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Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou nové číslo Olešnického zpravodaje. Věřím, že na jeho 

stránkách najdete vše důležité, co ještě nebylo na jeho stránkách 

prezentováno, a rovněž vše 

podstatné, nač se budete 

moci těšit. 

    Co se týče naší obce a akcí, které se realizují, či plánují, prosím o trpělivost 

při dokončovacích pracích na nové kanalizaci a ČOV, akci, která se realizuje 

pod č. CZ.1.02/1.1.00/07.00382 ze sdružených prostředků Státního fondu 

životního prostředí, Ministerstva ŽP, Královéhradeckého kraje a pochopitelně 

obce Olešnice v Orlických horách. Do konce května by měly být dokončeny 

asfaltové povrchy komunikací a terénní dokončovací práce. Po dokončení prací 

na nové ČOV (technologie, dlažby, fasáda) by mělo dojít k propojení nových 

přípojek a zahájení zkušebního provozu. Kolaudace hotové stavby je plánována 

do konce měsíce června.  

    I další projekty EU pokračují. Z Operačního programu přeshraniční 

spolupráce byl realizován "Nákup stroje pro zimní turistickou dostupnost OH  

a BH". V rámci projektu se letošní 

zimu vzorně udržovaly běžecké 

stopy, provedeno jejich nové 

značení, dále jsme nechali 

vytisknout mapky pro běžkaře pro 

lepší orientaci na upravovaných 

běžeckých stopách a velké informační nástěnné mapy, které jsou umístěny      
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v obci a jejím okolí. Vše, pochopitelně s označením 

CZ.3.22/2.2.00/08.00116. 

    Ze stejného programu byla realizována 

rekultivace bývalé skládky TDO v rámci 

projektu "Zlepšení stavu ŽP v obcích Lewin 

Klodzki a Olešnice v Orlických horách"          

č. PL.3.22/1.2.00/08.00584. Projekt jako 

takový byl dokončen již na sklonku loňského 

roku. V jeho rámci se v současné době 

zpracovává již pouze pamětní kámen               

s infotabulí. 

    V letošním roce (leden 2010) byl podán 

na MMR projekt na rekonstrukci domu č.p. 103. Žádost byla podpořena        

a po výběrovém řízení na dodavatele stavby může být započato s výstavbou 

12 nových vstupních bytů. 

    Do konce dubna bude podán i projekt na zateplení budovy ZŠ a změnu 

jejího vytápění, opět do operačního programu životní prostředí. Držte pěsti,  

ať jsme i zde úspěšní a naše škola dostane konečně nový kabátek! 

    Současně se dokončuje dokumentace pro zasíťování pozemků pro výstavbu 

nových RD v lokalitě "Na Kopečku". Budoucí majitelé pak budou konečně moci 

začít realizovat projekty svých nových domů. 

    Obec přijala i několik pracovníků za účelem výkonu veřejné služby.           

Po odpracování určitého počtu hodin zdarma pro obec v každém kalendářním 

měsíci bude každému z takto zaměstnaných pracovníků vyplacena vyšší 

sociální dávka. Pracovníci již vyčistili skalku u hřbitovní zdi, obecní pohřebiště 
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a zahájili práce na obnově původní cesty do Kutlu. Práce je stále dost, tak           

ať jim síly a chuť do práce na zvelebování naší vesnice vydrží.  

    V letošním roce se můžeme těšit na dvacátý ročník "Majáles", na který 
nám přispěla řada sponzorů, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. 

Jsou jimi:  
Královehradecký kraj 
Obec Olešnice v Orlických horách 
AZ Satelit Podbřezí – PROTECO 
VASPO Vamberk, s.r.o. 
ABK Pardubice, a.s.  
Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo - Česká Skalice 
Solight 
PZP tepelná čerpadla 
Vitamín – velkoobchod elektro 
Buddles, s.r.o. 
Skiareál Olešnice 
Lyžařský oddíl Juráška 
Vlek Čihalka 
Potraviny – Luboš Světlík 
Penzion Stará škola 
Penzion Škodův statek 
pan Milan Štěpán a paní Blanka Huňková 
Realitní kancelář IČS NovéMěsto nad Metují 
CK Avetour, s.r.o., Dobruška 
paní Jiřina Eršilová 
Ing. Radko Hartman – Hartman-těsnění 
Pan Oto Schönfeld - tvářecí stroje  
Pan Antonín Krivčík – malířské práce 
Myslivecké sdružení Olešnice v Orlických horách 
 Akce se uskuteční v sobotu 8.5.2010 po obědě na olešnickém náměstí. Letos 

vystoupí se svým programem např: Vilda Čok a řada dalších účinkujících. 

Určitě se máme všichni na co těšit. Hlavně, aby pořadatelé objednali pěkné 

počasí! 

    Konečně se podařilo překonat administrativu a již koncem dubna konečně 

do naší zubní ambulance v Olešnici nastoupí nová zubní lékařka.   
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    Letos nás čekají i dvoje volby. První do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR v červnu a na podzim pak volby komunální. Zejména v nich Vám přeji 

šťastnou ruku, protože na Vás bude zvolit schopné zastupitele, kteří budou vést 

cesty naší obce další čtyři roky. A věřte, že v zastupitelstvu, které "netáhne         

za jeden provaz" a není schopno zodpovědně, věcně a rychle rozhodovat a řešit 

tak různorodé obecní záležitosti, je to obrovská dřina a řehole!!!  

Mgr. Eva Skalická, starostka obce 

  ________________________________________________________ 

  LK-Skiareál Olešnice 

Nezisková organizace - LK-Skiareál Olešnice má za sebou již téměř rok 
existence (registrace na MV ČR proběhla 4.6.2009). 

Klub sdružuje k dnešnímu dni 20 travních i alpských lyžařů a jejich příznivců. 
Do prvního daňového přiznání jsme uváděli, že klub nevlastní žádný majetek 
ani akcie. 

Pro nadcházející rok se ale již podařilo získat dotaci na "Zvýšení kapacity 
zasněžovacího systému" v domovském Skiareálu ve výši 400 000,- Kč, takže 
bude umožněn pro sportovce i jejich celosezónní trénink. 

 V loňském roce klub hospodařil pouze s 
darovanými a sponzorskými prostředky. 
Dary byly ve výši 24 500,- Kč a 
prostředky za reklamu činily 75 000,- Kč. 
Všem, kdo nám pomohli první rok přežít 
a z "pomyslných plínek " to rozchodit, 
moc děkujeme!!! 

LK-Skiareál Olešnice je, domnívám se, 
jedním z nejúspěšnějších sportovních 
klubů v Královéhradeckém kraji, ne-li v ČR. Zaregistrována je v něm řada 
nadějných juniorů, např. Michael Pohl obsadil v loňském roce na MS juniorů 



Olešnický zpravodaj 
 

1/2010 Stránka 5 
 

ve slalomu krásné 11. místo a v super G 16. místo. Bezpochyby 
nejúspěšnějším sportovcem klubu je        
Mgr. Jan Němec, který v loňském roce           
v travním lyžování ze 26 startů zvítězil 
celkem 21x. Nejcennějšími trofejemi byly 
nepochybně 3 zlaté medaile v závodech 
MS v travním lyžováví v rakouském              
Bad Tatsmanndorfu. Jako nejúspěšnější 
travní lyžař světa a celkový vítěz 
světového poháru byl v místě konání 
posledních závodů SP v roce 2009               

v italském Forni di Sopra oceněn křišťálovým globem. Jan Němec však 
nesklízí úspěchy pouze na travních lyžích. Koncem února 2010 zvítězil             
např. i na mezinárodních FIS závodech v obřím slalomu v areálu Dolní 
Morava. Jeho reprezentaci a úspěchy v rámci LK-Skiareál ocenil a podpořil 
pro sezonu 2010 např. i Královéhradecý kraj. 

Nezbývá, než popřát členům LK, aby nadcházející sezona byla pro                
"naše barvy" stejně úspěšná, jako ta loňská a aby se našli sponzoři, kteří 
pomohou tyto úspěchy realizovat! Předem děkujeme! 

 

 __________________________________________________________  

SSportovci z Olešnice  jsou úspěšní v projektech "MAS" 

    Slova "MAS" se nemusíte bát. Nejedná se o přežitek z dob minulých, jde o zkratku "Místní 
akční skupiny", která působí v našem případě v lokalitě Opočenska, Dobrušska   a Novoměstska. 
Jejím prostřednictvím se daří i malým organizacím získávat prostředky   na realizaci svých 
podnikatelských záměrů.  

    První "vlaštovkou" byl úspěšný projekt LK-Skiareál Olešnice na "Zvýšení kapacity 
zasněžovacího systému". Podařilo se získat 400 000,- Kč, což umožní sportovcům z této  
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neziskové organizace realizovat kvalitní trénink po celou zimní sezonu. Realizace tohoto projektu 
již byla zahájena!  

    Druhým podpořeným 
projektem je projekt zaměstnanců 
Vleku Čihalka na Vybavení 
půjčovny nového běžeckého 
vybavení (běžky, hole, boty, 
vázání) a dalších snowboardových 
překážek ve výši 200 000,- Kč. 
Kromě sjezdových lyží           
a snowboardů si tedy již během 
příští zimy budete moci půjčit         
i běžky! 
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    Třetím zatím úspěšným projektem je vybavení nového servisu a půjčovny lyží v nově 
budovaném areálu Rampušák ve výši 300 000,- Kč. Prostředky budou využity zejména na nákup 
nových strojů na špičkový servis lyží.  

    Gratulujeme všem a přejeme úspěch při realizaci! 

   

    A ještě jedna veledůležitá informace!!!! 

    Konečně bude znovu otevřeně ambulance zubního lékaře.           
Pro nemoc ukončila svou praxi v Olešnici paní doktorka Seidlová              
ze Skuhrova nad Bělou. Od 30.4.2010 po vyhrané "papírové válce           
s úředním šimlem" zahajuje svou praxi MUDr. Lucie Beránková          
z Hradce Králové. Zatím bude ordinovat pátky dopoledne 1x za dva 
týdny a bude-li zájem ze strany pacientů, plánuje svou praxi              
v Olešnici rozšířit. 

Prozatímní první termíny zubní ambulance v Olešnici:          

30.4.2010             8,00-12,00 
14.5.2010             8,00-12,00 
28.5.2010             8,00-12,00 
Telefonický kontakt pro objednání: 603 765 415 
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Zubní pohotovost - rozpis služeb 2010 
 

27.02. MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno, 494 667 154 
28.02. MUDr. Valešová Pavla, poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114 
06.03. MUDr. Vavřičková Hana, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 782 
07.03. MUDr. Veselská Renata, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781 
13.03. MUDr. Vyčítalová Marie, dr.Lützova 244 , Vamberk, 494 541 757 
14.03. MUDr. Zdeňka Jiří , Kvasinská 129 , Solnice, 494 596 732 
20.03. MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464 , Dobruška, 494 622 040 
21.03. MUDr. Bahník František, Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí, 494 323 152 
27.03. MUDr. Beránek Jan , Komenského 828 , Týniště nad Orlicí, 494 371 088 
28.03. MUDr. Beránková Lucie, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783 
03.04. MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí, 494 383 417 
04.04. MUDr. Domáňová Iva, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694 
05.04. MUDr. Dušková Helena, Záhumenská 445, České Meziříčí, 494 661 102 
10.04. MUDr. Handl Jindřich, Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955 
11.04. MUDr. Havlová Marie, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 494 539 225 
17.04. MUDr. Hlavsová Lenka, Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 494 323 958 
18.04. MUDr. Hrbáčová Eva, Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou, 494 532 330 
24.04. MUDr. Ježková Marie, Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí, 494 321 511 
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka, J. Pitry 448 , Opočno, 494 667 123 
01.05. MUDr. Kašková Kateřina, Kvasiny 145, 494 596 174 
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar, Voříškova 169 , Vamberk, 602 514 715 
08.05. MUDr. Kašparová Helena, Smetanovo nábř. 334 , Vamberk , 494 501 711 
09.05. MUDr. Laubová Jana, poliklinika Mírové nám.88, Týniště nad Orl., 494 371 783 
15.05. MUDr. Loukota Jan , Komenského 127, Opočno, 494 621 665 
16.05. MUDr. Malátková Ludmila, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696 
22.05. MUDr. Nentvichová Eva, K.Michla 942 , Dobruška, 494 623 775 
23.05. MUDr. Plšková Ivona, Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841 
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697 
30.05. MUDr. Pokorná Věra, J. Pitry 448 , Opočno, 494 667 628 
05.06. MUDr. Přibylová Marta, Komenského 209 , Častolovice, 494 322 706 
06.06. MUDr. Ptačovská Eva, Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí, 494 321 740 
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka, Skuhrov nad Bělou 17, 494 598 205 
13.06. MUDr. Skřičková Zdena, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695 
19.06. MUDr. Stejskalová Věra, zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek, 494 381 263 
20.06. MUDr. Sudová Simona, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí,494 371 031 
26.06. MUDr. Světlík Filip, Tyršova 515, Opočno 494 667 553  
27.06. MUDr. Šmídová Alena, poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 550 
03.07. MUDr. Štulík Richard, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693 
04.07. MUDr. Šťastná Ludislava, zdrav.středisko Rokytnice v Orl. hor., 494 595 292 
05.07. MUDr. Tancurinová Jana, nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk, 736 419 151 
06.07. MUDr. Tomanová Libuše, pol,  Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102 
10.07. MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno, 494 667 154 
11.07. MUDr. Valešová Pavla, poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114 
17.07. MUDr. Vavřičková Hana, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 782 
18.07. MUDr. Veselská Renata, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 78 
24.07. MUDr. Vyčítalová Marie, dr.Lützova 244 , Vamberk, 494 541 757 
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25.07. MUDr. Zdeňka Jiří, Kvasinská 129 , Solnice, 494 596 732 
31.07. MUDr. Bahník František, Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí, 494 323 152 
01.08. MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464 , Dobruška, 494 622 040 
07.08. MUDr. Beránek Jan , Komenského 828 , Týniště nad Orlicí, 494 371 088 
08.08. MUDr. Beránková Lucie, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783 
14.08. MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí, 494 383 417 
15.08. MUDr. Domáňová Iva, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694 
21.08. MUDr. Dušková Helena, Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102 
22.08. MUDr. Handl Jindřich, Panská 24, Rychnov nad Kněžnou, 494 531 955 
28.08. MUDr. Havlová Marie, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 494 539 225 
29.08. MUDr. Hlavsová Lenka, Komenského 259, Kostelec nad Orlicí, 494 323 958 
04.09. MUDr. Hrbáčová Eva, Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou, 494 532 330 
05.09. MUDr. Ježková Marie, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí, 494 321 511 
11.09. MUDr. Kahlerová Blanka, J. Pitry 448 , Opočno, 494 667 123 
12.09. MUDr. Kašková Kateřina, Kvasiny 145, 494 596 174 
18.09. MUDr. Kašparová Dagmar, Voříškova 169 , Vamberk, 602 514 715 
19.09. MUDr. Kašparová Helena, Smetanovo nábř. 334 , Vamberk, 494 501 711 
25.09. MUDr. Laubová Jana, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orl , 494 371 783 
26.09. MUDr. Loukota Jan , Komenského 127 , Opočno, 494 621 665 
28.09. MUDr. Malátková Ludmila, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 696 
02.10. MUDr. Nentvichová Eva, K.Michla 942 , Dobruška, 494 623 775 
03.10. MUDr. Plšková Ivona, Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou, 494 534 841 
09.10. MUDr. Pokorná Jaroslava, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 697 
10.10. MUDr. Pokorná Věra, J. Pitry 448 , Opočno, 494 667 628 
16.10. MUDr. Přibylová Marta, Komenského 209 , Častolovice, 494 322 706 
17.10. MUDr. Ptačovská Eva, Komenského 481, Kostelec nad Orlicí, 494 321 740 
23.10. MUDr. Seidlová Zdenka, Skuhrov nad Bělou 17, 494 598 205 
24.10. MUDr. Skřičková Zdena, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 695 
28.10. MUDr. Stejskalová Věra, zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek, 494 381 263 
30.10. MUDr. Sudová Simona, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 031 
31.10. MUDr. Světlík Filip, Tyršova 515, Opočno 494 667 553, 494 667 553 
06.11. MUDr. Šmídová Alena, poliklinika Pulická 99, Dobruška, 494 622 550 
07.11. MUDr. Štulík Richard, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 693 
13.11. MUDr. Šťastná Ludislava, zdrav.středisko Rokytnice v Orl. hor., 494 595 292 
14.11. MUDr. Tancurinová Jana, nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk, 736 419 151 
17.11. MUDr. Tomanová Libušem pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 542 102 
20.11. MUDr. Tůmová Věra, J. Pitry 344, Opočno, 494 667 154 
21.11. MUDr. Valešová Pavla, poliklinika, Pulická 99, Dobruška, 494 622 114 
27.11. MUDr. Vavřičková Hana, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 782 
28.11. MUDr. Veselská Renata, pol.Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 781 
04.12. MUDr. Vyčítalová Marie, dr.Lützova 244, Vamberk, 494 541 757 
05.12. MUDr. Zdeňka Jiří, Kvasinská 129 , Solnice, 494 596 732 
11.12. MUDr. Bahník František, Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí, 494 323 152 
12.12. MUDr. Dušková Helena, Záhumenská 445, České Meziříčí,  494 661 102 
18.12. MUDr. Beránek Jan , Komenského 828 , Týniště nad Orlicí, 494 371 088 
19.12. MUDr. Beránková Lucie, pol. Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí, 494 371 783 
24.12. MUDr. Čapková Marie, Komenského 366, Doudleby nad Orlicí, 494 383 417 
25.12. MUDr. Domáňová Iva, poliklinika Rychnov nad Kněžnou, 494 515 694 
26.12. MUDr. Benešová Růžena, Tyršova 464 , Dobruška, 494 622 040 
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JJuráška CHAMPIONCHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačenčina SKI 
1.ročník zatím neoficiálního M.Č.R. Lyžníků na historických ski 

    27.3.2010 se v Olešnici v Orlických horách na sjezdovce Kačenka            
u chaty Juráška uskutečnil 1. ročník závodů na starých lyžích. Závodů 
se mohl zúčastnit každý, kdo měl staré dřevěné jasanové lyže s volnou 
patou, bez bezpečnostních prvků, koženou lyžařskou obuv a adekvátní 
oděv z doby, kdy se na těchto lyžích běžně lyžovalo. 

    Závody započali páteční přípravou trati a poněkud smolným 
tréninkem, kdy si jeden z favoritů podvrkl koleno. Na náladě nám 
nepřidalo ani počasí, které bylo celý týden prvotřídní a v den závodu si 
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na nás přichystalo déšť s větrem. Naštěstí se ale tohoto nepříznivého 
počasí nezalekli ani lyžníci, kterých se zaregistrovalo dvaadvacet a ani 
diváci, kteří velice solidně zaplnili dojezd u cíle slalomu a podpořili tím 
závodníky k lepším výkonům.  

    Jako první proběhl dvoukolový slalom, který byl před cílem obohacen 
o skok, který zpestřil lyžníkům i divákům zážitky ze závodu. Byla zde            
i možnost se s drobnou časovou ztrátou skokánku vyhnout, ale pokud 
jsem si všiml, tak toho nikdo nevyužil a všichni šli do závodů naplno. 
Během závodu jsme mohli vidět spoustu hodnotných výkonů a bylo 
vidět, že závodníci nic nevzdávají, i když jim selhalo historické vybavení 
a dojížděli do cíle třeba jen po jedné lyži.  

    Po slalomu přišel na řadu skok na lyžích! Musím smeknout všem 
zúčastněným, obzvláště dvěma ženám ve startovním poli, protože 
skoků se nezalekl nikdo a zúčastnili se jich téměř všichni. Skákalo se na 
skokánku, který měl u paty výšku sice jen 50cm, ale dosahovalo se zde 
běžně 5 a více metrů do dálky. Samotné medaile se rozdělovali 
dokonce za hranicí 7 metrů a co je vůbec nejdůležitější, během skoků 
nedošlo k žádnému zranění a ani poškození starých ale cenných 
jasanek. 

    Na závěr proběhla spanilá jízda vládců Orlických hor a Krkonoš,   
Kačenky a Krakonoše, který se za Kačenkou vydává na návštěvu každý 
rok, když na něj přichází jaro. Spolu s nimi absolvovali spanilou jízdu 
všichni lyžníci a další masky včetně dětí. Pak následovalo všeobecné 
veselí včetně tancovačky a zvěřinových hodů na chatě Juráška až            
do nedělního rána. 

    Děkujme všem, kteří se zúčastnili ať aktivně, nebo pasivně a budeme 
se těšit v příštích ročnících, kdy už vás snad budeme moci přivítat na 
oficiálním mistrovství republiky! Největší dík ovšem patří Pavlovi a všem 
na Jurášce, kteří pro nás dokázali zařídit kompletní servis včetně celé 
organizace závodu. 

Skol Jasan 
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Závody v historickém lyžování - Kačenčina Ski 2010  konečné výsledky slalomu kategorie muži 

číslo jméno 1.kolo pořadí 1.kolo 2.kolo pořadí 2.kolo součet konečné pořadí 

7 Michal Martinek 34.09 2. 33.60 1. 1,07.69 1. 

2 Jiří Franc 35.65 4. 35.06 2. 1,10.71 2. 

21 Petr Hacker 31.76 1. 39.26 5. 1,11.02 3. 

10 Martin Balcar 37.22 5. 37.75 3. 1,14.97 4. 

8 Michal Skalický 38.31 6. 39.60 6. 1,17.91 5. 

4 Jiří Benedikt 45.44 8. 40.32 8. 1,25.76 6. 

22 Martin Žabka 51.41 12. 40.69 9. 1,32.10 7. 

5 Richard Štulík 49.40 9. 43.72 10. 1,33.12 8. 

1 Jan Broum 49.90 10. 47.81 13. 1,37.71 9. 

9 Bohouš Klamta 54.68 13. 45.53 11. 1,40.21 10. 

13 Martin Franc 45.16 7. 55.81 15. 1,40.97 11. 

12 Pavel Stojka 1,03.84 16. 40.00 7. 1,43.84 12. 

16 Vítězsav Marhold 35.57 3. 1,09.40 17. 1,44.97 13. 

23 Rotter 1,01.26 14. 46.19 12. 1,47.45 14. 

20 Tomáš Koblasa 50.81 11. 1,08.15 16. 1,58.96 15. 

3 Milan Jirák 1,20.00 18. 39.10 4. 1,59.10 16. 

6 Lukáš Havelka 1,20.28 19. 55.53 14. 2,15.81 17. 

15 Láďa Anděl 1,12.66 17. 1,50.81 18. 3,03.47 18. 

18 Jaroslav Janeček 3,20.00 20. 2,46.46 19. 6,06.46 19. 

14 Jakub Lakosil 1,02.10 15. N N N N 

Výsledkové listiny závodů v historickém lyžování 
Kačenčina SKI 2010 neoficiální 
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Závody v historickém lyžování - Kačenčina Ski 2010 - pořadí na prvních třech 
místech ve skocích na lyžích 

číslo jméno délka skoku pořadí 

7 Michal Martinek 7,54m 1. 

2 Jiří Franc 7,03m 2. 

22 Martin Žabka 6,70m 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závody v historickém lyžování - Kačenčina Ski 2010  konečné výsledky slalomu 
kategorie žen 

číslo jméno 1.kolo 2.kolo součet pořadí 

17 Verča Martinková 52.44 50.36 1,42.80 1. 

11 Pavla Mlatečková 1,36.44 1,12.78 2,49.22 2. 

StSt áráránknkn aa 14144
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O věžních hodinách a Utzovu betlému v Olešnici v Orlických horách 

V této obci na pomezí náchodského a rychnovského okresu, doslova    
na hranicích s Polskem (odtud je do Náchoda 
nejblíže přes polský Levín), se traduje, že 
věžní hodiny na olešnické radnici mají svůj 
původ na hradu Frymburk u nedalekého 
Nového Hrádku. Věřme, nevěřme, fakt je, že 
tyto hodiny, jež pravidelně a bezchybně 
odbíjejí čas, kdysi zakoupila obec z výtěžku 
divadelního představení a že už v poslední 
době moc potřebovaly odbornou opravu.  

„Loni jsme tu měli jednu pražskou firmu, která se rekonstrukcí věžních 
hodin zabývá, a rozpočet byl 200 tisíc korun. Přitom by je ale neopravili, 
udělali jejich repliku a starý stroj by si odvezli. Ty peníze jsme neměli, 
proto jsem se obrátila na tři šikovné lidičky od nás a ti je za pakatel 
rozchodili. Co nového? Od loňského majálesu máme informační 

středisko - obecní úřad 
totiž využil nabídku 
úřadu práce, a tak k 
velké spokojenosti 
všech v něm jako 

vedoucí pracuje místní člověk. Je to Adolf Soumar, synovec řezbáře 
Vendelína Schmoranze,“ dodala s úsměvem starostka Eva Skalická. 

V jedné místnosti na obecním úřadu je vystaven unikátní šest metrů 
dlouhý vyřezávaný mechanický Utzův betlém; ten byl slavnostně 
zpřístupněn 30. dubna 2000 u příležitosti olešnického majálesu a od té 
doby (do srpna 2009) ho navštívilo 10 500 návštěvníků.  
 



Olešnický zpravodaj 
 

1/2010 Stránka 16 
 

Tento artefakt vytvořili na 
přelomu 30. a 40. let 20. 
století řezbář Vendelín 
Schmoranz (1901-1982) z 
Horní Olešnice v Orlických 
horách, vyučený řezbářství v 
Králíkách, a mechanickou 
část český Němec Josef Utz (†1944). Pro tohoto horského tkalce, 
provozujícího mechanickou tkalcovnu, se práce na betlému stala 
osudnou - zemřel na následky úrazu, který si způsobil na cirkulárce, 
když řezal další díly na toto dílo. 
Utzův betlém je poháněn kovovou transmisní hřídelí, která začíná 
dřevěnou řemenicí. Pomocí dvou horizontálně otáčejících se kožených 
řemenů s kovovými trny se tak pohybují vozíky s postavami poutníků 
(tzv. daráků) s dárky pro Ježíška. Samotné postavičky hýbou rukama, 
nohama a hlavou, Ježíšek si sedá a lehá, oslíček stříhá ušima, voleček 
otvírá tlamičku, Panna Maria rozpíná ruce, Josef se klaní a nad 
betlémem zvolna stoupá anděl s roztaženými křídly. Některé části 
tohoto artefaktu se však nedochovaly – např. v pozadí bývala ze dřeva 
vyřezaná skalnatá krajina, kudy probíhaly cestičky, kterými procházely 
menší figurky (kvůli perspektivě), a z 36 figurek původních vozíků s 
figurkami daráků se jich podařilo zprovoznit 32. Nové pozadí se zimní 
olešnickou krajinou namalovala výtvarnice Jarmila Haldová z 
nedalekého Sedloňova.  

Tento betlém, který po soudních jednáních i odvoláních zůstal v 
majetku Královéhradeckého kraje, je prostřednictvím Muzea Orlických 
hor v Rychnově nad Kněžnou zapůjčen obci Olešnice v Orlických 
horách.  

Josef Krám  
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  Předposlední závod letošního seriálu závodů MČR „ORION – SHIVA 
KTM CUP 2010“ se jel v sobotu 20.2.2010 v Olešnici v Orlických horách 
v okolí sportovního areálu TJ Start. Pořadatelé připravili trať podobnou 
té z loňského roku, jejich snahu bohužel překazilo počasí. Vzhledem            
k oteplení museli v dopoledním tréninku vypustit nejobtížnější část 
tratě nad fotbalovým hřištěm. 
    V úvodních 12 kvalifikačních jízdách se dařilo všem favoritům. 
Pořadatelé se snažili zlepšovat sjízdnost tratě jejím neustálým 
upravováním mezi jízdami. Podobně jako před týdnem si i v Olešnici 
přímý postup do finále vybojovali i Kunc s Prossem, a to až v poslední 
své jízdě. Ale nejlépe ze všech si vedli bratři Šrolerové, kteří                  
s přehledem vyhráli 3 jízdy. 
    Start 10 nejlepších dvojic ve finále A se povedl Sládkovi s Čížkem. 
Usadili se na čele jezdeckého pole a první 3 kola to vypadalo, že tak 
ještě více zdramatizují průběžné pořadí v tabulce MČR. Ale po lehkém 

Předposlední závod letošního seriálu závodů MČR „ORION – SHIVA 
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pádu se před ně dostali jejich největší 
konkurenti bratři Šrolerové i Marek                  
s Navrátilem. 
    Boj těchto momentálně 3 nejlepších 
posádek seriálu byl velice těsný. Všichni jezdci 
i jejich lyžaři předváděli vrcholné výkony. 
Nebylo divu, že se všem ostatním soupeřům 
dosti vzdálili. Z nejvyššího postavení                  
na stupních vítězů se nakonec radovali 
Šrolerové, kteří projeli cílem těsně před 
Markem s Navrátilem a Sládkem s Čížkem.  
 

Pořadí závodu v Olešnici v Orlických horách: 
 
1. Patrik Šroler – Miroslav Šroler, Sidemotokrosklub Klášterec, Yamaha, 
11:35,61 
2. Vítězslav Marek – Jakub Navrátil, Cerman Racing Team, KTM, 
11:37,65 
3. Josef Sládek – Petr Čížek, Dukla Racing, Honda, 11:38,72 
4. František Kubíček – Lukáš Hovadí, Motocross team Žamberk v AČR, 
Kawasaki, 11:52,51 
5. Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Motokros Team Vysoké Mýto, 
Yamaha, 12:12,29 
6. Josef Švorc – Lukáš Mareš, AMK v 
AČR Dobřany v Orl. horách, KTM, 
12:41,70 
 
    Závody v celé sezóně byly velice 
vyrovnané. V podstatě v každém závodě 
mohl vyhrát kdokoli z jezdců na startu 
finálových jízd. Poslední závod, který se 
jel následující víkend v Dobřanech v Orlických horách byl opravdovým 
vyvrcholením MČR.  
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     A co říci k celému vydařenému seriálu? Poprvé v třináctileté historii 
se podařilo odjet všech 10 vypsaných závodů podle verze kalendáře, 
který byl vyhlášen před sezónou. Paní zima jezdcům přála. Menší tání 
pouze postihlo pořadatele v Letohradě a Olešnici v Orlických horách. 
Obleva pak ztížila poslední závod v Dobřanech. Hodně štěstí všem 
v dalších závodech! 
      
Celkové pořadí MČR 2010: 
 
1. Patrik Šroler – Miroslav Šroler, 
Sidemotokrosklub Klášterec, 
Yamaha, 155 bodů 
2. Vítězslav Marek – Jakub 
Navrátil, Cerman Racing Team, 
KTM, 150 bodů 
3.  Josef Sládek – Petr Čížek, 
Dukla Racing, Honda, 144 bodů 
4.  Jiří Mencák – Jonáš Berger, 
X-Sports Racing Team, Honda, 
122 bodů 
5. Josef Švorc – Lukáš Mareš, AMK v AČR 
Dobřany v Orl. horách, KTM, 118 bodů 
6.   Pavel Kunc – Roman Pross, Orion Racing Team Litomyšl, Honda, 
115 bodů 
7. Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Motokros Team Vysoké Mýto, 
Yamaha, 106 bodů 
8.  Lukáš Mohaupt – Karel Sejk, SMS motokrosu Benátky n.J., Honda, 
72 bodů 
9.  Jan Zářecký – Ivan Morávek, Sidemotokrosklub Klášterec, Honda, 47 
bodů 
10. Roman Skalka – Tomáš Bříze, Sidemotokrosklub Klášterec, Honda, 
43 bodů 

     Josef Vašíček 
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Naučná stezka po lehkém opevnění v okolí Olešnice v O.h. 
 
Naučná stezka vás na své trase seznámí s technickými daty i historií lehkých objektů. Na 

trase potkáte čtyři lehké objekty vzor 36. Tyto objekty byly postaveny v roce 1936, jak 

napovídá i jejich označení. Lehké opevnění vz. 36 bylo stavěno s velkou 

pravděpodobností podle některého z mnoha typů lehkých pevnůstek na Maginotově 

linii ve Francii. Jako první oblast výstavby 

pevnůstek vz. 36 vůbec bylo řešeno opevnění 

Orlických hor. Tyto objekty se vyznačují tím, že 

byly stavěny v době, kdy ještě nebyla hotova 

celková koncepce obrany státu proti hrozbě 

nacistického Německa. Později po vytvoření 

celkové obranné koncepce se začaly stavět lehké 

objekty vz. 37. Lehkých objektů vz. 36 bylo postaveno 

poměrně málo (v oblasti od Krkonoš po Mladkov 126 objektů) a mnoho z nich bylo za 

války zničeno německou armádou. 

      Ze značené trasy lze pokračovat dále ke 

zrekonstruovaným pevnostním objektům: dvěma 

lehkým objektům vzor 37 a dvěma těžkým 

objektům NS-47 (Jaroslav) a NS-48 (U stodol) – 

pěchotní objekt tvrze Skutina, kde je součástí 

prohlídky návštěva podzemí. Nadšení “bunkráci“ 

se snaží tyto objekty co nejvíce přiblížit 

původnímu stavu.  

      Stezka nabízí také krásnou procházku přírodou Orlických hor, na které se vám 

naskytne několik nádherných výhledů na Olešnici i vzdálenější okolí. Při dobré 

viditelnosti můžete dohlédnout například na větrné elektrárny na Novém Hrádku, na 

Ostaš, polský Lewin Klodzki a Kudowu-Zdrój nebo až do Krkonoš. 
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      Naučná stezka je určena pro pěší turistiku. Trasa prochází Chráněnou krajinnou 

oblastí Orlické hory. Chovejte se tiše a nerušte zvěř! Neničte přírodu odhazováním 

odpadků! 

      Než se vydáte na cestu, doporučujeme prohlédnout si mapku, která vám usnadní 

orientaci v terénu. Na mapě jsou vyznačeny také další bunkry v okolí, ke kterým značená 

trasa nevede, ale můžete se k nim vydat sami. 

 

Charakteristika 

 - okružní naučná stezka, začátek a konec na náměstí v Olešnici v O.h.  

 - délka: 6 km  

 - počet zastavení: 4 + 1  - Lehké objekty vzor 36  

                                        - Lehké objekty vzor 37  

                                        - Obranná koncepce  

                                        - Stráž obrany státu  

                                        + panel s orientační panoramatickou fotografií      

 - trasa: kolem 4 lehkých objektů vzor 36 

 - vybavení: značení, informační panely, lavičky, odpadkové koše  

 - typ: pro pěší  

 - náročnost terénu: lehká  

 - čas pro prohlídku: 2 hodiny  

 - otevřeno: jaro - podzim  

 - provozovatel: Obec Olešnice v O.h.  

    a Sdružení pro Olešnici v O.h.  

 - slavnostní otevření: 16.4.2005  

 

 

 



Olešnický zpravodaj 
 

1/2010 Stránka 22 
 

 

 

Jako tomu bývá již tradičně, i v letošním roce se olešničtí 
hasiči sešli hned z kraje ledna na své výroční valné hromadě, kde 
zhodnotili uplynulý rok. Celoroční činnost byla sepsána na celkem  
13 stranách textu, což hovoří samo za sebe. Ve stručnosti lze jen 
zopakovat, že rok 2009 byl rokem, ve kterém byl ve prospěch 
obce, občanů a celé společnosti slušný kus práce. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů zasahovala celkem u 26 událostí, 
mimo to byl vyslán i hasičský odřad na pomoc povodněmi 
postižené obci Velká Kraš v Jeseníkách. Při běžné údržbě 
techniky, výstroje, výzbroje a budovy hasičské zbrojnice bylo 
odpracováno 185 hodin. Samotný sbor dobrovolných hasičů 
jakožto nestátní nezisková organizace se v minulém roce 
soustředil hlavně na realizaci několika projektů, a to jak                
na evropské, tak krajské úrovni. Začínalo se hned s jarem, kdy 
došlo v hasičské zbrojnici k instalaci nového tepelného čerpadla 
v rámci projektu „Teplo čistě, snadně, levně“, během této akce 
odpracovali členové sboru dalších 160 brigádnických hodin. 
Pokračovalo se projektem „Hasiči bez hranic“, v rámci kterého 
proběhla ve sportovním areálu TJ Start soutěž hasičských družstev, 
kde se domácím týmům mužů i žen podařilo zvítězit. Další akcí 
byly potom oslavy 130. výročí založení sboru, spojené s hudebně 
kulturním odpolednem u příležitosti olešnické pouti. Ke konci 
letních prázdnin se uskutečnilo přátelské setkání s polskými kolegy. 
Celý projekt vyvrcholil protipovodňovým cvičením v listopadu 
loňského roku. V rámci projektu byla zakoupena nová přenosná 
motorová stříkačka, tlakový mycí stroj a nové pracovní oblečení 
pro členy výjezdové jednotky. Z krajských dotačních prostředků 
(4 samostatné granty) bylo realizováno zateplení stropů kluboven, 
zmodernizován svolávací systém a několik dalších „drobností“. 
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Sečteno a podtrženo v loňském roce sbor dobrovolných hasičů 
zajistil na svou činnost cca 1,3 mil. Kč z různých dotačních titulů, 
veškeré činnosti s tím související byly členy sboru odpracovány 
zcela bez nároku na jakoukoliv odměnu a ani obec neměla 
s realizací těchto činností žádné přímé náklady.  Samostatnou 
kapitolou by potom mohla být činnost dětského kolektivu. Stručně 
řečeno, byla úspěšná. Dík patří dětem, jejich vedoucím a všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu všech soutěží a akcí, kterých se 
děti zúčastnily. 

Během zimních a jarních měsíců letošního roku, 
zasahovala jednotka SDH u několika událostí, z nichž nejnáročnější 
byl požár zemědělské usedlosti v Olešnici. I když shoda okolností 
napomohla velmi rychlému výjezdu a u požáru byli hasiči                
i s cisternou za 6 minut po ohlášení, byl již požár rozšířen v celém 
půdním prostoru a celý objekt byl silně zakouřen. Nárazový vítr 
napomáhal prudkému šíření a s požárem nakonec bojovalo             
45 hasičů z 9 jednotek PO.  

V jarních měsících proběhlo několik školení výjezdové 
jednotky zaměřené na používání radiostanic, zvedacích                
a těsnících vaků a dýchacích přístrojů. Následoval i výcvik 
s použitím dýchacích přístrojů pod vodní hladinou v dobrušském 
krytém bazénu. Tohoto výcviku se zúčastnili i čtyři nově příchozí 
členové sboru a výjezdové jednotky. Jejich rozhodnutí o tom,            
že rozšíří naše řady, patřilo k příjemným překvapením jara. 
Odměnou jim byla hned v zápětí možnost získat osvědčení pro 
obsluhu motorové pily. Všichni toho využili a společně s hasiči z 
Dobrého úspěšně absolvovali kurz, na jehož konci získali potřebné 
oprávnění. Jejich rozhodnutí je příslib do budoucna, kdy se tvoří 
parta, které není lhostejný osud bližních, potažmo naší obce              
a chtějí nezištně dělat něco víc. Další „příjemnou“ zprávou pro 
nás bylo vyúčtování elektřiny. I přes výraznější zimu, než-li bylo 
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v posledních letech obvyklé, se nám díky investicím                
do energeticky úsporných opatření podařilo snížit náklady                
na vytápění hasičské zbrojnice o více jak 40 %.  

Oddíl mladých hasičů s jarem opět zahájil přípravu                
na sportovní klání, které by mělo vyvrcholit ke konci května 
celookresní soutěží v požárním sportu.  

V současné době postupně připravujeme realizaci 
projektu na rekonstrukci garáží, příjezdové plochy a sušáku hadic 
v celkové hodnotě více jak 1,5 mil Kč. Na tuto akci se nám 
podařilo zajistit prostředky prostřednictvím MAS POHODA 
VENKOVA z programu LEADER .  

 

 

Rozsáhlý požár hospodářského stavení likvidovali včera 10. března 2010 
odpoledne hasiči v Olešnici v Orlických horách na Rychnovsku. Starší 
objekt s domácím 
zvířectvem začal hořet 
kolem druhé hodiny 
odpoledne. Hasiči byli o 
požáru informováni ve 
14:10 hodin. Na místo 
bylo vysláno celkem 
devět jednotek 
profesionálních hasičů z 
Dobrušky a dobrovolných hasičů z Olešnice v Orlických horách, 
Bohdašína, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobrušky, Nového 
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Hrádku, Domašína u Dobrušky a Nového Města nad Metují. Na hašení 
požáru bylo nasazeno devět cisteren.  

Při příjezdu první jednotky na místo byla téměř celá sedlová střecha 
objektu o rozměrech zhruba 30 krát 15 metrů v plamenech. Obvodové 
zdi staršího hospodářského stavení byly z cihlového a kamenného 
materiálu. Stropy byly měkké se zásypem s dřevěnými nosnými trámy   
a střecha pokryta eternitovými šablonami. Hasiči nejprve prohlédli 
obytnou část domu, zda se uvnitř nikdo nenachází. Později se ukázalo, 
že staršího uživatele vyvedl z hořícího objektu ještě před příjezdem 
hasičů jeho soused. Hasiči nasadili několik vodních proudů na uhašení 
plamenů. Během zásahu vynosili z hořícího domu desetikilogramovou 
propanbutanovou láhev a větší množství kanystrů s hořlavými 
kapalinami, nábytek a vybavení z přízemí domu, doklady a předměty 
osobní potřeby uživatele usedlosti. Z chléva vyvedli čtyři ovce a dvě 
prasata. Další tři ovce při požáru uhynuly. Hasiči likvidovali požár 
zevnitř objektu po vnitřním schodišti a také zvenčí z nastavovacích 

žebříků. Po celou dobu museli 
zasahovat v dýchacích 
přístrojích. Silný nárazový vítr 
napomáhal šíření plamenů. 
Zásah také komplikovaly nízké 
teploty kolem -3,5 stupňů 
Celsia a odlétávající části 
rozpálené střešní krytiny               

z eternitu. Požár se hasičům 
podařilo lokalizovat v pět hodin odpoledne. Uživateli domu se následně 
udělalo nevolno a na místo musela být přivolána sanita zdravotnické 
záchranné služby. Záchranáři provedli u muže nezbytné vyšetření             
a převezli jej do nemocnice.  
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Požár zničil celou střešní konstrukci a půdní prostor. Dohašování 
malých ohnisek pokračovalo až do noci. Hasiči zlikvidovali požár hodinu 
po půlnoci. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun.  

Příčina vzniku požáru je předmětem šetření.  

 

Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě spáchané na území  
Policie České republiky, Krajské ředitelství Východočeského kraje, 

 Územní odbor vnější služby - Obvodního oddělení Dobruška  
za období od 1. července 2009 do 31. prosince 2009 

_______________________________________________________________ 
Obvodní oddělení Policie České republiky Dobruška působí na územní, které je 
tvořeno katastry obcí Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, 
Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice                
v Orlických horách, Podbřezí, Sedloňov, Sněžné a Val, jedná se o teritorium            
o rozloze 184,63 km2 , na kterém trvale žije přes 12 000 obyvatel. Stav 
policistů na útvaru se stabilizoval na počtu patnácti. 
 
Úsek trestných činů 
Za hodnocené období druhého pololetí roku 2009 bylo statisticky vykázáno    
122 trestných činů spáchaných na území zdejšího oddělení, kdy rozložení 
nápadu je uvedeno v přiložené tabulce. Nápadem trestné činnosti jsme se             
za toto období i za celý rok 2009 zařadili v rámci Územního odbor vnější 
služby Rychnov nad Kněžnou na druhé místo, a to za Obvodní oddělení P ČR 
Rychnov nad Kněžnou, které vykazuje 357 spáchaných trestných činů za celý 
rok. Ze statisticky vykazovaných 122 trestných činů byl u 72 případů zjištěn 
pachatel, objasněno bylo tedy 59,01 %. V rámci celého Územního odboru 
Rychnov  nad Kněžnou došlo ve stejném období ke spáchání 638 trestných 
činů, objasněno bylo 378 věcí, což znamená 59,24 % objasněnosti. Za celý rok 
2009 bylo na území zdejšího útvaru vykázáno 229 spáchaných trestných činů, 
obajsněných bylo 119 věcí, což činí 51,97 % objasněnosti. Na celém území 
bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou je vykazováno za rok 2009 celkově 
1303 spáchaných trestných činů, objasněno bylo 716 věcí, obajsnost činí          
54,95%. Dlouhodobě nejvyšší nápad trestných činů je v rámci města Dobrušky. 
Z počtu spáchaných 63 majetkových trestných činů bylo objasněno 17 případů, 
z 27 případů vloupání bylo objasněno 6 věcí. U případů vloupání do různých 
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objektů došlo k jejich mírnému nárůstu. Na úseku krádeží prostých (mezi které 
se započítávají např. vykradené sklepy, vykradená motorová vozidla, krádeže 
volně odložených věcí apod.), došlo ke spáchání celkově 34 trestných činů – 
rovněž mírný nárůst proti prvnímu pololetí, objasněno bylo pouze 9 případů.          
K nejzávažnějším případům spáchané trestné činnosti za druhé pololetí roku 
nutno zařadit loupežné přepadění pobočky banky v Dobrušce, vloupání               
do několika bytů v panelové zástavbě Dobrušky. Opětovně se vyskytly případy 
krádeží a vylákání peněz na seniorech a to v době probíhajících „podomních 
prodejů zboží“. Byly rovněž šetřeny případy krádeží kabelek na seniorech              
v okolí nákupních center, kdy se však podařilo zjistit osoby pachatelů a tím 
snad zabránit páchaní další této trestné činnosti. Na úseku násilné trestné 
činnosti je evidovány 5 trestné činů, objasněny byly tři případy. Ve druhém 
roku bylo 19 případů známé trestné činnosti zpracováno formou tzv. 
zkráceného přípravného řízení, kdy od sdělení podezření ze spáchání trestného 
činu určité osobě do doby předání spisu příslušnému soudu nesmí uplynout 
lhůta delší 14 dnů. Zde se jedná zejména o trestné činy ohrožení pod vlivem 
návykové látky – alkohol u řidičů motorových vozidel, řízení motorových 
vozidel bez příslušného řidičského oprávnění a řízení motorových vozidel             
v době vysloveného zákazu činnosti, jakož i případy drobných krádeží. Vlastní 
pátrací činností byly vypátrány čtyři osoby v celostátním pátrání, které byly 
následně dle požadavku dodány k soudům, případně do výkonu trestu odnětí 
svobody. Dále bylo na osobní svobodě omezeno 25 osob pro podezření                
ze spáchání přestupků, nebo trestných činů, z nichž bylo pět umístěno                 
pro podnapilost na Protialkoholní záchytnou stanici. 
 
Úsek přestupků 
Na úseku přestupků bylo evidováno, prošetřováno a vyřízeno celkově                
238 spisů, které znamenají v celkovém souhrnu 259 přestupků.. Z tohoto počtu 
bylo 131 řešeno uložením blokové pokuty, uložená částka na pokutách je 
137.000 Kč, k následnému vymáhání bylo předáno 91 případů uložených 
blokových pokut v celkové výši 107.500 Kč. K projednání příslušným 
správním orgánů bylo oznámeno 72 věcí, 52 přestupců na úseku dopravy bylo 
oznámeno do systému BODYS, jedná se o přestupce, kteří spáchali přestupek v 
dopravě, za který se přiděluji tzv. trestné body. V daném období bylo policisty 
OOP Dobruška ve spolupráci se strážníky Městské policie Dobruška zadrženo 
pět řidičů, kteří řídili motorové vozidlo po požití alkoholických nápojů.              
Za druhé pololetí nebylo ze strany policistů zdejšího oddělení využito ani 
v jednom případě možnosti vykázání násilnické osoby z bydliště. Na řešení        
a postihu přestupců v dopravě se podílí výrazně Dopravní policie Rychnov           
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nad Kněžnou. Přestupky ve městě Dobruška, a to jak na úseku dopravy, tak              
i na úseku veřejného pořádku, výraznou měrou odhaluje a řeší v rámci svých 
pravomocí Městská policie Městského úřadu Dobruška. 
 
Úsek další administrativní činnosti 
Na tomto úseku bylo zpracováno a vyřízeno 192 různých dožádání soudů             
a dalších orgánů a organizací, včetně doručování zásilek, kterých jsme doručili 
18. Mimo tato dožádání bylo formou spolupráce vyřízeno na 420 žádostí               
o spolupráci a pátrání po osobách a věcech v 
podobě elektronického spisu. 
 
Spolupráce s Městským úřadem Dobruška, obecními úřady Městskou 
policií Dobruška 
Spolupráce s jednotlivými obecními úřady, která je zajišťována policisty 
s územní odpovědností, je na uspokojivé úrovni. Velmi dobrá je spolupráce           
s Městským úřadem Dobruška, dochází k vzájemnému informování                 
o připravovaných akcích a požadavcích na spolupráci při jejich zajišťování. 
Dlouhodobě je dobré úrovni spolupráce s Městskou policií 
Dobruška. V průběhu roku 2009 docházelo k postupnému naplňování úkolů, 
vyplývajících z koordinační dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku, sepsané mezi Městem Dobruška                
a Policií České republiky, Obvodním oddělením Dobruška. Ve spolupráci               
s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, Požární stanicí 
Dobruška nedošlo k žádným změnám, spolupráce je dlouhodobě na vysoké 
úrovni. I v druhém pololetí roku jsme se spolupodíleli na zajišťování průběhů 
společenských a kulturních akcí, a to dle požadavků jednotlivých úřadů                 
či pořadatelů s ohledem na naše možnosti a zákonná opatření. 
Dále pokračujeme v přibližování práce policie veřejnosti a to jednak pořádáním 
besed na základních i mateřských školách, účastí na akcích prezentujících naši 
práci a v neposlední řadě publikováním našich výsledků ve sdělovacích 
prostředcích a na internetových stránkách Policie České republiky. Z pohledu 
bezpečnostní situace na teritoriu OOP ČR Dobruška nedošlo k závažnému 
narušení veřejného pořádku, kdy by bylo nutno nasazovat zvýšený počet 
pořádkových sil Policie České republiky. Nebyly ani zjištěny žádné signály, 
které by odůvodňovaly obavy z výrazného narušení veřejného pořádku. 
Policisté našeho oddělení se podíleli dále na plnění úkolů policie nejen v rámci 
Královéhradeckého kraje, ale i v rámci celé České republiky. Pro zlepšení 
komunikace mezi Policií České republiky a občany, městskými a obecními 
úřady je možno využívat internetovou poštu s adresou : rkoopdobr@mvcr.cz 
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Aktuality z výkonu služby, prezentace naši činnosti a nejzajímavější případy 
šetřené jak naši oddělení, tak i v rámci celého územního obvodu Rychnov nad 
Kněžnou jsou prezentovány na internetových stánkách Policie České republiky, 
dostupné na adrese : 
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-dobruska.aspx 

komisař npor. Vlastimil Branda vedoucí oddělení 
 
Přehled nápadu trestných činů a přestupků na teritoriu Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní 
odbor vnější služby, Obvodního oddělení Dobruška dle jednotlivých 
městských a obecních úřadů v období od 01. července 2009 do 31. prosince 
2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U trestných činů se známým pachatelem jsou uvedeny všechny prošetřované 
případy, u kterých byly zjištěny poznatky, že je mohla spáchat určitá osoba. Při 
ukončení šetření mohlo dojít k rozhodnutí, že jednání nemá znaky trestného 
činu a věc byla ukončena jako přestupek a odevzdána příslušnému správnímu 
orgánu k projednání, nebo podle příslušného ustanovení trestního řádu 
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odložena. Tyto případy se nepromítnou do statistického hlášení za dané období, 
které je citováno v předkládané zprávě. Do přestupků se známým pachatelem 
jsou zahrnuty i věci vyřízené dle § 84 zákona o přestupcích - uložením blokové 
pokuty. 
__________________________________________________________ 
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Návštěva OÚ při příležitosti 
99.narozenin paní Růženy 

Bartschové 

Kdo slaví? 

Mária Růžičková 10.1. 84 let 
Věra Polová  7.2. 87 let 
Elsa Navrátilová 7.2. 70 let 
Rozvita Garaixova 7.2. 65 let 
Hubert Jung  8.2. 75 let 
Helena Nejedlá  9.2. 50 let  
Jiřina Kubrtová  13.2. 88 let  
Berta Sauerová  15.2. 85 let 
Jarmila Trojanová 15.3. 75 let 
Josef Mervart  21.3. 50 let 
Ivana Stonjeková 24.3. 50 let 
Ema Bittnerová  27.3. 89 let 
Ivana Kloučková 2.4. 50 let 
Irena Gašpárková 8.4. 83 let 
Juliana Akhiová 9.4. 92 let 
Jaroslav Bezstarosti 12.4. 65 let 
Růžena Bartschová 17.4. 99 let 
Marie Soumarová 20.4. 81 let 
Anton Krivčík  30.4. 50 let  
Marie Přibylová  2.5. 91 let 
Marie Smolová  12.5. 89 let 
Aloisie Žabková 9.6. 90 let 
Zdeněk Bachura 19.6. 70 let 
Jaroslav Rudolf  20.6. 65 let 
Miroslava Klimková 24.6. 86 let 
Ladislav Nýč  27.6. 83 let 
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V loňském roce byl úspěšně realizován projekt ,,Vybudování 
kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času 
dětí a mládeže“ u olešnické školy.  
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Činnost TJ Start v Olešnici v O. h. od podzimu 2009 
 
 Stejně jako v uplynulých letech se věnují členové 
TJ stolnímu tenisu a fotbalu. 
 V okresní soutěži hrají celkem 4 družstva stolní 
tenis. V I. třídě hraje tým A, který se umístil v horní 
polovině tabulky. Tým B hraje ve druhé třídě. Ve třetí 
třídě hraje tým C, který se 
umístil v polovině tabulky, 
a tým D se pohybuje ve 
spodní části. Všichni hráči 
se snaží podávat maximální 
výkony. Tréninky mají 
v pondělí a v úterý. Několik 
hráčů se rovněž zúčastnilo 
turnajů v Dobrém, které 
probíhaly první úterý 
v měsíci. Svůj oddíl 
reprezentovali se ctí. Nejmladší žáci, Dominik Pola a 
Denis Ksandr, se zúčastnili několika otevřených bodovacích 
turnajů. Dominik se zúčastnil pěti turnajů z 8, jednou byl 
7, jednou 10, dvakrát 11 a jednou 12, čímž celkově obsadil 
třinácté místo ve dvou krajích. Denis se zúčastnil dvou 
turnajů, zde obsadil 8. a 12. Místo, kvůli nedostatečnému 
počtu odehraných turnajů nebyl hodnocen v celkové tabulce. 
Těchto turnajů se zúčastnilo 30 až 40 hráčů, takže chlapci 
naši TJ velice úspěšně reprezentovali.  
  Jako každým rokem proběhly i v této sezóně dva 
turnaje ve stolním tenise, Vánoční a Velikonoční, vždy 
rozděleny do dvou hracích dví a tří sekcí, pro 
registrované a neregistrované hráče a mládež. 
 Naše fotbalové mužstvo opět hraje 4. třídu OP 
Rychnovska, s výsledky, které nejsou tak dobré jako 
v předešlých letech. Bohužel v kádru chybí dostatek 
mladých, aktivních, nadějných hráčů. Do jarní části sezóny 
se podařilo sehnat 2 nové hráče, jeden ukončil hostování. 
Fotbalové mužstvo má vysoký věkový průměr. Věříme, že se 
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v jarní části podaří stabilizovat výkonnost týmu a odrazit 
se ode dna tabulky. 
 20. 2. 2010 proběhl v areálu TJ motoskjöring, naše 
TJ jednota zajistila na této akci občerstvení a zázemí pro 
účastníky.  
 6. 3. 2010 jsme uspořádali maškarní karneval pro 
děti, v odpoledních hodinách, a dospělé, navečer. Na obou 
akcích proběhlo vyhodnocení nejlepších 
masek a učastníci se mohli zapojit do 
mnoha rozmanitých soutěží. 
Všichni se dobře bavili. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daruji čistokrevná štěňata německého ovčáka, 
černá, bez PP, k odběru začátkem června. 

    Tel. 739965494 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


