5. číslo ZÁŘÍ 2017

Slovo úvodem …
Léto se blíží ke konci a pro nás na horách to znamená chystat se na chladné a nepřívětivé počasí.
I když věřím, že nás ještě několik hezkých slunných dní čeká, zima už je za dveřmi. Každý z nás se
snaží dohnat to, co je nutné před zimou dokončit. V naší obci bude realizována ještě jedna velká akce rekonstrukce veřejného osvětlení, na kterou jsme v letošním roce získali dotaci. Doufejme tedy, že
nám příroda dopřeje dostatek času, aby celá akce proběhla úspěšně. Chtěl bych Vás touto cestou
požádat o trochu trpělivosti. Už v blízkých dnech bude v některých částech Olešnice v Orlických
horách vypnuto veřejné osvětlení, je to nutné z důvodu bezpečnosti práce. Odměnou nám bude nové
a především úsporné osvětlení naší obce.
Obecní úřad není jediný, který se stará o obecní majetek. Tímto bych chtěl poděkovat všem
brigádníkům, kteří věnují svůj volný čas k úklidu, údržbě a vylepšování obecních nemovitostí.
Konkrétně mám na mysli dobrovolný sbor hasičů a tělovýchovnou jednotu START. Oba spolky
v tomto období pořádaly / pořádají brigády, kdy za každou je vidět kus odvedené práce. Proto všem
zúčastněným patří velký dík. Pečují totiž o budovy, které mohou sloužit nám všem, a především jsou
vizitkou naší obce. Hasičská zbrojnice je uprostřed obce a budova TJ START vítá každoročně mnoho
návštěvníků Olešnice v Orlických horách (sportovní utkání, kulturní akce). Tyto aktivity vítám, ještě
jednou chválím a doufám, že budou inspirací pro nás všechny.
(jc)

Zpátky do školních lavic
Léto, které si hlavně děti s radostí užívaly, se s námi rozloučilo. Nastal čas návratu do školních lavic
a čas přivítání nových školáků. Letošní začátek školního roku byl trochu zvláštní, protože jsme uvítali
nejen naše nové prvňáčky, ale také do každého dalšího ročníku přibylo po jednom žákovi. Přejeme
všem hodně úspěchů a radosti ve školní práci.
Již potřetí jsme využili nabídky Královéhradeckého kraje v dotačním programu Zájmová práce se žáky
mimo vyučování a získali jsme finanční prostředky na činnost zájmových kroužků, které žáci mohou
navštěvovat zdarma. V letošním školním roce nabízíme tyto kroužky: Příroda a hry, Kroužek
angličtiny a Šikovné ruce. Jejich činnost zahájíme od října.
V každém školním roce realizujeme mimoškolní akce nejen pro děti a žáky olešnické školy, ale
i pro širokou veřejnost. Naší tradiční podzimní akcí je Strašidelná škola, kterou již nyní připravujeme
a zveme všechny odvážné k nám do školy v podvečer v sobotu 28. října. Těšíme se na vás.
(rb)

Turistické informační centrum
Pracuji v informačním centru teprve od října 2016, ještě to není ani celý rok, na nějaké
bilancování ještě nemám nárok, ale chci upozornit na stoupající počty turistů, kteří
přijíždějí do našeho regionu, jak v zimě, tak v létě. (V červenci navštívilo infocentrum
627 turistů, z toho jich 590 vidělo Utzův betlém, v srpnu bylo návštěvníků 562, betlém
vidělo 520 lidí.) Češi v mnohem větším počtu tráví dovolenou poznáváním krásných míst své země,

což je jistě ovlivněno i zvýšením nebezpečí v zahraničních destinacích, ale bude to asi i tím, že máme
co nabídnout. I z Olešnice už je turisty vyhledávané místo, naše 2 naučné stezky, blízkost tvrze
Skutina a Jaroslav a zejména Utzův mechanický betlém přitahují pozornost. Samozřejmě krása zdejší
krajiny hraje velkou roli, vyhlídková místa, hustá síť turistických i cyklostezek, blízkost Stolových hor
se spoustou neokoukaných zajímavostí. Kromě velkých ubytovacích zařízení jako je Čihalka, Juráška
nebo Hotel Hartman se zvyšuje počet kvalitních soukromých penzionů a chalup k pronajmutí. Se
stoupajícím turistickým ruchem musíme počítat, a tak nezbývá než doufat, že se už brzy najde
provozovatel hostince Lovecký zámeček a náš obchod bude otevřený i v sobotu a v neděli. Velké díky
za letošní léto patří znovuotevření občerstvení U Jungů a kvalitě kuchyně restaurace U Anděla, což
ocenilo mnoho turistů.
Chci se s Vámi podělit o krásný zážitek - do infocentra přišel pan Nyklitzek z Chile s dcerou, který
říkal, že koncem 19. století jeho předkové opustili Olešnici, že Nyklíčků je v Chile dnes plno, dřívější
obyvatelé Sudet tam založili Neue Braunau (Nový Broumov), pán přímo jásal v našem muzeu, protože
oni ve svém muzeu v Chile mají úplně stejné věci jako my tady.
(eb)

Zprávičky ze Startu
… prázdniny jsou pryč a my nejprve chceme popřát dětem, aby šťastně vykročily do nového školního
roku a měly spoustu nových zážitků.
Na hřišti se přes léto tolik akcí nekoná, jsou prázdniny a spousta lidí je na dovolené. Ale ještě
v červenci jsme na hřišti stihli 22. 7. 2017 upořádat pouťový fotbálek, kde se utkalo mužstvo starých
a mladých. Přihlásit se mohl kdo chtěl a tak sestava, kdo s kým bude hrát, se vlastně tvořila až těsně
před vypuknutím zápasu. O to to bylo veselejší. Do zápasu s muži se zapojila i jedna žena, která se
zúčastňuje již několik let pravidelně a to Hanka Novotná. Má náš obdiv! Pouťový fotbálek dopadl
dobře, během zápasu jsme nezapomínali na pitný režim, který se musí dodržovat, a tak se stalo, že se
zápas přerušil a fotbalisti se museli povinně občerstvit, i ti, co neměli zrovna žízeň. Pořadatelé
nenechali nic náhodě, a tak přípravy na tuto akci začaly už brzy ráno, kolem sedmé hodiny, kdy Pepa
Mervart a Roman Stojka opět chystali pečené maso. A nedalo se opět nic vytknout, dokonalé to bylo
a my jim moc děkujeme za jejich obětavost. Večer se pak od dvacáté hodiny konala pouťová zábava,
kde hrála skupina Hektor. Zábava byla opět vydařená, vyšlo počasí, i když to chvílemi nevypadalo
dobře. Opět se lidé sešli, aby se pobavili a byli si blíž.

Obr. 1 Pouťový fotbálek

Další víkend v sobotu 29. 7. 2017 se od 17.00 konalo na hřišti fotbalové - pohárové utkání České
Meziříčí – Olešnice v O.h., výsledek pro nás bohužel nebyl příznivý, slavilo České Meziříčí… No
a tím se odstartovala další fotbalová utkání. Těší nás, že naše fotbalové mužstvo se rozrostlo o mladší
fotbalisty, kteří se zatím rozkoukávají, ale věříme, že v budoucnu budou naši vesnici dobře
reprezentovat. Pokud by byli případní další zájemci, kteří by chtěli náš fotbalový tým rozšířit, tak se
nebojte přijít informovat.

No a je tu září a hned první víkend v záři jsme tu měli další akci. V sobotu 2. 9. 2017 se hrálo
fotbalové utkání Olešnice v O.h. – Domašín, kdy naši vyhráli 5:1. Teď na podzim budou fotbalové
zápasy končit, ale trénovat se bude i přes zimu, nebojte.
A hned v neděli se konal již 18. ročník Atletického
pětiboje. Celkem se přihlásilo 11 závodníků a tady je
tabulka umístění:
1. Luboš Roller
2. Dominik Pola
3. Ladislav Hromádko
4. David Martinek
5. Miloš Stonjek ml.
6. Josef Sedláček
7. Radek Cejnar ml.
8. Josef Mervart ml.
9. Pavel Dohnanský
10. Jiří Rudolf
11. Denis Ksandr

Obr. 2 Stupně vítězů Atletického pětiboje

Teď od října začne zase sezona stolního tenisu. Opět se bude chodit několikrát v týdnu trénovat
a každý pátek jsou zápasy, kdy jsou naše týmy rozděleny na A, B, C, podle toho se vyráží na zápas
ven a někteří hrají doma. Je to zase příležitost pro místní občany, kteří chtějí dělat nějaký sport
a nebaví je jen sedět doma.
Samozřejmě se budeme snažit ještě uspořádat nějaké další akce ještě do konce roku. Pokud vše vyjde,
měla by být ještě jedna podzimní akce věnovaná dětem, ale to je zatím překvapení v režii holek, které
akci plánují, tak se budeme těšit a přát, aby jim to vyšlo. O dalších akcích vás budeme informovat
prostřednictvím facebooku, plakátů, anebo na stránkách obce Olešnice.
(js)

Jak je to s čištěním, kontrolou a revizí komínů
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární
bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování
komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených vyhláškou 34/2016 sb., a pokud nejsou při jejich
čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od
náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo
kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde
odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se
provádí podle návodu výrobce
Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení
a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění
a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin
u používané spalinové cesty.
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

do 50 kW včetně

Čištění
spalinové cesty
Kontrola
spalinové cesty
Čištění a
kontrola
spalinové cesty

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 × za rok
2 × za rok
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok

1 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

Plynné
1 × za
rok
1 × za
rok
1 × za
rok

Tento článek je jen velice stručným výtahem z oblasti problematiky spalinových cest. V případě
specifických situací v této oblasti nás můžete kdykoliv kontaktovat.
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na říjen zahajovací soutěž celoroční hry Plamen 2018, kterou
bude Závod požárnické všestrannosti. V katastru naší obce poměří své síly a schopnosti cca 400 dětí
z celého okresu Rychnov nad Kněžnou. Rozhodná nebude jen rychlost, ale i zdatnost, přesnost
a znalosti při plnění úkolů na šesti stanovištích.
(hasiči)

Akce konané v Olešnici v Orlických horách

Obecní knihovna pořádá
literární večer
Pokud se chystáte jít na film Po strništi bos
a chcete znát literární předlohu Z. Svěráka, abyste
to mohli porovnat, přijďte do knihovny v úterý
19. září 2017 v 16.00 hodin, budeme číst tuto
krásnou povídku, pokud to nestihneme najednou,
dočteme ji v jiném termínu.
Káva, čaj, minerálka, víno zajištěno, nějaká
dobrota vítána.
Těší se na Vás
Eva Bezstarosti a Margita Stonjeková.
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