zm nit si v textu letopo et a vyšlo by to nastejno. Toho
se práv týká moje omluva. Události v O elicích jsou stále
stejné (krom 120. výro í založení hasi ského sboru) a já
je vidím stále stejnýma o ima. Byla bych moc nerada, kdyby
m l Zpravodaj skon it a tak se na vás obracím s prosbou:
Nabídn te sv j pohled na události a na život v našich obcích,
založíme redak ní radu a uvidíte, že to našemu Zpravodaji
náramn  prosp je. Už te  se na spolupráci t ším.

    Vaše Dobromila Martinková

     Jak b žel rok 2008

     T íkrálová sbírka

Za átkem ledna šikovné maminky Ludmila Jenneová, Iveta
Kupková a Milena Bahníková p ibraly ke svým d tem ješt
n jaké další, oblékly je do slušivých bílých hábit , na hlavu jim
nasadily pravé královské koruny, jednu ob po ernily, aby byl
i ten „ erný vzadu“ a vypravily se s nimi na obch zku O elic
a M stce. Malí králové pot šili srdce soused , zazpívali koledu,
pop áli do nového roku a pod kovali za to, že do kasi ky
p ibylo, aby Charita mohla pomáhat pot ebným. Dík pat í všem
O elickým a M steckým, kte í se na vybrané ástce tém
9.000,-K  podíleli.



     Zimní spole enská sezóna  

Bohužel, tenhle pojem už pat í pouze o elické minulosti.
Nemáme sál, takže na parádní plesy a veselé d tské karnevaly
už m žeme jenom nostalgicky vzpomínat. Ješt št stí, že nám
sice miniaturní, ale útulná hasi ská zbrojnice s klubovnou
áste n vytrhla trn z paty a že ty naše malé, ale milé o elické

plesy jsou nahrazeny mnohem honosn jším spole ným plesem
okolních obcí v kulturním dom  v Bolehošti.

     Výtvarná dílna

Blížily se Velikonoce a každý sudý týden v pátek odpoledne
ožila hasi ská zbrojnice ilým um leckým ruchem. Parta
maminek, v ele s paní Radkou Železovou, si p izvala na pomoc
odbornice a pod jejich vedením se d ti nejprve nau ily
velikono ní zdobení. Pak byli p izváni i dosp lí a pokra ovalo
se drátkováním. Celá tahle akce p inesla zú astn ným um lc m-
amatér m mnoho radosti.

     Velikonoce

Z televize jsme se dozv d li, že pouze na Rychnovsku
se dív í koleda nekoná spole n s chlapeckou na velikono ní
pond lí, ale už dva týdny p edem. Jsme tedy v celé republice
takovouto výjimkou. Za starých as se ale dív í koleda
od chlapecké hodn lišila. Každá kolednice t ímala v ruce líto,
což byl vršek jehli natého strome ku, ozdobený pentlemi
a fáborky a pam tníci si jist vzpomenou i na dív í koledu:
„ Na Smrtelnou ned li // bu te všichni veselí // koledu nám
dejte // nic se nás neptejte // atd.“ Když už jsme u toho
vzpomínání, tak ješt jedna p ipomínka zašlých zvyk . Pokud



se v noci p ed klukovskou koledou d v at m poda ilo pov sit
na návsi na strom „d dka“, totiž figurínu oble enou do
pánských šat , byla to pro kluky veliká potupa. Navíc platila
zásada, že pokud „d dek“ visel, nesm li kluci vyšvihat d v ata
binova kou, takže na návsi bylo veselo, nebo d v ata mohla
naprosto beztrestn p ihlížet klukovskému pacht ní v korun
stromu. Jenže pak „d dek“ padl na zem a bylo zle, kluci si to
samoz ejm  vynahradili. 

Také jste si všimli rozdílného po tu d v at a chlapc
v O elicích? Zatímco kolednic p ijde do desítky, koledník
je i p es dvacet.

     Pou ové fotbalové utkání 

Svobodní si letos dali záležet, aby ženatým oplatili lo skou
porážku. Zápas sice skon il remízou 6 : 6, ale v penaltách
svobodní zvít zili 8 : 7. Tahle ísla jsem se dozv d la až od
rozhod ího, protože hrá i na m j dotaz, kolik to je, vesm s
odpovídali : „Já ani nevím“. No není to paráda, že se v echách
ješt  hraje fotbal pro radost ze hry?

     Memoriál Josefa Falty

Každoro ní ervencový turnaj v malé kopané je obrovská
událost. Nejen v tu sobotu 12.7.2008, ale už n kolik dní p edem
ožil sportovní areál nebývalým ruchem. Pod hlavi kou
po adatelské organizace, Sboru dobrovolných hasi O elice,
se hasi i i nehasi i pustili do práce. H išt se musí posekat,
uklidit, p ipravit technické vybavení na sportovní klání, ale
opomenout se nesmí ani nesportovní ást akce. Restaurace
i stánky musí být p ipraveny nasytit a napojit n kolik set
sportovc a divák . Redaktor Falta, zanícený sportovec



a organizátor sportovních sout ží, by m l ze svých následovník
radost

Ráno, než se parkovišt na p ilehlém poli za alo plnit auty,
byl celý organiza ní štáb nastoupený na svých místech,
p ipravený splnit všechny úkoly náro ného dne. O editelský
post se již tradi n pod lili Milan Lebeda a Ing.Milan Frynta.
Jejich asistentem byl Patrik Kupka a pomocníky Michala
Smolová a Luboš Hodoval. Tihle všichni m li zásluhu na tom,
že celý turnaj byl vzorn  zorganizován a zdokumentován. 

Nejenom sportem živ je lov k, takže v restauraci se
o p ítomné staraly Eva a Lucie Kova í kovy s Miroslavem
Gottwaldem a Ladislavou Mrštilovou. O opékané prase vzorn
pe ovali Milan a Luboš Bašovi a ve stáncích se otá eli Milan
a Iveta Kupkovi, Pavel Novotný a Ivanka Jonášová, Hana
Lebedová a Petra Havlová.

Jménem obce i Sboru dobrovolných hasi zahájil akci pan
Vladimír Tláskal a vše bylo p ipraveno, aby 13 družstev na dvou
p ipravených h ištích zm ilo své síly. Pod taktovkou zkušených
rozhod ích se rozho el boj o prvenství, ze kterého vyšli vít zn
sta í známí, AC Plácek Litomyšl. Po adí na dalších místech bylo
následující : Dynamo Semechnice, oginovy d ti erníkovice,
Rozzu ený hlemýž P epychy a na pátém míst domácí
Humbule O elice ve složení : Milan Lebeda, Dušan a Tomáš
Peterové, Petr Lukeš, Pavel Bielik, Richard Vostoupal, Tomáš
Ku era, Roman Lukeš, Roman Kupka a nejstarší a nejmladší
hrá , . Ing.Roman Sedlák-otec a Martin Sedlák-syn. 

P i záv re ném nástupu byly p edány krásné poháry a v cné
ceny, v nované sponzory.

Úsp šný den musel být zakon en jako vždycky – diskotékou.
Pod kování za tenhle p kný zážitek pat í všem, hasi m
i nehasi m, kte í ho pro nás p ipravili, a to i t m, kte í tady
nebyli vyjmenováni.



Humbule O elice

AC Plácek Litomyšl



     Prodejna smíšeného zboží

Ke dni 19. ervence 2008 vypov d la paní Hana Kramá ová
z Bolehošt nájemní smlouvu s obecním ú adem a k naší velké
lítosti nás tato oblíbená, ochotná a usm vavá prodava ka
opustila. Bohužel, malý krám na vesnici opravdu není lukrativní
zam stnání a tak jsme jí to ani nemohli mít za zlé. P epadaly nás
oprávn né obavy, že k našim dv ma zav eným hospodám
p ibude ješt zav ený krám, ale našt stí se našla state ná žena,
paní Pavlína Koukolová, která se osi elého obchodu ujala
a spolu s manželem p ed lala na samoobsluhu. Po p lro ní
zkušenosti musíme my, spokojení zákazníci, s povd kem
konstatovat, že se touhle šikovnou obchodnicí rádi necháváme
obsluhovat. Jen kdyby ty tržby byly v tší, aby se tady uživila.
Dovolte mi, abych p i této p íležitosti vyslovila jedno p ání:
Vážení spoluob ané, nakupujte prosím v našem obchod ,
abychom si ho spole nými silami udrželi. Vždy snad všichni
máme zájem na tom, aby naše vesnice nepustla.

     Volby v     roce 2008  

V íjnu se konaly volby do krajských zastupitelstev a volila
se také jedna t etina senátor .

Zajímavé je, že výsledky o elických voleb se vzácn
shodovaly s celkovými výsledky volebního obvodu. Voleb
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se v O elicích
zú astnilo 83 z celkového po tu 200 oprávn ných voli , což
p edstavuje 41,5 % a v rámci kraje to bylo 41,72 %.
V O elicích i v celém kraji nejvíce hlas získala eská strana
sociáln demokratická. Volby do Senátu v O elicích i v celém
volebním obvodu  v 1. i v 2. kole vyhrál JUDr. Miroslav Antl.



     O elická vlaková zastávka

Železni ní tra Choce – Mezim stí byla vybudována v roce
1875 a dokud ješt žili pam tníci, vypráv li, že „Na Bíd “ m lo
stát nádraží. Tento zám r ale ztroskotal na tom, že nedošlo
k dohod s majitelem pozemku, panem Václavem Uhlí em.
Iniciativy se chopili Bolehoš ští, ochotn nabídli dráze své
mo álovité pozemky a výhodn je zpen žili. Pak prý
následovalo složité odvod ování a výstavba nádraží Bolehoš .
„Na Bíd “ byl postaven strážní domek a z ízena zastávka
O elice – Ledce. Pozd ji z stal pouze strážní domek a zastávka
byla p emíst na na sou asné místo. Od po átk dráhy
zastavovaly v O elicích  2 vlaky, od roku 1924 už vlaky 4.

Až do roku 1959 p edstavoval zastávku O elice malinkatý
p ílepek ke strážnímu domku. Tato „signálka“ byla pracovišt m,
kde se p ebírala a p edávala hlášení, ru n se spoušt ly závory
u zastávky a na dnes už neexistující „mokerské p í nici“
a malým okénkem ve dve ích se vydávaly jízdenky. V zimních
m sících bylo ekání na vlak venku na otev eném prostranství
doslova utrpením. Nová zastávka byla v roce 1959 uvítána
ob any O elic i okolních obcí s obrovskou slávou.
Za doprovodu dechové hudby pana Grulicha vyšel
od pelesovské hospody mohutný pr vod, v jeho ele školní
mládež, d v ata v národních krojích. Mladší žáci nesli písmena,
která skládala nápis „A žije mír“ a starší nesli obrovské vlajky,
eskoslovenskou a sov tskou, které byly pak za zvuk p íslušné

hymny u nové zastávky vzty eny. Po slavnostních projevech se
pr vod odebral na h išt na Ž árkov sad za hospodou, kde
pokra oval další program, d tský den. Celá sláva byla ve er
zakon ena tane ní zábavou na p írodním parketu.

O elická zastávka si brzy vydobyla postavení nejkrásn jší
zastávky na trati, doslova tonula v záplav kv tin, radost se na
ni podívat. Bohužel, v nedávné dob dosp la situace



do opa ného stavu, rad ji hlavu odvrátit, aby se lov ku
neud lalo špatn , jak nám mládež tu zastávku z ídila. S klidným
sv domím to mohu p ipsat mládeži, žádní senio i se tam
zaru en výtvarn neprojevovali. O to optimisti t jší m že být
zjišt ní, že do nápravy téhle zdevastované zastávky se pustili
mladí a odvedli po ádný kus práce, za což jim opravdu pat í
velký dík.

     Zprávu o této akci vám podává Patrik Kupka :
Z iniciativy obecního ú adu a Sboru dobrovolných hasi

se v íjnu lo ského roku uskute nila oprava vlakové zastávky.
Nastoupila parta ve složení Luboš Hodoval, Adam Baše, Vojt ch
Gottwald, Patrik Kupka, Jan Bahník a Jan Mrštil. Oprava
se týkala p edevším vnit ní a venkovní omítky, která byla
sprejery pomalována a na mnoha místech odfouknutá od zdiva.
Poni ená omítka se musela oškrábat a v n kterých p ípadech
i odbourat a znovu nahodit. Uvnit zastávky se škrábáním
narazilo na praskliny, které se musely zaštukovat, aby pan
Zelený mohl zastávku vymalovat. Oprava se tedy zdárn
poda ila. 

     Akce pro d ti

H išt se neustále vylepšuje, aby mohlo po celý rok sloužit
nejmenším i t m odrostlým. 

D tské smutn ní nad koncem prázdnin zm nily maminky
na Veselé zakon ení prázdnin, odpoledne plné her, sout ží
a hlavn  s dobrodružnou stezkou odvahy.

Za átkem prosince nastává tradi ní d tské dilema, jestli se
víc t šit na dáre ky od hodného Mikuláše a and la nebo se víc
bát t ch strašlivých ert . Nakonec všechno dob e dopadlo,
hlavn  že erti nikoho neodnesli do pekla.



     Váno ní výtvarná dílna

V listopadových ned lích ožila hasi ská zbrojnice ilým
ruchem. Nejprve se d ti nau ily n které zajímavé výtvarné
techniky a hned t ch dovedností využily k váno ní výzdob .
Další ned li k nim p ibyli dosp lí a nau ili se plést ozdobné
košíky z pedigu. D ti si vyráb ly váno ní ozdoby. Lektorka,
paní Iva Kuli ková z Kláštera n.D., nejenom sama ovládá
spoustu výtvarných technik, ale má ten vzácný dar, že to dokáže
i mimo ádného nešiku nau it.

     Váno ní výstava

Pod patronací obce se 1. adventní ned li konala v hasi ské
zbrojnici váno ní výstava rukod lných výrobk . P íležitost
k prezentaci dostali domácí i p espolní. K vid ní a leckdy i ke
koupi byly adventní v nce, textilní výrobky, keramika, sví ky,
váno ní ozdoby, obrazy a spousta dalších zajímavostí.
K ozdobenému váno nímu stromku se z domácností
p est hovaly betlémy a také se d ti i dosp lí pochlubili tím,
emu se v p edcházející výtvarné díln  nau ili. 

P íjemnou atmosféru dokreslovala váno ní hudba
a k chutným kolá k m nabízely po adatelky Radka Železová,
Dagmar Gottwaldová, Marcela Baliharová a Dalibora Bašová
aj, kávu nebo pun .

K nahlédnutí byly vystaveny i obecní kroniky O elic
a M stce, kroniky ochotnických spolk , Sokola, Hospodá sko -
tená ské besedy a Družstva pro elektrifikaci O elic.

Jedinou stinnou stránkou téhle krásné akce byla trvalá
o elická bolest, p išlo se podívat jenom pár lidí, takže ú ast
zachra ovali p espolní.



     Setkání d chodc

V sobotu 20. prosince bylo v Kulturním dom v Bolehošti
p ipraveno setkání d chodc Bolehošt , Ledec a O elic.
Ve vyzdobeném sále bylo na prost ených stolech p ipravené
váno ní cukroví a na každého d chodce ekala poukázka
na ob erstvení. Nejprve nás svým roztomilým vystoupením
pot šily nejmenší, d ti z bolehoš ské mate ské a základní školy.
Uvítali nás starostové Bolehošt a Ledec a jménem o elického
zastupitelstva pan Vladimír Tláskal. Bolehoš ských
a Ledeckých byl plný sál a nepatrné st ípe ky O elických se
mezi nimi také objevily. O zábavu se starali dva hudebníci,
vybavení saxofonem a klávesami, a protože byli v našem v ku,
p ezpívali nám to odpoledne všechny ty naše oblíbené. A k epcí
junáci, kterým ješt nohy slouží, m li možnost prov trat svým
tane nicím faldy na parketu.
     Po 18. hodin  nás autobus spo ádan  odvezl dom .

     Váno ní zpívání u kapli ky

Krásn osv tlená kapli ka p ímo vybízí k váno nímu setkání
a tak není divu, že na Boží hod váno ní po setm ní se náves
zaplní návšt vníky. Bohužel, O eli tí už za ínají být v menšin .
Program v televizi je asi honosn jší, ale v te tomu, že té kráse
u kapli ky se to nevyrovná. P ij te se za rok p esv d it
na vlastní o i a dáte mi zapravdu. Škoda, že v té spoust lidí je
tak málo t ch, kdo jsou schopni a hlavn ochotni zpívat na
ve ejnosti. Musí proto pomoci odborníci, letos žes ové kvinteto,
složené z hudebník Opo enky a Valanky a s nimi zp váci. Pak
se p idali i ostatní a komu se slova váno ních koled už vypa ila
z hlavy, vypomohl si vyfasovaným obecním zp vníkem. Bylo
to moc krásné, srde né a h ejivé setkání. K zah átí t la pak



posloužila ho ící polena v železných koších a bufet s ochotnou
obsluhou.

Na naší krásné kapli ce se rozpadá st echa a finan ních
prost edk na její opravu se nedostává. Srde ný dík proto pat í
všem, kte í cht jí tuto ozdobu naší obce zachovat, a proto
p isp li do p ipravené kasi ky. S politováním musím ale
konstatovat, že jich nebylo moc a že chudinka kasi ka byla
b hem té slávy dosti osi elá. Ale pan poslanec Josef Ježek
p isp l.

Definitivní te kou za krásným ve erem bylo posezení
v hasi ské zbrojnici.

     Sbor dobrovolných hasi  O elice

Rok 2008 byl pro náš sbor klidným rokem. Zatímco v roce
2007 prob hly oslavy 120 let trvání sboru, jejichž p edzv stí
byla u nás konaná okrsková sout ž, v roce následujícím jsme
se v kv tnu zú astnili okrskové sout že v Ledcích, kde nás
reprezentovalo jedno družstvo mládeže. Více jsme se v novali
prezentaci p i oslavách v rámci okrsku. V srpnu jsme p i oslav
130. výro í založení p epyšského sboru asistovali p i vytvo ení
unikátního rekordu, který byl zapsán do eské knihy rekord .
Jejich historická st íka ka z roku 1909 dokázala vytla it vodu
do vzdálenosti 1043 m sm rem k Záhornici s p evýšením 49 m.

Naše družstvo starších žák se v kov p esouvá do dorostu,
je nekompletní a tím ani nezabodovalo v sout ži o „Pohár
jílovického starosty“. Tradi ní kv tnovou Floriánskou jízdou
za ú asti techniky 19. okrsku byl vzdán hold památce p edk . 

Naše technika, zvlášt pak cisterna Tatra T2 148P
po provedené STK na sebe svým leskem upozornila p i doprav
vody na okresním kole mládežnické sout že „Plamen“ i p i
vzpomínkových oslavách 130 let SDH P epychy a 130 let SDH
Bolehoš . 



Hlavní o elickou akcí byl jubilejní 10. ro ník Memoriálu
Josefa Falty v malé kopané, který prob hl pod vedením našeho
lena Milana Lebedy, a na jehož organiza ním, technickém

a materiálním zabezpe ení se podíleli další lenové sboru.
Své opodstatn ní si získává krásn opravená zbrojnice

s p ilehlou klubovnou, která je v pr b hu roku využívána
k r zným spole enským událostem v obci.

Záv rem mi dovolte, abych vám pod koval za vaši
dobrovolnou práci, pro spole nost velmi pot ebnou, ocenil
pochopení vašich rodin a pop ál všem hlavn zdraví a mnoho
úsp ch v roce 2009. Zejména d kuji t m, kte í se v nují
mládeži a t m, kte í se starají o údržbu, ošet ování a opravy
techniky, výzbroje a výstroje.

Vladimír Tláskal,
       starosta SDH O elice 
   
     Myslivecké sdružení O elice

MS O elice hospoda í na 652 ha honební plochy, z toho je
63 ha lesa a 1,4 ha vodní plochy. K 31.12.2008 na této ploše
hospoda ilo 14 len . Dále má MS pro pot eby lovu 6 lovecky
upot ebitelných ps , z toho 4 oha e a 2 jezev íky drsnosrsté.

V minulém roce se projevil vliv jarních mrazík tím, že byly
mizivé p ír stky divokých kachen a tomu odpovídal i jejich
odlov. Na tomto míst musím íci, že naše MS se nezabývá
um lým odchovem ani kachen ani bažant . Jarní a letní vedra
se bohužel projevila i na p ír stku bažant a zajíc . Výsledky
podzimních hon tomu pln odpovídaly, vý ady byly polovi ní
proti roku 2007. Jiná situace byla u zv e spárkaté. Zv srn í
byla lovena v souladu s plánem a ze sou asných po t srn í
zv e m žeme mít dobrý pocit, že se stavy nesnižují. U zv e
erné nastal mírný obrat k lepšímu a po lovecky hubených letech

minulých bylo uloveno 8 divo ák (selat a lon ák ). Co se týká



práce našich len , tak na prvním míst je zajišt ní krmiv
a následn zimní pé e o zv . Dále jsou provád ny práce nutné
pro chod honitby, a to budování krmných za ízení, skladovacích
prostor , napajedel, um lých nor a posed . N kte í lenové
se ob tav v nují chovu a výcviku svých ty nohých
pomocník , loveckých ps . Další nemén náro nou inností
je shán ní finan ních prost edk na úhradu nájemného z honitby
a na nákup krmiv a lé iv pro zv . Naše MS to eší prodejem
ásti zv iny (masa z ulovené zv e) a když se peníze

nedostanou, tak každý len sáhne do své pen ženky a ekne si,
že každý koní ek n co stojí. 

A jak to vypadá s budoucností myslivosti v O elicích?
Krom len starších máme i mladší ro níky a krom pejsk
starších máme i št ata ve výcviku. A když v dnešních dnech
procházíme lesem a polem, vidíme stáda srn ího, vidíme
p ebíhat zajíce, tu a tam vyplašíme bažantí slepici nebo kohouta
a ve sn hu narazíme i na stopu divokého prasete, lišky nebo
kuny a nad hlavou nám p eletí jest áb nebo kán . Proto
si myslím, že když se o zv budeme pe liv starat
a s rozmyslem ji lovit, zanecháme našim následovník m p knou
a prosperující honitbu.

Josef Martinek,
p edseda MS

       Zpráva místostarosty

   Vážení spoluob ané,
zase jsme se o jeden rok starší, snad i se slovy klasika
moud ejší. Rok 2008 utekl jako voda, n kterým se splnila p ání
a tužby, se kterými do tohoto období šli, n komu se to poda í až
v letošním roce nebo v letech následujících. Myslím si,
že v tšina z nás, alespo na chvilku na p elomu roku,
se zastavila a zamyslela v rámci kra ou ké inventury, co se nám



poda ilo, co je dob e, že jsme neud lali nebo špatn co jsme
zrealizovali. Je na každém z nás, jak poctiv si toto zamyšlení
probereme, jak na n j zareagujeme,  jak nás posune dál.

O drobné zamyšlení a zhodnocení se nyní, v rámci roku 2008
za naší spole nou obec O elice a M stec nad D dinou, pokusím
i já.

Do roku 2008 vstupovala obec vcelku s dobrými vyhlídkami
na další relativn klidné období, ve kterém se zrealizuje n kolik
akcí k vylepšení vzhledu a života v obci. Toto bylo zahrnuto
ve schváleném rozpo tu na rok 2008 v m síci b eznu téhož
roku. V rozpo tu jsme uvažovali s p íjmy ve výši zhruba 2 005
tis. K a s výdaji, v etn splácení dvou úv r , v hodnot 2 430
tis. K s tím, že schodek bude krytý z statkem finan ních zdroj
z minulého roku. V rámci tohoto rozpo tu jsme uvažovali
zejména s osv tlením u Dubánk , oplocením h išt , opravou
interiéru školy (obecního ú adu), p íst ešku na h išti, s ur itou
ástkou jsme kalkulovali na nákup pozemk pro bytovou

výstavbu, údržbou prodejny v O elicích a údržbou jizby
v M stci nad D dinou.
N které akce se poda ilo realizovat, nap . oplocení h išt , kde
ást náklad byla pokryta i z dotace od Mikroregionu

T ebechovicko, p íst ešek na h išti, drobné opravy v jizb
a v prodejn v O elicích, do konce roku byla ješt upravena
cesta v M stci nad D dinou sm rem dozadu k ece. Osv tlení
u Dubánk bylo podmín no p evodem pozemk ze státu
na obec, který se poda ilo zrealizovat až ke konci roku a je
reálné, že osv tlení bude provedeno v I. polovin roku 2009.
Rekonstrukci interiéru obecního ú adu budeme realizovat
rovn ž až v letošním roce s tím, že jsme požádali Krajský ú ad
Královéhradeckého kraje o dotaci na tuto akci.

V minulém roce jsme se zam ili na možnost výstavby
bytových jednotek v obci z hlediska zajišt ní pozemk
a následn zainvestování v rámci inženýrských sítí. Prob hlo
n kolik jednání s pracovníky Pozemkového ú adu, kte í



v podstat ásti pozemk , p icházejících v úvahu pro výstavbu,
spravují. Tato problematika rovn ž váže na zpracovaný
a schválený územní plán obce, což celou situaci zna n
komplikuje. Je to proces dlouhodobý a zna n administrativn
náro ný.

Zhruba v polovin roku jsme ešili problematiku chodu nebo
uzav ení místní prodejny. Vzhledem k tomu, že zajišt ní
provozu této instituce v obci považujeme za velice d ležité,
poda ilo se chod prodejny kontinuáln zabezpe it a doufám,
že ku spokojenosti obou stran, tj. našich ob an  i paní vedoucí.

V pr b hu roku jsme se zam ovali i na bezpe nost v obci
z hlediska dopravy. Jako nejoptimáln jší jsme zvolili nákup
dvou panel m ení rychlosti. Mám za to, že prozatím se toto
opat ení osv d ilo. 

Op t jsme vyzývali SÚS Hradec Králové k dokon ení údržby
komunikace v M stci nad D dinou, bohužel op t bezúsp šn . 

Ke konci roku, po dohod s bankou, jsme doplatili dlouhodobý
úv r na výstavbu chodník .

Skute né celkové p íjmy za rok 2008 inily 2 239 tis. K ,
navýšení proti p vodn schválenému, bylo zp sobeno zejména
vyšším inkasem daní, výdaje v etn splácení úv r jsou 2 619
tis. K . Poslední úv r zbývá doplatit v ástce 165 tis. K , je to
úv r na výstavbu plynu v obci a ten bude splacen k pololetí
letošního roku. Navíc obec do roku 2009 vstupuje s finan ními
prost edky ve výši tém 600 tis. K . Z tohoto pohledu je možné
se na uplynulý rok dívat velice pozitivn .

P esto se ješt k n kolika aspekt m vrátím. O chodu obce
v podstat rozhoduje n kolik málo zastupitel zvolených
do obecního zastupitelstva. I když ob ané v dí, že každou první
st edu v m síci probíhá ve ejné zasedání zastupitelstva,
zú ast ují se ho, a tudíž pomáhají ešit situaci obce jen
ojedin le. Nezú ast ují se ani p i tvorb a schvalování rozpo tu
v m sících únoru a b eznu, kdy skute n mohou svým názorem
p isp t k další innosti v obci.



Obec zabezpe ila výstavbu plynofikace, p esto pouze malá ást
ob an se na plyn napojila. Zde vidím další možnost zkvalitn ní
bydlení pro ob any, nebo plyn je z hlediska obsluhy a komfortu
velice p íjemný a možno konstatovat, p i vývoji cen,
už i ekonomicky zajímavý.

P i tom celkovém zamyšlení ješt jednu poznámku k obecnímu
ú adování za hodnocené období si neodpustím. Je to byrokracie,
která se na nás ítí kosmickou silou, která ne eší skute né
problémy a nevystavuje sít machinacím a podvod m, ale
ztrp uje b žnou práci a elán uskute ovat rozumné v ci.

Záv rem chci pop át všem ob an m O elic a M stce nad
D dinou, samoz ejm krom obligatorních p ání, aby se více
zapojovali do b žného chodu obce a i tím rozvíjeli svoje
aktivity, aby v rámci avizované celosv tové finan ní krize m li
práci a výd lek a abychom mohli i do let dalších vzhlížet
s optimismem a s pocitem , že jsem rád, že žiji tam kde jsem. 

Zbyn k Ježek 
    místostarosta obce
   
     Komentá  starosty     

Vážení spoluob ané v O elicích a M stci nad D dinou,
využívám již tradi n p íležitosti vydání dalšího ísla
o elického Zpravodaje k sdílení svých pohled a názor
na informace a události, které považuji za d ležité a významné
pro naši obec. Tentokrát se nechci ohlížet zp t, ale naopak bych
Vám rád oz ejmil naše zám ry a o ekávání pro rok 2009.

V první polovin roku máme p ed sebou t i velmi náro né
akce:

1) sraz rodák , který se bude konat 27. ervna 2009 (sobota)
2) opravu interiéru Obecního ú adu
3) opravu kapli ky



ad 1) Sraz rodák je svým významem a rozsahem velmi
náro ný na p ípravu. Do této p ípravy je nutno zapo íst i výše
zmín né opravy OÚ a kapli ky, které by m ly být dokon eny
tak, aby je mohli rodáci shlédnout již v plné kráse. Mimo
stavební práce na budovách budeme chystat ješt mnoho dalších
v cí. Chceme posbírat a redak n p ipravit materiál k vydání
informa ních publikací o M stci nad D dinou i o O elicích.
Podklady o M stci p ipravila velmi dob e paní Lochmanová
a jsou v podstat kompletní. O elice jsou s touto prací
na za átku. P ipomínám tedy výzvu všem, kdo jsou ochotni dát
k dispozici fotografie, informace i zajímavosti o historii
i sou asnosti svých obydlí, aby to neodkládali a p edali tyto
materiály ke zpracování. Všechny fotografie a p ípadné
originály doklad i dokument budou samoz ejm vráceny.
Samotný po ad dne p i srazu bude bohatý a zajímavý. Prob hne
slavnostní bohoslužba v kapli ce, budou vysv ceny oficiální
symboly obce – znak a vlajka, bude možné prohlédnout si
opravenou budovu Obecního ú adu, kapli ku i hasi árnu. Své
innosti a dovednosti p edvedou místní zájmová sdružení –

hasi i i myslivci, tito se budou rovn ž velkou m rou podílet na
organizaci celé akce a také na ob erstvení. Pro nedostatek
krytých prostor pro v tší po et lidí bude odpolední program
probíhat na h išti, kde bude postaven velkoplošný stan. Na ve er
je po ítáno s tane ní zábavou. Je z ejmé, že pro hladký chod
a dobré organiza ní zajišt ní bude t eba dostatek ochotných lidí,
kte í si vezmou na starost jednotlivé, t ebas i drobné úkoly.
Prosím a vyzývám všechny, kte í se cht jí n jakým zp sobem
ú astnit na p íprav a organizaci Srazu rodák , aby se p išli
domluvit na Obecní ú ad. 
ad 2) Interiér Obecní ho ú adu je opravdu hodn „p vodní“
a o jeho oprav uvažujeme již delší dobu. Letos je pro ni vhodný
as nejen kv li plánovanému srazu rodák , ale hlavn díky

možnosti získání dotace práv na takovou innost. V rámci
oprav OÚ budou položeny nové podlahové krytiny, opravena



a dopln na elektroinstalace, budou vym n ny dve e a zárubn ,
dojde k vým n akumula ních kamen za plynová topidla, a to
nejen v kancelá i a zasedací místnosti, ale také v knihovn
a v posilovn . Prostory ú adu budou rovn ž vybaveny novým
nábytkem a osv tlením.
ad 3) Kapli ka je p irozenou historickou dominantou naší obce
a díky ojedin lé váno ní sv telné výzdob i jejím symbolem,
který si pamatují a poznávají ho lidé z blízka i z dáli. Již p ed
n kolika lety jsme jednali s ímsko-katolickou církví, která
je vlastníkem stavby i pozemku, na kterém stojí, o možnostech
financování opravy st echy. Tehdy jsme nenašli spole nou e
a z oprav sešlo. Letos jsme z iniciativy ing.arch.Bahníka
a rodiny Pitašových obnovili tato jednání. V souvislosti
s grantem, vyhlášeným Královéhradeckým krajem pro rok 2009,
který podporuje takovéto opravy p ísp vkem až 50 %
uznatelných náklad , se snažíme získat vlastnická práva ke
kapli ce i parcele pod ní, abychom o tuto dotaci mohli požádat.
V sou asné chvíli stojíme p ed podpisem darovací smlouvy,
kterou bude kapli ka bezúplatn p evedena do majetku obce.
Pokud se vše poda í zvládnout v „šibeni ních“ termínech pro
podání žádostí, m žeme se hned s jarem pustit do vým ny
st ešní krytiny, do oprav fasády a jejího kone ného nát ru.

Tolik tedy nad jný a optimistický pohled na 1. pololetí 2009.
Druhá polovina roku bude jist daleko mén „ak ní“. Za neme
sice tradi ním, již 11. Memoriálem Josefa Falty v malé kopané,
ale pak už budeme sbírat síly na další období. Výše popsané
stavby a akce odeberou z našich zásob ur it dost fyzických
i psychických sil, ale hlavn podstatnou ást financí, ur ených
na letošní rok.

T ším se, že se budeme vídat a potkávat nejen p i akcích
veselých a zábavných, ale také p i jejich p íprav  a organizaci. 

Vít Baše
          starosta obce



     Po así v     roce 2008  

Nový rok nás p ivítal zimou – nezimou, leden byl
mimo ádn teplý a s minimem sn hu. V nepovedené zim
pokra oval i únor, na jehož konci se teploty vyšplhaly až ke
20°C. Ve dnech 1.a 2. b ezna nás nemile p ekvapila vich ice
Emma a 12. b ezna vich ice Kirsten. Po teplém p edja í
se vrátila zima, takže první jarní den byl bílý a mrazivý.
V dubnu bylo po así pravé „aprílové“. Ledoví muži se trochu
opozdili, ale byli velmi mírní. Po zim bez sn hu jsme se ani
zjara nedo kali vláhy a sucho pokra ovalo i v lét . Zažili jsme
i tropická vedra nad 30°C. Houba i letos moc radosti neužili,
sucho pokra ovalo i do podzimu. Po átkem listopadu po así
trhalo eské teplotní rekordy, rtu teplom ru se šplhala až ke
20°C. První sníh napadl 
19. listopadu, byl to ale jen sn hový poprašek. Teprve po 20.
listopadu p išla po ádná sn hová nadílka, ale nem la dlouhého
trvání. A pak už zase zima – nezima, ale o Vánocích za alo
p ituhovat.

     Spole enská kronika

     Po et obyvatel :    O elice 208
                                    M stec                   50  
                                    Celkem 258

     
     Narodil se

31.8.2008 David Krištof rodi m Zuzan  a Ivanu
Krištofovým, M stec.



     Opustili nás

14.01.2008  Josef Žabka ve v ku 63 let
11.03.2008  František Verner ve v ku 81 let
17.03.2008  Anna Bašová ve v ku 74 let
23.08.2008  Miloslav Pavel ve v ku 87 let
28.08.2008  Ji ina Št pánová ve v ku 62 let
19.12.2008  Kristina Bašová ve v ku 97 let
     est jejich památce! 

     Prv á ci

Do 1.t ídy základní školy 1.zá í 2008 nastoupili :
Vít Brandejs, Petra Gottwaldová, David Jakoubek, Petr Lukeš
a Martina Zelená.
     Hodn  zdaru ve školní práci!

     Komu jsme letos jménem obce gratulovali
(a starším 75 let p edali váno ní blahop ání a malou pozornost)

97 let Bašová Kristina         82 let Ing.Kupka Josef
95 let Látrová Anna             81 let Mervart Václav
89 let Vondroušová Vlasta   80 let Ž árek Václav
88 let Zlesáková Marie         78 let Strádal Jaromír
87 let Pavel Miloslav           78 let  Bartáková Ji ina
85 let Drahorádová Albína   77 let Strádalová Jarmila
84 let Novotná Ji ina            76 let Kupková Stanislava
84 let Bašová Ludmila          70 let Ježek Václav
83 let Rathouská Ludmila     70 let Zeman Jaroslav
82 let Zilvarová Zdenka

Všichni jim ze srdce p ejeme, aby jim ješt dlouho vydržel
elán a duševní sv žest, v jaké jsme je letos zastihli.






