1. číslo PROSINEC 2021
Slovo starostky
Váţení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní první číslo Olešnického listu. I v letošním roce nás všechny stále
ovlivňuje situace a boj s covidem, ale nejen nás, stále je to celosvětový boj.
Neustále se na nás sypou z různých médií informace i dezinformace o této nemoci a v poslední době
bych řekla, ţe tyto informace začínají rozdělovat společnost. Myslím, ţe to není dobré rozdělovat lidi
na ty nebo ony. A i kdyţ se ve svých názorech můţeme lišit, nezapomínejme na to, ţe bychom se
k sobě měli chovat ohleduplně a mít se rádi. Přeji Vám hodně zdraví, protoţe to je nejdůleţitější, a aby
bylo brzy lépe.
Eva Stojková
Informace z obce:









V letošním roce obec zařídila zdarma testování na covid pro občany místní i pro sousední obce.
Testování probíhalo ve zdravotním středisku. Testování bylo jiţ ukončeno, neboť jsou nová
pravidla.
Chtěla bych poděkovat Lindě Bachurové za úklid obce, kdy se dobrovolně rozhodla a vyčistila
okolí obce od odpadků, za měsíc březen to bylo 20 šedesátilitrových pytlů!! Dobrá práce!!! A
to i přesto, ţe zaměstnanci obce pravidelně odpadky uklízejí.
Oprava v knihovně – jelikoţ se nám do knihovny dostala voda, bylo nutné zde opravit vlhké
zdi. Od místních hasičů si obec za poplatek zapůjčila vysoušeč, který nám pomohl sníţit
v knihovně vlhkost. Vše bylo řešeno jako pojistná událost. Náš zaměstnanec zdi opravil, pak se
knihovna nově vymalovala. Náš zaměstnanec ještě zapojil průtokový ohřívač vody, tak, aby
v knihovně tekla teplá voda. Vystěhování a stěhování zpět bylo v realizaci paní knihovnice
Markéty Stonjekové, k ruce měla Evu Bezstarosti, manţele Lidmilu a Zdenka Martínkovi, Ivu
Přibylovou, Aju Vinterovou, Voloďu Nejedlého, Jardu Kafku a starostku. Moc všem děkuji za
realizaci. Ještě máme v plánu opravit muzeum, kde je také potřeba zrealizovat opravu vlhkých
zdí, jen co bude čas, vrhneme se na to.
Na obecním úřadu se také malovalo, vymalovala se chodba a zasedací místnost. Do zasedací
místnosti se pořídil nový koberec, který nám zdarma poloţil Pepa Chudomský. Udělal to moc
krásně a my mu za to děkujeme. Celá zasedací místnost se vyklidila, aby mohla slouţit ke
svému účelu.
Dále se opravila elektroinstalace v budově obce, která byla několik let zapsána v závadách
revize elektro, děkujeme Standovi Preclíkovi, ţe si na nás udělal čas.
U obecního úřadu jsou opravené schody.



V letošním roce jsme také začali nad horní školou budovat odpočinkový park pro malé i velké.
Ještě nás čeká celý park oplotit a další úpravy. Děkujeme všem, kteří na odpočinkový park
přispěli, ať uţ finančně, nebo přidali ruku k dílu.
Za finanční příspěvek děkujeme:
L+M Jelenovi, E+R Stojkovi, Iva Přibylová, J+M Kafkovi, Zdena Chudomská, Pepa Chudomský a
Jana Martinková, Alena Vinterová, Zuzana Novotná a Milan Novotný.
Taky musím poděkovat Peterovi Kulachovi, který se svými syny vyřezal nálety a připravil tak celý
prostor na realizaci. Dále se práce chopili Luboš, Monika, Terka a Luboš ml. Jelenovi, Jarda
Kafka, Iva, Franta a Patrik Přibylovi, Vladimír Linhart, Josef Sedláček, Alena Vinterová, Michal
Nejedlý, Roman, Eva a Tomáš Stojkovi.
 Také byla brigáda při kácení stromů, kde byl vyuţit obecní štěpkovač. Štěpka se vyuţila na
odpočinkový park nad školou k zasypání břehu.
 V létě se uskutečnilo na TJ Start Olešnické hraníbraní. Akci pořádala TJ Start za podpory obce
a dalších přátel. Hraníbraní se vyvedlo, vyšlo počasí, coţ je poloviční úspěch vţdy, kdyţ se
koná akce venku. Do soutěţí se zapojilo 108 dětí a nikdo neodešel s prázdnou. Pro všechny děti
byla připravena spousta cen a dobrot. Věříme, ţe se bude moci konat i další akce, aţ to situace
dovolí.
 V letošním roce se opravil most, který byl ve špatném stavu. Jedná se o most směrem na
zahrádky. Opravil ho náš zaměstnanec Jarda Kafka společně s Voloďou Nejedlým. Ještě bude
potřeba směrem k mostu vybudovat svodníky, ale něco si musíme nechat na další rok, aby
nebylo hotové všechno 
 Další mostek nebo lávka se opravila u skály.
 Dále se zpevňovala cesta na Luţany, kde jsou trvale ţijící obyvatelé, a tak po domluvě s nimi
se tam postupně naváţí makadam, aby se i v horším počasí dalo dobře projet, dále se vyřezaly
nálety podél cesty.
 V čp. 66 se realizovala výměna oken v celém domě. Výměna oken stála 177.335,-Kč vč. DPH
a výměnu realizovala firma Svět oken.
 Před obecním úřadem je nově umístěna solární lavička, kterou máme ve spolupráci DSO
Orlické hory, díky této lavičce si můţete dobít svůj mobilní telefon a najdete ji ve více obcích,
které jsou stejně jako my členy DSO.
 Tak jako kaţdý rok podala obec ţádost o dotaci na KHK na Turistické informační centrum, kde
nám bohuţel nebylo vyhověno.Další ţádosti byly podány na Úpravu lyţařských a běţeckých
stop a na podporu provozu prodejny na venkově, kde nám na obě tyto ţádosti byl příspěvek
schválen. I na další roky se pokusíme znovu poţádat nové ţádosti.
 Obec také podala ţádost na pořízení terénní techniky pro JSDH, kde se podařilo získat pro naši
jednotku terénní čtyřkolku. Dotace byla jiţ proplacena.
 V září se uskutečnilo zakončení projektu Hřebenovka, kde se naše obec účastnila na závěrečné
konferenci a kde byl prezentován náš projekt od počátku aţ do konce. Konference byla
dvoudenní a zakončení celé akce bylo u naší rozhledny. Mimochodem naši rozhlednu
navštívilo od otevření jiţ 25.084 návštěvníků (k 31.10.2021).
 I letos jsme podpořili akci Na kole dětem, kdy jsme na náměstí před obecním úřadem přivítali
cyklisty. Tak jako vloni, i letos bylo pro cyklisty připravené občerstvení, letos si mohli opéct
špekáček přímo na náměstí , dále si mohli prohlédnout Utzův mechanický betlém. Akce na
kole dětem je projekt na podporu onkologicky nemocných dětí a my jsme byli rádi jeho
součástí.
 V září se v naší obci v kostele konal koncert Vzkříšené varhany, i tato akce se konala za
podpory obce.
 A v jednu zářijovou sobotu se na Čihalce konala svatba. To by nebylo nic zvláštního, neboť
svateb jiţ u nás bylo více, ale poprvé byli novomanţelé oddáni starostkou obce. Podle
informací, které máme, to bylo úplně poprvé, kdy nějaký starosta nebo starostka z Olešnice
v Orlických horách oddával. No a musím říct, ţe to dopadlo dobře, vzali se. Přejme jim, ať se
jim daří.



















A nejen svatba, ale i vítání občánků jsme v září stihli. Pozvánka byla odeslána 9 novým
občánkům. Vítání proběhlo v zasedací místnosti na obecním úřadě.
Také proběhl kontrolní audit u nás na úřadě, kdy se kontroluje hospodaření a vedení
administrace na obci, vše bylo bez chyb a to nás zase posouvá dál.
V říjnu proběhly volby do parlamentu. Musím říct, ţe není úplně jednoduché shánět někoho do
volební komise, přece jenom je to páteční odpoledne aţ do večera a pak větší část soboty. O to
víc mě mrzí, ţe někteří občané se neumí chovat slušně k těm, kteří tam tráví čas. Nemluvě o
tom, ţe polepují různé obecní cedule svými trapnými vtípky. Doufám, ţe si dotyčný uvědomí,
ţe vtipné to moc nebylo, spíš se shodil sám tím, ţe se sníţil k takovému činu. Jinak jsem
listovala v kronice a v roce 1991 je také vzkaz od nějakého občana, který měl výtky k volební
komisi, jsou tam přesně vypsaná jména, někdo se dotazuje, jak je moţné, ţe v tomto roce
můţou komunisti sedět ve volební komisi. Tak ţe vţdycky se najde někdo, kdo bude mít jiný
názor, jinou myšlenku, ale měl by zváţit, jestli je vhodné ji takto ventilovat. Nechám to na
uváţení vás všech. Já tímto letošní volební komisi velice děkuji za jejich práci a ochotu.
Také máme nově v letošním roce kamerový systém u točny autobusů. Kamery monitorují
kontejnery a pokud se u kontejnerů objeví něco, co tam být nemá, vše bude řešit a pokutovat
MP Dobruška. Nejde ani tak o to někoho nachytat, ale abychom si uvědomili, ţe chceme mít
obec čistou a je to jen na nás. Odpady se řeší neustále, jak to vymyslet nejlépe tak, aby to
fungovalo a vyhovovalo všem. Je to letitý boj.
Firma ELTAX, v.d. nám vyrobila nové nájezdy ke kontejnerům na trávu a listí, dále se na ně
obracíme např. s opravou kontejnerů apod., chceme jim tímto poděkovat za velmi dobrou
spolupráci.
Obec zakoupila z vlastních finančních prostředků nový UNC stroj Locust za 1.137.400,-Kč vč.
DPH a staré UNC se prodalo za 210.000,-Kč vč. DPH. V roce 2019 se zastupitelstvo dohodlo,
ţe nové UNC se kupovat nebude, ţe se opraví staré. UNC se dalo na opravu, za nabízenou cenu
78.593,13 Kč, která byla dle firmy pouze orientační. Kdyţ se UNC začalo opravovat, zjistily se
další závady na stroji, a proto firma informovala, ţe pokud má UNC fungovat, musí se opravit
další věci na stroji. Po konzultaci s místostarosty se tedy rozhodlo, aby se stroj opravil tak, aby
se s ním dalo pracovat, oprava byla v listopadu 2019 a čekala nás zima, kdy se UNC pouţívá
téměř denně. Nakonec se celková oprava vyšplhala na 158.285,-Kč vč. DPH. Stroj slouţil
několik desítek let, ale i přes tak nákladnou opravu byl se strojem pořád nějaký problém. Ono
se za předchozí roky UNC neopravovalo, ale pouţívalo se neustále, takţe ta oprava sice byla
nákladná, ale rok výroby starého UNC bylo 1987, a tak se s tím dalo počítat, ţe to někdy přijde.
Kdyţ přijde zaměstnanec do práce a má vykonat určitou práci, musí mít vhodné pracovní
podmínky, aby mohl pracovat a to i vhodný stroj k práci. Vím, ţe částka za nové UNC je
vysoká, ale přesto věřím, ţe nový stroj je pro práci obce, ale i všech občanů dobrá volba.
V letošním roce se také opravilo několik vodovodních přípojek a šoupata, bylo zase několik
poruch na vodovodním řádu. Musím tady poděkovat Adamovi Bachurovi, který se snaţí, jak to
jde, aby vodovod fungoval tak, jak má. Máme za sebou i kontrolu na vodovod z hygieny, která
proběhla na podzim a vše bylo v pořádku a bez závad.
Další úkol byl opravit prameniště, kde nám podtékala voda, a bylo potřeba co nejdříve tento
havarijní stav opravit. Opravy se chopil Michal Španěl se svou partou. Děkujeme za ochotu a
rychlost a také děkujeme za to, ţe v rámci dobrých vztahů byla oprava se slevou. Stejné díky
patří i Petru Lichému.
U místní prodejny budujeme napojení na kanalizaci, kterou realizujeme ve spolupráci
s Olešnickou stavební. Děkuji Lubošovi Jelenovi, ţe si vzal tuto „akci“ na starost.
Po celý rok se řeší kaţdodenní starosti, drobné opravy v obecních bytech, výměna bojlerů
apod., to vše dělá náš pracovník p. Jarda Kafka buď sám, nebo má k ruce Voloďu Nejedlého,
nebo Ádu Soumara. U spodních bytů v čp. 14 se opravila odlepená omítka, která jiţ taky
několik let byla připomínkována. Chlapi jsou velice ochotní a já jsem moc ráda, ţe se na ně
mohu spolehnout.
Letos máme také v naší obci změnu ve funkci kronikáře. Pan Zdeněk Bachura st., který
pracoval jako kronikář naší obce, se musel, ačkoliv nerad, této funkce vzdát. My mu velice








děkujeme za jeho perfektní práci kronikáře. Dále v listu se dočtete ještě více, neboť nejen my si
váţíme jeho práce. Jako nový kronikář byl zvolen pan Zdeněk Martinek, který nově začíná a
my mu přejeme, aby ho práce kronikáře bavila a naplňovala.
Dále děkuji paní Evě Bezstarosti a panu Zdenku Martikovi za vedení infocentra a paní Markétě
Stonjekové za vedení knihovny i za její ochotu a pomoc při chodu kostela. A děkuji všem
aktivním důchodcům, kteří se zapojují do dění v obci.
Také se u nás na obci zastavil jeden občan se stíţností, ţe mu kočky kálejí na chodník a ţe by
obec měla zajistit odchytovou sluţbu. Bohuţel musím občana zklamat, neboť se tohle nedá
úplně zařídit. Zjišťovala jsem informace i v okolních obcích, nikdo toto ještě neřešil, ale
všechny jsem tím pobavila. Stěţovatel si musí uvědomit, ţe ţijeme na vesnici a nedá se
zabránit tomu, ţe tu a tam se tu proběhne kočka, kuna nebo jiné zvíře. Pamatuji dobu, kdy se na
silnici a kolem pásly slepice a „slepičáky“ byly všude. Člověk to tak bral, ţe to prostě k ţivotu
tady patří a neřešil to přes stíţnosti na úřadě.
Poděkovat musím také všem, kteří se podíleli na rozsvěcení vánočního stromku. Větve na
výzdobu náměstí nám dodal Roman Stojka a Bobeš Pařízek. Jinak o celou výzdobu se postarala
Monika, Terka a Luboš Jelenovi, Jarda Kafka, Áda Soumar, Ája Vinterová, Iva Přibylová a já
 Dále nám s výzdobou kaţdoročně pomáhají hasiči z Nového Města nad Metují a farma
Olešenka, i těm patří naše díky. Rozsvěcení bylo plánované na neděli 28. 11. 2021, ale
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsme se rozhodli zkusit akci přesunout na pátek večer.
A musím říct, ţe na to, ţe to byla „rychlovka“, tak se vše vydařilo, dětem se podařilo
vystoupení a na zahřátí byl podáván guláš nebo řízky. Za maso děkujeme Jelenovým a za guláš
a řízky děkujeme Peterovi Kulachovi, vše bylo výborné. Děkujeme dětem a paním učitelkám
z místní ZŠ a MŠ a také Zdenku Bachurovi za ozvučení celé akce. Děkuji i Evě Bezstarosti,
která otevřela v tento den Utzův mechanický betlém pro všechny a také všem, kteří přišli, i
kdyţ to bylo takhle narychlo.
Na přání některých občanů zde zveřejňujeme i zůstatky na obecních účtech od předání úřadu
v roce 2018 a nyní, prý by bylo dobré vědět, jak se na obci hospodaří.
Ještě koncem listopadu očekáváme na účet ČNB (94-614571/0710) proplacení dotace za
kůrovcovou kalamitu – 200.030,-Kč a proplacení dotace na terénní čtyřkolku – 628.776,50Kč.

Čísla účtu
1243298379/0800
35-1243298379/0800
123499681/0300
94-614571/0710





stav účtu k 31.10.2018
v Kč
1.059.156,64
1.551.022,34
402.474,75
78.086,75

Stav k účtu
k 31.10.2021 v Kč
5.348.823,89
2.837.009,80
298.228,02
688.984,31

Kontokorent
nečerpaný
700.000,-

Tak přemýšlím, zda jsem vypsala všechno, ale určitě ne, je tolik věci, během toho roku, co se
děje, ţe některé má člověk zapsané v hlavě, některé jen v notesu a některé mu zůstanou třeba i
v srdci a na některé raději zapomene. I kdyţ jsem ve funkci starostky jiţ 3 roky, stále mi to
přijde, ţe začínáme, ale ono to bude tím, ţe jsou stále nové a nové věci a člověk se pořád učí.
Ţádáme občany, aby byli trpěliví teď v zimě. Zimní údrţba probíhá tak jako vţdy a bude se
postupovat stejně. Nejde být najednou v jeden čas všude, máme jednoho pracovníka, který se
maximálně snaţí, aby byla obec průjezdná.
DĚKUJI TAK PANU JAROSLAVU KAFKOVI ZA JEHO PERFEKTNÍ PRÁCI PRO OBEC,
ALE I MIMO, KDY PRACUJE I VE SVÉM VOLNÉM ČASE PRO NÁS VŠECHNY.
Eva Stojková

Jiráskova horská cesta, která vede i přes Olešnici, byla otevřena před sto lety
Kouzlo Orlických hor začali čeští turisté objevovat jiţ na konci 19. století. Ústřední roli v propagaci
tohoto pohoří sehrál advokát z Rychnova nad Kněţnou Jindřich Štemberka, bratr lidického faráře,
zavraţděného v roce 1942 nacisty. V roce 1915 zřídil na Dříši u Deštného první českou turistickou

chatu. Panorama se stala základnou a výchozím místem
Čechů k výpravám za přírodními krásami zdejších hor.
Štemberka patřil mezi iniciátory vyznačení Jiráskovy
horské cesty. Nebylo tudíţ náhodou, ţe slavnostní předání
hřebenové cesty se uskutečnilo právě na Dříši. V neděli
31. července 1921 se u chaty Panorama sešlo na 2000
turistů, mezi nimiţ nechyběl ani Alois Jirásek. Proč se
stezka jmenuje Jiráskova? To zaznělo v úvodním proslovu
z balkonu chaty Panorama z úst Karla Slavoje Kašpara (
předsedy Orlické ţupy KČST) : „Literární bojovník za
českou samostatnost ve svých dílech vyzdvihl přírodní
krásy i vlastenecko-dějinný význam zdejšího kraje, do
jehoţ hlubokých a širokých hvozdů, rozkošných údolí a
vábivých vyhlídek první ukázal nám cestu.“ Původně
vedla stezka z Nového Města nad Metují do Jablonného
nad Orlicí a byla darem českých turistů slavnému
spisovateli k jeho sedmdesátým narozeninám. Dnes cesta
vede z města Broumova, kde Jirásek studoval, aţ do
Litomyšle, kde spisovatel působil jako profesor na tamním
gymnáziu. Na Jiráskově cestě v roce otevření nebyly ţádné
ubytovací objekty. Klub československých turistů vyvinul ve dvacátých letech nezměrné úsilí, aby toto
manko zahladil. V roce 1923 byla otevřena Jiráskova chata na Dobrošově, v roce 1925 Masarykova
chata na Šerlichu a v roce 1928 Kramářova chata na Suchém Vrchu. Zajímavé zastávky na cestě jsou
Broumov, Police nad Metují, Hronov, Náchod, Dobrošov ( Jiráskova chata, pevnost), Peklo, Nový
Hrádek(rozhledna), Olešnice v Orlických horách ( rozhledna), Vrchmezí ( rozhledna), Masarykova
chata na Šerlichu, Velká Deštná ( rozhledna), Kunštátská kaple, rozhledna na Anenském vrchu,
pevnost Hanička, Zemská brána, Suchý vrch ( Kramářova chata), Mariánská hora, Česká Třebová,
Litomyšl.
Převzato z časopisu Tajemství české minulosti, říjen 2021
Eva Bezstarosti
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Epidemie, která cloumala celým světem, připravila mnoho nového i pro hasiče.
V úvodu roku jsme nemohli uskutečnit výroční členskou schůzi, která je obecně
pro chod spolků nezbytností. I přes tyto nesnáze je za námi kus práce, s kterým
Vás v krátkosti seznámíme:
o Předposlední lednový den jsme se spojili s Police symphonyorchestra a
na dvoře před hasičskou zbrojnicí proběhl jejich koncert, přenášený nejen
do Olešnice po internetové síti.
o Pomocí vysoušeče a jeho obsluhy jsme se podíleli na vysoušení knihovny, kam proteklo větší
mnoţství vody.
o Několikrát jsme stavěli v Dobrušce stan s vytápěním, kde se realizovaly odběry antigenního
testování pro zaměstnance městského úřadu a organizačních sloţek Města Dobrušky.
o Pro občany naší obce jsme nabídli a zájemcům následně zajistili sjednání a odvoz na očkování
proti Covid-19.
o V březnu jsme vydali pro členy našeho sboru, ale nejen pro ně, plnobarevný časopis, ve kterém
bylo všechno, co mělo být řečeno na výroční schůzi, tedy souhrn naší činnosti za rok 2020.
Kdyby měl někdo zájem seznámit se s naší činností, jsme připraveni nabídnout několik výtisků
i široké veřejnosti.
o V dubnu jsme uspořádali v rámci akce „Ukliďme Česko“ sběr odpadků na příjezdových
cestách do Olešnice. Vedle dospělých členů našeho sboru se zapojily téměř všechny děti
z oddílu mladých hasičů a několik dobrovolníků. Vysbíráno bylo cca 15 pytlů odpadu. Akce

o

o
o

o
o

o

o

o

o

byla zaměřena nejen na úklid naší obce, ale měla zejména výchovný charakter u našich
nejmenších.
Na konci dubna jsme se podíleli na workshopu pro příslušníky a zaměstnance hasičských sborů
z Čech. Olešnická akce byla jedna ze dvou na území republiky. Moravská část se uskutečnila
v Hlučíně, česká právě u nás. Do Olešnice se tak sjeli hasiči od Plzně aţ po Olomouc. Různé
taktiky zdolávání mimořádných událostí a techniku k tomu slouţící přijeli představit hasiči ze
Španělska, Německa a Holandska.
Na konec dubna naši členové a příznivci připravili „Čarodějnickou stezku“, na kterou dorazilo
mnoho místních, přespolních, ale přijeli zájemci i z Hradce Králové, Pardubic a dalších měst.
V květnu jsme se podíleli na realizaci dalšího záchranářského workshopu, tentokrát pro
příslušníky Armády ČR. Nosným tématem akce, která proběhla v prostorách bývalého
pivovaru, byla stabilizace budov při jejich případné destrukci. Ani v nejmenším jsme v danou
chvíli netušili, jak aktuální téma to v letošní roce bude.
Stranou nezůstal ani sport, na okresní klání do Křovic nás vyrazilo reprezentovat druţstvo ţen,
které postoupilo do krajského kola. Tam se podařilo obsadit 5. místo v konkurenci celého
Královéhradeckého kraje.
V červenci převzala naše Obec nový terénní stroj pro potřeby jednotky poţární ochrany obce.
Do regionu se v jeden okamţik dostaly stroje dva, přičemţ ten druhý slouţí deštenským
hasičům. Stroj byl pořízen prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova s dotací
95%. Slavnostní představení nové techniky na nádvoří hasičské zbrojnice bylo uspořádáno na
náklady našeho sboru s vyuţitím dotace z Euroregionu Glacensis. Velkou radost nám udělalo
mnoţství příchozích návštěvníků jak z Olešnice, tak i z širokého okolí.
V srpnu jsme zahájili další etapu oprav hasičské zbrojnice. Demontovali jsme podlahovou
krytinu ve velké klubovně a kuchyňce, vylepšili rozvody elektrické energie, opravili omítky a
vymalovali. O vyrovnání podkladu a poloţení nové krytiny se postarala dodavatelská firma.
Náklady přesáhly 100.000,- Kč a byly plně hrazeny z prostředků dotací a našeho sboru. Práce
našich členů na této akci, která skončila generálním úklidem, překročila 150 hodin.
V průběhu roku jsme zorganizovali několik exkurzí v hasičské zbrojnici. Navštívit nás
přicházeli nejen kolegové hasiči z celé republiky a okolních států, ale přicházelo i mnoţství
dětí z dětských táborů, škol v přírodě, školních klubů nebo třeba i celé školní třídy. Velice rádi
vţdy přivítáme kaţdého, kdo má zájem o informace k naší práci.
Na poslední říjnový víkend jsme připravili mezinárodní cvičení hasičů, v rámci dalšího
z mnoha námi realizovaných projektů, který se jmenuje „Zasahujeme, cvičíme, známe se“
podpořeného z fondu mikroprojektu Euroregionu Glacensis. Do Olešnice dorazilo přes sto
hasičů z česko-polského pohraničí. Hlavním úkolem akce bylo odvětrávání objektů od kouře a
zplodin hoření. Výsledkem je nejen vzdělání našich členů v nejmodernějších světových
postupech, ale i nové technické vybavení pro potřeby jednotky poţární ochrany obce v řádu
několika set tisíc korun, byť realizátorem projektu je naše občanské sdruţení.
Na listopad jsme připravili realizaci dalšího projektu s názvem „Pro krásnější Olešnici“, jehoţ
výstupem je výsadba nových stromů v lokalitě tzv. hasičské louky. Kromě odstranění
stávajících, z části nemocných stromů, se všichni můţeme těšit na nové dřeviny v podobě
červených buků, jilmu, olší, jeřábů a bříz. I tato akce je realizována v rámci dotačního
programu, který zajistil financování nových sazenic.

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ
o V loňském roce se uskutečnil pro sportovní sezónu 2020/2021 pouze jeden závod do soutěţe
Ligy mládeţe okresu Rychnov n. Kn. a to dne 19. 9. 2020 branný závod poţární všestrannosti
v Lukavici, dále závod do Celoroční hry Plamen dne 10. 10. 2021 v Bystrém také (branný
závod poţární všestrannosti).
o I kdyţ jsme se na jaře letošního roku těšili na „normální“ sportovní sezónu, bohuţel to dopadlo,
jak to dopadlo. Neuskutečnil se ani jeden závod v poţárním sportu zahrnutý do Ligy mládeţe.
o Větší štěstí jsme měli v červnu, kdy se povedlo uspořádat 2. kolo Celoroční hry Plamen
v poţárních disciplínách – štafeta 4x60m s překáţkami, štafeta dvojic a královně tohoto sportu

– poţárním útoku. To proběhlo dne 12. června 2021 v Dobrušce na Městském stadionu Václava
Šperla.
Po vydařeném 1. kole Plamenu v Bystrém se nám velmi povedly závody v Dobrušce.
Mladší děti s výsledky jednotlivých disciplín – branný závod (Bystré) 1. místo, požární útok 2.
místo, štafeta 4x60m 1.místo, štafeta dvojic 2. místo velmi přesvědčivě se součtem umístění 6
tento ročník „Plamenu“vyhrály. Pro zajímavost druhý v pořadí měl součet umístění 17.
Zúčastnilo se 24 družstev.
o Děti, které nám „čerstvě“ přestoupily do starší kategorie, skončily s výsledky jednotlivých
disciplín – branný závod (Bystré) 9. místo, požární útok 6. místo, štafeta 4x60m 5. místo,
štafeta dvojic 11. místo na velmi pěkném 7. místě z 31 zúčastněných.
o Na konci června se nám podařilo pro děti připravit na závěr sezóny sportovní odpoledne.
o Ročník 2021/2022 byl tradičně zahájen prvním závodem Lukavický Braňáček dne 11. 9. 2021.
Umístění: mladší děti 1. a 9. místo z 18 zúčastněných hlídek
starší děti 4. a 19 místo z 31 zúčastněných hlídek
o V rámci tzv. Šablon, coţ je jeden z dalších našich projektů, pomocí kterého zajišťujeme
financování nesportovní činnosti dětí a mládeţe mimo obecní rozpočet, jsme dne 11. 9. 2021
odpoledne navštívili Nové Město nad Metují a zde probíhající výstavu veteránů, muzeum a
společně zašli i na zmrzlinu.
o Zahajovací závod celoroční hry dětí s názvem Plamen pro ročník 2021/2022 se uskutečnil dne
9. 10. 2021 ve Slatině nad Zdobnicí.
Mladším dětem se opět vedlo výborně, po spolehlivém a odpovědném výkonu skončily na 1.
místě. Závodu se zúčastnilo 30 hlídek.
Starší děti v konkurenci 42 hlídek skončily na výborném 4., 11. a 33. místě z 42 startujících
hlídek.
Do celoroční hry Plamen se pro případné 2. kolo (jarní) započítává mladším dětem 1. místo
a starším 4. místo, což je skutečně super.
Pokud vše půjde a pandemická situace nám to umoţní, máme s dětmi naplánované další schůzky vţdy
v pátek v hasičárně. Velké poděkování patří „spolupracujícím rodičům“ a zásadní je pro nás pomoc
členů jednotky poţární ochrany obce. Kdyţ se daří, je to velká radost pro všechny.
Vít Klouček
Výlet na Karlštejn
Váţený a milý čtenáři,v neděli 5.9.2021 se pár lidiček
z Olešnice přidalo k celodennímu výletu na Karlštejn,
který organizovala cestovní agentura paní Hudkové
z Nového Hrádku. Kdo nejel, prohloupil, protoţe tento
výlet byl nádherný, poučný a nezapomenutelný. Počasí
nám vyšlo, aniţ bychom se o to nějak zaslouţili. Slunce
pálilo, prostě nádhera. Cesta nám všem účastníkům
zájezdu ubíhala i díky tomu, ţe nás paní Hudková
seznámila s historií Karlštejna i s ţivotem Karla IV.
Vydali jsme se pěšky k hradu, ale naše cesta se nejprve
zastavila u muzea betlémů. K údivu některých lidiček
jsme spatřili skříňový betlém z Olešnice v Orlických
horách od neznámého autora, zahřálo nás u srdce, ţe je
tu něco od nás. Po prohlídce jsme stoupali ke hradu, čas
nás nikterak netísnil, takţe jsme vyuţili hospůdky
s přijatelnými cenami obědů. Polovina z nás měla
objednanou prohlídku reprezentačních místností hradu a
polovina prošla kaple včetně kaple sv. Kříţe (coţ je
nejposvátnější prostor hradu). Někteří účastníci si zašli
.

na kávičku, pivo či limo do hezké zahradní restaurace.
Z Karlštejna jsme všichni odjíţděli spokojení.
Náš výlet však ještě nekončil, čekala nás zastávka u
obřího dolu Česká Amerika. Od autobusu jen pár desítek
metrů se člověk mohl podívat na tu krásu, co příroda umí
dát. Po této prohlídce uţ naše cesta pokračovala domů.
Snad nám i v příštím roce situace dovolí vyrazit na
nějaký zajímavý výlet s paní Hudkovou.

František Dušek
Setkání betlemářů
I v letošním covidovém roce se podařilo uspořádat
setkání betlemářů a přátel lidových řemesel. Toto uţ 5.
setkání bylo zorganizováno trochu narychlo, protoţe
ještě na konci dubna nebylo jasné, jestli budou poslední
týden v květnu otevřené aspoň zahrádky restaurací a
jestli se bude moci ubytovávat. Ale společně s Kamilem
Andresem jsme si řekli, ţe tradice je tradice a ţe
oslovíme mailem naše skalní příznivce. A nestačili jsme
se divit. Čekali jsme účast asi 10-12 lidí, ale nakonec
nás bylo 30. Betlemáři přivezli nádherné věci, ale
výstava pro veřejnost se nemohla konat. Páteční večer
byl jako vţdy vyhrazen představení prací jednotlivých
účastníků, letos k naší velké radosti se přihlásily i 2 paní
ředitelky muzeí – paní ředitelka třebechovického muzea a paní ředitelka muzea z Roztok. Přijeli naši
stálí přátelé, ale i několik úplně nových účastníků a všichni byli spokojení. V sobotu nás čekal výlet do
Nového Města nad Metují, kde měl svou výstavu restaurátor K. Andres a prohlédli jsme si i stále se
zvětšující betlém paní J. Haldové. Po obědě v hotelu Brouček jsme s panem ředitelem novoměstského
muzea absolvovali procházku městem s historickou přednáškou. Cestou zpět autobusem jsme se
zastavili na Novém Hrádku, vystoupali jsme na rozhlednu a kdo se chtěl projít, šel pěšky do Olešnice.
Ostatní jeli autobusem. Po večeři nás čekala přednáška pana J. Hánla o řezbářích na Novém Hrádku a
pan Hrudka seznamoval s řezbářským nářadím. Na neděli dopoledne pan Martinek opět připravil pro
zájemce procházku po okolí Olešnice. Setkání se jako v minulých letech hodně povedlo, děkujeme
naší obci za podporu a doufáme, ţe se poslední víkend v květnu 2022 sejdeme znovu.
Eva Bezstarosti
Výlet do Jizerských hor 21. srpna 2021.
V třetí srpnovou neděli jsme se vydali autobusem s
Cestovní kanceláří Jana Hudková do Jizerských hor. Z
Nového Hrádku a Olešnice nás výlet absolvovalo
osmnáct, další výletníci se přidali na trase přes Nové
Město. Jana nás informovala cestou hlavně o místech
Jizerka a Příchovice. Jako průvodkyně nás bezvadně
vzdělávala. Vydařil se krásný skoro podzimní den.
Většina z nás s hůlkami sestupovala od hory Bukovec
do rozlehlého údolí říčky Jizerky s několika horskými
udrţovanými chalupami. V dáli jsme poznávali
Hnojový dům, který v minulosti obýval dobrodruh a

cestovatel pan Gustav Ginzel. Prošli jsme
stezkou podle horské říčky Jizerky, kde kvetly nádherné plochy
fialových vřesů, kameny v toku zářily ţlutým porostem. V
minulosti se v ní nacházely vzácné kameny nazvané po říčce Izerity.
Zaujal nás pohled na rašeliniště, kde se zaznamenávají většinou
jedny z nejniţších teplot v republice. Při cestě zpět na parkoviště se
nám nabízelo několik moţností dobře se občerstvit v místním
typickém stavení.
Dále nás autobus převezl do obce Příchovice. Tam jsme si
nenechali ujít výstup k historické kamenné rozhledně Štěpánka,
která byla vystavěna ve dvou časových fázích. Výhled na západ
jsme měli na Ještěd a z druhé strany na krkonošské hřbety. Pod
rozhlednou jsme se mnozí zastavili ještě u obnoveného ţulového
kříţe a kamenů postavených do kruhu, které jsou svědkem válečné
historie. V dolní části Příchovic jsme ještě navštívili novodobou
dřevěnou rozhlednu, do které jsme se dostali přes vtipné muzeum
Járy Cimrmana. Povzbuzení nám dala dobrá káva na terase v
rodinné restauraci U Čápa. Potěšila nás nejen káva, ale i pohledy na talíře krásných a voňavých jídel,
hbitost obsluhujících, prostě záţitek. Personál nám nápisy na tričkách připomněl 21. srpen 1968.
Malým záţitkem byl i jednoduchý plot ze slunečnic. Domů jsme se vraceli plni dojmů naší krásnou
českou krajinou.
Zapsala náčelnice Lidmila Martinková Nový Hrádek 5. září 2021
Výlet na Kunětickou horu a do Pardubic 18. září 2021.
S Cestovní kanceláří Jana Hudková jsme se
vypravili pod dohledem průvodce Leoše Poláška
na plánovaný výlet na Pardubicko. Zúčastnilo se
26 výletníků z různých míst, hlavně ale z Olešnice
a sokolové z Nového Hrádku. Z našich rozhleden a
kopců náš pohled vţdy směřuje a hledá, kdepak asi
je Kunětická hora? Většinou jsme horu navštívili
ještě se školním výletem, někdo se po ní prošel v
tento zářijový den poprvé. Letos se plán cesty
vydařil, celý výlet nás doprovázelo hezké počasí,
jen překvapil trochu chladný vítr hlavně v cíli naší
cesty na hradě. Při výstupu na horu nás sledovaly
kozy, které opásají těţko udrţované prostory. Přivítal nás a provedl dosud opravenou jen vstupní částí
hradu průvodce oddaný své práci. Interiér je vybaven dřevěným nábytkem, stropy, schodištěm podle
projektu Dušana Jurkoviče. Nejčerstvější stavební úpravy historických částí ladí s kombinací
dřeva, skla a kovu. Z ochozu navštívené věţe se otevíraly výhledy na Ţelezné hory, Orlické hory a v
náznacích i na Krkonoše.
Po obědě v restauraci Stodola jsme mířili do Pardubic kolem bývalé lovecké chaty. Původně
neplánovaná návštěva areálu Království perníku nás vysílila. Ale nelitovali jsme. Pohádková
průvodkyně nás provedla neobvyklou pohádkou „O perníkové chaloupce“ s prohlídkou mistrovských
perníků, návštěvou perníkářské dílny jeţibaby, která nám předvedla (vlastně předvedl jeţidědek)
uvězněná strašidelná košťata ve skříni, shlédli jsme také peklo i ráj. Pěšinou vedle „koz naší
princezny“ jsme procházeli vesnicí Ráby do Pardubic podle ramene toku Labe. Kunětickou horu s
hradem jako na dlani jsme obdivovali i zpětným pohledem. Na Pernštejnském náměstí jsme
organizmus posilnili kávou. V blízkosti pardubického divadla na nás uţ čekal autobus s několika
výletníky, kteří pěší trasu vynechali.
Cestu jsme všichni zvládli a můţeme se těšit výhledy z našich kopců například ke Kunětické hoře.
Nový Hrádek 20.9.2021, zapsala náčelnice Martinková Lidmila

Virtuální Universita třetího věku
Po úspěšném ukončení kaţdého semestru vzdělávacího cyklu Svět kolem nás, do kterého kursy
Virtuální University třetího věku patří, obdrţí posluchači Pamětní list. Nám se i v této těţké covidové
době podařilo (díky moţnosti samostudia doma), dokončit minulý semestr a splnit tak podmínky pro
jeho obdrţení. Po absolvování 6 kurzů jsou za normálních okolností studenti pozváni na slavnostní
promoci do auly České zemědělské university v Praze, kde obdrţí Osvědčení o absolutoriu University
třetího věku při Provozně ekonomické fakultě. Všech 6 kurzů jiţ absolvovalo 6 našich studentů, kteří
universitu navštěvovali od začátku jejího zaloţení v naší obci. Díky epidemické situaci se ale letos
promoce konala jen virtuálně, kdy hodnostáři university nastoupili v plné parádě do auly v talárech a
za zvuků studentské hymny Gaudeamusigitur zahájili slavnostní akt. Přečetli jména absolventů

jednotlivých konzultačních středisek, takţe v Praze zaznělo i jméno naší obce, coţ jsme mohli
následně sledovat on line. Záznam předání jsme si pustili i při první přednášce zimního semesteru, kde
nám náš tutor předal Osvědčení o absolutoriu.
V tomto zimním semestru se naše řady rozrostly o jednoho nového zájemce a i nadále je moţnost se k
nám kdykoli přidat. Pro tento semestr jsme zvolili téma Architekti italského baroka, čímţ jsme
vyčerpali témata týkající se architektury období renesance a baroka v Itálii a v Čechách. V dalších
semestrech se chceme věnovat malířství a českým dějinám.
Věra Štětinová
Tříkrálová sbírka 2022
Na Dobrušsku po dvacátéprvé !!!
Moţná ani letos nebude znít ulicemi jako obvykle,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především poţehnání
do roku 2022 chtějí koledníci přinést do vašich
domovů i navzdory koronavirovým opatřením.
Nemusíte se bát – zdraví Vás, jakoţto našich
příznivců, i koledníků je pro Charitu na prvním
místě. A tak se tři králové pilně připravují na koledu
buď s respirátory nebo na koledu virtuální – stále
nevíme, co nám situace dovolí.
Jedno je však jisté – Tříkrálová sbírka bude,
koleda se uskuteční.
Pravděpodobně bude probíhat opět ve třech formách – omezené koledování dětí, na vybraných místech
statické pokladničky a online koleda přes QR kódy nebo bezhotovostní příspěvky na účet.
Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a okolí sobota 8 . ledna 2022. Pro rok 2022 je
povoleno koledování v období 1. až 16. ledna.
Jsme připraveni neriskovat zdraví Vás - přispěvatelů, ani našich dobrovolníků. Jednáme se
všemi zapojenými obcemi a připravujeme se na všechny moţné varianty.
Věřte, ţe jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protoţe osobní setkávání je
jedním z nejdůleţitějších momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snaţit nepřipravit
dárce o záţitek z koledy ani z poţehnání, které koledníci do domů přinášejí.
Další informace se dozvíte začátkem ledna, kdy budeme znát aktuální epidemiologickou situaci
a moţnosti koledování.
Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE
Pan Václav Uhlíř, organolog Královéhradecké diecéze,
který zná všechny varhany východních Čech a který
v našem kostele uţ několikrát koncertoval, zaloţil se
zpěvákem Jakubem Hrubým nový varhanní festival
Vzkříšené varhany, který má propagovat nově
opravené varhany. V letošním 2. ročníku tohoto
festivalu proběhl koncert i na našich varhanách v pátek
17.9.2021 v 18 hodin. Byl to krásný záţitek, pan Hrubý
naplnil svým hlasem celý prostor kostela. Na programu
byly duchovní i světské skladby, v závěru zazněla

improvizace pana Uhlíře. Po koncertu nás pan varhaník pozval na kůr, abychom si mohli prohlédnout
nástroj zblízka, poukázal na přednosti i nedostatky nástroje, jde o jednomanuálový malý nástroj, na
který ovšem výborný varhaník zahraje všechno, musí ale vědět jak. Pan Uhlíř nedá na naše varhany
dopustit, mají nádherný plný zvuk a říkal, ţe z deseti míst, kde se letos festival uskutečnil, ty naše a o
hodně větší varhany ve Smiřické kapli mají nejkrásnější zvuk.
Nechte se zlákat ke krásnému záţitku, aţ tu zase bude varhanní koncert.
Eva Bezstarosti
BESEDA S FOTOGRAFEM ROSTISLAVEM BARTONĚM
23. října se měla konat
beseda
s promítáním
fotografií pana Rostislava
Bartoně,
ale
kvůli
pozitivnímu testu na covid
musel do karantény, a tak se
beseda uskutečnila aţ 19.
listopadu. V knihovně se
sešlo v 17 hodin 15 lidí, jen
pan Bartoň nikde. Kdyţ
jsme mu volali, vyšlo
najevo, ţe spletl čas začátku
programu, chtěl přijet na
šestou. Moc se omlouval za půlhodinové zpoţdění, ale jeho fotografie nám zpoţdění bohatě
vynahradily. Vyprávěl o svém ţivotě, své cestě k fotografování, ale nám se tajil dech nad krásou a
atmosférou jeho fotografií. Pokud se také chcete kochat, najděte jeho webové stránky a některé jeho
fotografie si prohlédněte.
Eva Bezstarosti
Rozsvícení vánočního stromu
Také rozsvícení vánočního stromu a vlastně celého náměstí se nekonalo v původně ohlášeném
termínu. Kvůli stále zpřísňovaným opatřením se všichni obávali, aby v neděli 28. 11. bylo moţné se
sejít na náměstí. Děti z mateřské školy i ze základní školy si připravily program a chtěly ho předvést.
Před radnicí byla i výstava svícnů a ozdobených stromečků, které děti vyrobily a prodávaly. A bylo by
škoda přijít o báječné občerstvení připravené naší obcí – svařák, řízky a guláš. A tak se odpočítávalo
uţ v pátek po 17. hodině a zázrak rozsvíceného stromu i celého náměstí se k velké radosti všech
uskutečnil. Příjemná překvapení a trochu radosti teď všichni moc potřebujeme. Děkujeme dětem i
všem, kteří tuto akci připravili. Naše náměstí ještě nikdy nevypadalo před Vánocemi tak krásně.

Eva Bezstarosti

Zprávičky ze hřiště
4.9.2021 uspořádala místní TJ START jiţ 22. ročník Olešnického pětiboje, kde byly
představeny dvě nové disciplíny – hod granátem a střelba ze vzduchovky. Pětiboje se
letošní rok zúčastnilo 21soutěţících (12 muţů a 9 ţen). Vítězem v muţské kategorii se stal
Luboš Roller, který získal 2558 bodů, druhé místo obsadil Jenda Ksandr s 2392 body, třetí
byl Ondra Fišer s 2370 body. V ţenské kategorii vyhrála Magda Fišerová, která získala
1859 bodů, druhá byla Zuzana Komůrková se ziskem 1710 bodů,
na třetím místě skončila Lenka Harsová se ziskem 1610 bodů.
Fotbal - v podzimní části jsme stihli odehrát všech 10 zápasů, ve kterých jsme bohuţel ţádné body
nezískali. Nejlepším střelcem je se 3 brankami Radek Cejnar ml.
Stolní tenis– v sezóně 2021-22 má naše TJ tři soutěţní týmy.
A-tým hraje Regionální přebor – 1. třída - aktuálně na 8. místě z 12 týmů.
B-týmhraje Regionální přebor – 3. třída - aktuálně na 1. místě z 12. týmů.
C-týmhrajeRegionální přebor – 4. třída- aktuálně na 4. místě z 12 týmů.
TJ Start Olešnice v Orlických horách A

TJ Start Olešnice v Orlických horách C

Zápasů

Výher

Porážek

Úspěšnost

1. Rozínek Jiří st.

9

22

8

73,33%

2. Ksandr Jan ml.

7

11

10

52,38%

1. Sedláčková Veronika

9

31

5

86,11%

3. Mencl Jan

7

10

11

47,62%

2. Dufek Daniel

5

17

3

85,00%

4. Ksandr Jan st.

4

4

9

30,77%

3. Sedláček Josef

7

23

5

82,14%

5. Rubeš Jaroslav

4

2

11

15,38%

4. Škoda Milan

8

7

25

21,88%

6. Dufek Daniel

1

0

3

0,00%

5. Ksandr Jiří

4

2

11

15,38%

7. Komůrka Václav

1

0

3

0,00%

6. Rudolf Petr

3

1

6

14,29%

8. Tamáš Lukáš

2

0

5

0,00%

7. Dohnanský Pavel

2

0

8

0,00%

Zápasů

Výher Porážek Úspěšnost

TJ Start Olešnice v Orlických horách B
Zápasů Výher Porážek Úspěšnost
1. Ksandr Jan ml.
2. Tamáš Lukáš

8

30

2

93,75%

9

25

11

69,44%

3. Komůrka Václav ml.
4. Sedláček Josef

8

20

11

64,52%

7

12

14

46,15%

5. Sedláčková Veronika
6. Dufek Daniel

3

3

9

25,00%

2

0

6

0,00%

Šipky- nově zaloţené druţstvo hraje Východočeskou 2. ligu ve steelových šipkách, kde po odehrání
čtyř zápasů patří našemu týmu zatím (díky horšímu skóre) poslední 11 příčka. Další zápasy byly
přesunuty na rok 2022.
Josef Sedláček
KONTAKT:
Starostka
Eva Stojková
Místostarosta Josef Sedláček
Místostarosta Luboš Jelen

tel. 724 186 807 email: obecniurad@olesnice.net
tel. 606 073 080
tel. 607 929 223
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