4. číslo ČERVENEC 2017

Slovo úvodem …
Jménem celého obecního úřadu Vám chci popřát krásné období prázdnin a dovolených plné
letního počasí, radosti a také odpočinku, který je potřebný k načerpání nové energie.
(jc)

Ze života školy
Další školní rok je za námi, utekl jako voda a děti si už užívají vytoužené prázdniny. A jak
jsme se se školou rozloučili? Také poslední školní měsíc nám přinesl spoustu zajímavostí:
1. června se na školním dvoře uskutečnila soutěž v jízdě zručnosti. Všichni žáci si vyzkoušeli
svoje dovednosti v jízdě na kole, zvládli překážkové nástrahy a prokázali dobré znalosti
dopravních předpisů.
6. června se žáci 3. – 5. ročníku vydali na vlastivědnou exkurzi do pevnosti Dobrošov.
7. června nás ve škole navštívili profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou s preventivně
výchovným programem Hasík, kdy jsme se seznámili s tím, jak se chovat při mimořádných
událostech v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Také jsme absolvovali cvičný
poplach a evakuaci školy.
13. června jsme dopoledne prožili s lesním pedagogem. Lesní pedagogika je forma
environmentálního vzdělávání, která probíhá v lese. Lesník pan Ing. Jiří Beran společně se
svým kolegou dětem MŠ a žákům ZŠ vysvětlil, jak funguje les a co v něm najdeme. Les byl
využitý jako herna i učebna.
22. června bylo společné fotografování.
27. červen byl výletní den. Děti z mateřské školy jely do ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde
si zvířátka nejen prohlédly, ale také pohladily a odvážnější i pochovaly. Žáci ze základní
školy vyjeli na zámek Potštejn, kde statečně prošli Bubákovem, získali výuční list ve škole
magií a kouzel a také zavítali do minizoo Častolovice.
28. června se v lese v Ruském údolí ukrýval poklad pro šikovné, zvídavé a zručné školáky,
kteří cestou do lesa splnili všechny připravené úkoly, a tak si odměnu v podobě pokladu určitě
zasloužili.
29. června mezi nás dopoledne zavítala výtvarnice paní Jarmila Haldová. Odpoledne
v mateřské škole bylo pasování předškoláků.
30. června je pro většinu dětí nebo spíš pro všechny děti jeden z nejhezčích dnů v roce –
ve škole se už neučí a prázdniny klepou na dveře. V tento den dostali žáci nejen vysvědčení,
ale také odměny za svoje celoroční aktivity – za sběr papíru, za sběr baterií a za plnění úkolů
programu Recyklohraní. Malým dárkem na památku jsme se rozloučili s žákem pátého
ročníku Dominikem Otrubou, který ukončil vzdělávání na prvním stupni ZŠ
a po prázdninách bude žákem druhého stupně ZŠ. Popřát hezké prázdniny všem dětem přišel
pan starosta Jiří Cejnar a také jim předal odměny za reprezentaci školy.
(rb)

Setkání betlémářů
Neformálního setkání se zúčastnilo asi 40 betlémářů a představitelů muzeí z různých částí
naší země, z Příbrami, Jihlavy, Ústí nad Orlicí, Rožnova pod Radhoštěm, Ostravy, Telče,
Hradce Králové, ale i z Dobrušky, Nového Hrádku, Dobřan a Sedloňova. Mnozí přivezli
ukázky svých prací buď reálně nebo v elektronické podobě. V pátek večer jsme vyslechli také
přednášku pana Homolky Betlémy a betlémáři Orlických hor. V sobotu jsme všichni jeli
na výlet do Vambeřic ( zúčastnilo se i několik olešnických občanů ) a večer jsme pokračovali
v přednáškách, promítání fotografií a debata se v knihovně protáhla až do ranních hodin.
V sobotu bylo také možné prohlédnout si řezbářské práce v zasedací místnosti obecního
úřadu, čehož využilo asi 60 lidí. Byl tam vystaven i dřevěný model vlečné lodi od pana
Vladimíra Linharta a katalog fotografií některých prací pana Romana Stojky. Všem se
v Olešnici moc líbilo, tohle setkání určitě nebylo poslední. Naším cílem bylo propagovat
Olešnici, náš betlém, ale i krásné prostředí a okolí – a to se povedlo.
(eb)

Účastníci setkání betlémářů

Loď od p. Linharta

Olešnické Hraníbraní
Co je to Hraníbraní? Většina lidí byla zvědavá, co že se to bude 03.06.2017 na tom hřišti dít.
Někdo si možná myslel, že to bude dětský den, ale on to nebyl obyčejný dětský den, byl to
neobyčejný den! Všichni jsme byli kdysi dětmi, a proto jsme chtěli zapojit jak děti, tak
dospělé. Pro děti bylo připraveno celkem 13 stanovišť s úkoly. Mohly skákat v pytlích, běhat
slalom s míčem v legračních brýlích, střílet vzduchovkou, hledat houby, posouvat kelímek
vodou, lovit žížaly, střílet prakem, zahrát si kroket, nosit vodu přes překážkovou dráhu,
poznávat tvary pouze hmatem, střílet do balonků naplněných vodou, trefit se na plechovky
anebo ukázat, jak známe své tělo ve zdravovědě. Všechna stanoviště byla dokonalá a děti
sbíraly body, které si mohly proměnit za ceny, které byly v naší bohaté hraníbranické nadílce.
Všechna stanoviště mohly děti navštívit opakovaně. A protože to byl hrací den pro všechny,
mohli pomoci sbírat body i rodiče, buď pro sebe anebo pro děti. Naším cílem bylo zapojit
všechny!! Nejvíc bodů za děvčátka nasbírala Terezka Bartošová, která měla celkem 1586
bodů, a z kluků měl nejvíc bodů Ondra Sedláček a to rovných 1000 bodů. Ještě jednou moc
gratulujeme! Zatímco na hřišti děti běhaly a plnily úkoly, v malém bazénku se mohly ochladit
nebo si zaskákat ve skákacím hradě.
Ale to ještě stále není všechno, soutěže jsme si připravili i pro dospělé, zvolili jsme takové,
aby nebyly náročné, ale spíše zábavné a taktéž i výhry, aby byly netradiční a spíše vtipné. Šlo
o to se pobavit, zasmát se a odpočinout si od každodenních starostí. A podle úsměvů
a pohody, která všude zavládla, musíme říct, že se nám to podařilo.

1. ročník Olešnického Hraníbraní

Ocenění účastníci

Skupina TROP si připravila také soutěž a to ve zpívání – Hranibranický slavík 2017, jak pro
děti, tak pro dospělé. Kdo měl odvahu, ten zpíval, a vítězové byli vlastně všichni odvážlivci.
Nejvíce bodů od poroty dostala Laura Hašková. V dospělých nás uchvátil svým výkonem
Jirka Kubrt, který se nebál zazpívat a zároveň i zahrál na kytaru, bylo to vážně super. U žen
nás svým zpěvem ohromila Klára Čtvrtečková (Boháčová) a Linda Bachurová, děvčatům to
krásně zpívalo, byla opravdu skvělá.
A to bylo naším cílem, aby se bavili všichni. Velikánskou radost máme i z toho, že se do
soutěží zapojily děti různých věkových kategorií a moc se nám líbilo, že děti i 15-ti leté
trávily celé odpoledne na hřišti, bez mobilů a internetu, prostě jen běhaly a bavily se, tak jako
dřív my, když nebyla technika jako dnes. Kéž by bylo více takových akcí, aby si děti to
dětství užily podobně jako my, aby se vracely domů špinavé z venku, třeba i s odřenými
koleny, ale aby měly spoustu zážitků a trávily více času venku s kamarády než na sociálních
sítích. Nám se podařilo zabavit je alespoň na jedno sobotní odpoledne, ale nemyslíte, že je to
málo? Zkuste přijít s dalším nápadem a třeba bychom mohli společně vymyslet další zajímavé
činnosti, které by děti bavily, ale nejen je, ale i jejich rodiče. My chceme poděkovat všem
sponzorům, díky kterým bylo Olešnické Hraníbraní bohatší. Obecnímu úřadu děkujeme
za zapůjčení podia, stolů a lavic.
Dále chceme poděkovat: Hudební skupině TROP – Zdeněk Bachura, Michael Schmoranz,
Radomír Bachura a Míša Schmoranz. Kluci, moc Vám děkujeme, že jste do toho šli s námi
a moc se těšíme na další společné akce s Vámi. Jak už jsme říkali, bez živé hudby by to prostě
nebylo ono. Jsme rádi, že jsme se našli a společně s Vámi se nám všechny akce připravují
snáz.

Hudební skupina TROP

Moderátorka celé akce Linda Bachurová

V děkování nekončíme, dále děkujeme moc: Jožkovi a Verče Sedláčkovým, Kristýně
Ksandrové, Jardovi Pohlovi (Lyššák) a Marku Stojkovi za profesionální výkon v občerstvení.
Pepovi Mervartovi a Romanu Stojkovi za skvělého čuníka. Děkujeme! Nebyla to jen sobota,
kterou jste tam strávili, ale příprava byla celý týden a v sobotu jste si přivstali a od rána od
5 hodin už se čuník chystal. Moc si vážíme Vašeho nasazení a pomoci. Děkujeme také Lindě
Bachurové za moderování celého hraníbranického odpoledne, byla jsi parádní. Nemůžeme
zapomenout na ostatní, kteří nám pomohli s přípravou soutěží pro děti a byli to: Renata
Bachurová, Denisa Bachurová, Martina Bachurová, Kateřina a Fera Přibylovi, Traudi
Přibylová, Monika Lukášková s Mončou, Eva Kleinerová, Míša Sovinová, Nikola Martinková,
Tomáš Stojka, Veronika Zemanová, Leona Burianová, Peter Kulach , Andrea Linhartová,
Tomáš Kulach, Honza Vintera, Terka Hrnčířová, Marcela a Robert Jungovi, Jitka Kulachová,
Lucka Kudláčková, Jana Nejedlá, Andrejka Čtvrtečková a Marta Stojková. Děkujeme také
Jeníkovi Ksandrovi a Davidovi Martinkovi, kteří nám pomáhali s úklidem a přípravou.
Věříme, že se Vám na našem Olešnickém Hraníbraní líbilo, a podle Vašich ohlasů, které
máme a stále ještě dostáváme, nás to posouvá zase dál. Moc děkujeme, že jste nás přišli
podpořit a děkujeme za všechna ta milá slova, která slýcháme, moc si toho vážíme a těší nás
to. Tak třeba zase za rok, nebo i dřív, kdo ví, co nás zase napadne.
Budeme se těšit, mějte krásné léto Eva a Ája.
(es)

Beseda s paní Jarmilou Haldovou
Ve čtvrtek 29. 7. 2017 dopoledne se ve škole uskutečnila beseda s řezbářkou a ilustrátorkou
paní Jarmilou Haldovou. Je to vynikající umělkyně, ale i velmi milý člověk. Děti i dospělí
slyšeli zajímavé povídání o loutkách, ilustracích a pak zejména o velkém souboru reliéfů
českých panovníků a jejich manželek, který je celé letošní léto vystaven v Orlické galerii na
zámku v Rychnově nad Kněžnou. Určitě stojí za návštěvu stejně jako paní Haldovou
vytvořená stálá výstava loutek v zámku v Kvasinách.
Pokud jste ještě neviděli síň Jarmily Haldové v Sedloňově, je tu pro Vás tip na malý
cyklovýlet do bývalé školy, kde najdete ukázky jejích prací a dvě velká nástěnná díla – jedno
v obřadní síni a druhé hned ve vestibulu budovy. Otevřeno mají v pondělí od 15 do 17 hodin,
což jsou výpůjční hodiny v místní knihovně. A když už budete v Sedloňově, v centru obce
u silnice na Deštnou stojí téměř 500 let stará lípa, nejmohutnější strom Orlických hor. (eb)
TJ START OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Vás srdečně zve na TRADIČNÍ POUŤOVÝ FOTBÁLEK na hřišti
kdy: v sobotu 22. 7. 2017 od 15:00 hod.
po celé odpoledne zajištěno: občerstvení, pečené selátko …
Každoroční fotbálek je pro všechny, kteří se chtějí pobavit, svobodní, ženatí, zadaní, nezadaní,
rozvedení, ženy, děti… Kdo se chce zapojit, přihlaste se u J. Sedláčka.
po skončení fotbalu se můžete těšit na POUŤOVOU ZÁBAVU
kdy: v sobotu 22. 7. 2017 od 20:00 hod.
kde: hřiště TJ START OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
k poslechu a tanci hraje skupina HEKTOR, vstupné 80,- Kč
Olešnický list vydává obec Olešnice v Orlických horách

Hasiči Olešnice v Orlických horách
Třetí květnovou sobotu letošního roku, tedy 138 let po založení hasičského sboru, se u hasičské
zbrojnice uskutečnil slavnostní akt – uvedení nového dopravního automobilu do provozu. Sešlo se
na dvě stovky občanů a hostů, mezi kterými byli starostové Náchoda, Dobrušky, Rokytnice v O.h.,
kolegové a kamarádi ze sousedních obcí, zástupci Hasičského záchranného sboru a mnoho dalších.
Co tomu přecházelo? V roce 2001 si hasiči z vlastních prostředků vydělaných na brigádách, zakoupili
dopravní automobil DA 12 na podvozku Avia vyrobený v roce 1978. Ten vlastními silami
zrekonstruovali a používali zejména na soutěže dětí do léta roku 2016, kdy na doporučení tehdejšího
náměstka hejtmana kraje, bylo auto darováno městu Police nad Metují.
Od roku 2006 jsme se začali připravovat na možnost čerpání prostředků z fondu Evropské unie.
Společně s městy Rokytnice v O. h., Bystrzyica Klodzka, Miedzylesie, Kudowa-Zdroj a obcí Orlické
Záhoří jsme připravili projekt „Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických
a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Shengenského prostoru“. Ten však neměl na růžích
ustláno a vlivem různých okolností a po několika zklamáních se jej s naším velkým díky dařilo
realizovat po osmi letech, až na samém závěru operačního programu česko-polské spolupráce
pro období 2007-2013.
Jak se ale říká, všechno špatné je pro něco dobré. Právě z důvodu ukončení programu jsme dostali
jedinečnou možnost dočerpat prostředky, které byly ušetřeny výběrovým řízením na naší cisternu
na podvozku Tatra, kterou jsme přivezli v roce 2014. V září 2015 jsme jako dodatečnou aktivitu
mohli zakoupit ještě podvozek vozidla Iveco. Po několika slibných jednáních s radními kraje, kdy
vypadalo vše velice dobře, mělo znovu přijít velké zklamání. Korunované tím, že původní Avie byla
již převedena novému majiteli. Zachránce jsme našli v osobě starosty města Náchoda a zastupitele
kraje pana Jana Birke, který v řádu hodin dokázal našemu záměru zajistit podporu, díky které se
podařilo vše zrealizovat do dnešní podoby.

Proslov p. Jana Birkeho

Dopravní automobil posvětil p. farář Barborka

Obdobně jako tomu je i u jiných dotačních titulů, i u tohoto se počítá se spoluúčastí pořizovatele, tedy
obce. Přímý podíl činí v tomto případě 285.828,- Kč, k tomu je však nutné přičíst náklady na výběrové
řízení, náklady na podíl při administraci projektu, náklady při provádění kontrolních dnů u výrobce
a další cestovní náklady spojené s realizací a konečně i úroky za úvěr na předfinancování realizace.
Podtrženo, sečteno, celkové náklady činily cca 750.000,- Kč. Bylo zřejmé, že je obci, coby zřizovateli
Jednotky sboru dobrovolných hasičů, nutné s tímto břemenem pomoci. Zmíněný Královéhradecký kraj
poskytl dotaci 400.000,- Kč. Další významnou částkou ve výši více jak 280.000,- přispěl Sbor
dobrovolných hasičů, který tyto prostředky nastřádal za mnoho uplynulých let. Brigádami a obětavou,

nikdy nekončící aktivitou svých členů ve volném čase a bez nároku na honorář, dále s podporou
sponzorů.
Výsledné náklady na realizaci tohoto projektu byly pro obecní kasu ve výši cca 5.828 Kč. Věříme
tomu, že je to pro obec dobrá investice, která se určitě vrátí, i když jedním dechem lze citovat již
dřívější konstatování jednoho člena zastupitelstva, který řekl: „Tato investice se nejlépe vrátí, pokud
nebude nikdy na nic potřeba“. Na konci června mělo nové vozidlo za sebou již čtyři „ostré“ výjezdy,
kdy bylo krajským operačním důstojníkem vyzváno k zásahům.
(vk)

Olešnické hasičky se staraly o občerstvení

Hudební doprovod pod vedením F. Talavaška

Účast olešnické přípravky mladých hasičů na soutěži
V sobotu 13. května 2017 vyrazila přípravka olešnických mladých hasičů na závody „Kvasinská
šedesátka“. Na precizně připraveném sportovišti se děti utkaly s dalšími téměř 100 závodníky z celého
okresu Rychnov nad Kněžnou. Jak již název napovídá, závody se konaly v Kvasinách, kde byly vedle
sebe připraveny čtyři šedesátimetrové dráhy. Po startu, s proudnicí v ruce či za opaskem, bylo třeba
překonat bariéru, za kterou byly připraveny hadice. S těmi v rukách museli závodníci překonat 6 m
dlouhou lávku ve výšce 80 cm. Následovalo krátké přibrždění u rozdělovače, kde se vše spojilo a pak
už jen rychlý běh do cíle. O tom, že si všichni závodníci svou odměnu v podobě zmrzliny opravdu
zasloužili, hovoří výsledky. V kategorii chlapecké i dívčí přípravky si druhé místo a krásný pohár
přivezli Tobias Otruba a Diana Oračková. I ostatní děti bojovaly čestně a s vypětím sil, nejen za sebe,
ale i za svou obec, které ostudu zcela jistě neudělaly. Pro další závody jim bude odměnou i pořízení
nových přileb, které budou zakoupeny z dotace obce Olešnice v O. h.
(vk)

Kvasinská šedesátka – závodnice Bára Martinková
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