6. číslo ŘÍJEN 2017

Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás znovu požádat o trochu trpělivosti ohledně osvětlení v naší obci.
Často slýchám stížnosti, proč jsme realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení nezahájili již v létě, kdy
je den delší a není potřeba tolik svítit. Samozřejmě, že by to byla i pro nás vhodnější varianta.
Důvodem stávajícího termínu rekonstrukce je přidělení dotace v letních měsících a následná nutná
administrativa při výběrovém řízení, kterou nelze obejít. Mohli jste si povšimnout, že natěračské práce
probíhaly i o víkendech s maximálním nasazením, aby bylo co nejvíce využito slunných dnů. Obavy
o možné poranění elektrickým proudem jsou zbytečné, jelikož je celá soustava vypnuta. Prováděním
rekonstrukce po úsecích by se doba realizace několikanásobně prodloužila. I přes některé komplikace
věřím ve zdárný konec akce v co nejkratším možném termínu.
(jc)

Zrekonstruovaná Boží muka
Většina z nás už si asi všimla, že v alejce při cestě k zahrádkářské kolonii je opravený křížek. Je z roku
1899, vytvořil ho sochař J. Hartmann, zřizovatelem křížku byli Anton a Josef Staratschek, jak je
vyryto na zadní straně křížku. V této části Olešnice vlastnilo zemědělské usedlosti několik rodin
Staráčků. Původně byl na kamenném podstavci železný kříž, dnes tu je krásný kamenný kříž
s Kristem, který s mohutným kamenným podstavcem koresponduje asi dokonce lépe. Křížek vlastním
nákladem nechal opravit pan Milan Tuček a nám nezbývá než poděkovat a přát si, aby i další památky
v naší obci měly takovéto štěstí.
Na čelní straně podstavce je německý text, většině slov se dá rozumět, text je veršovaný, podívejte se
prosím na text, pokud rozeznáte slova a umíte německy, pomozte mi přeložit text úplně a správně.
Erlöser ………. von Sünden rein
Die Tage meines Lebens sein
Und schlag d. letzte Stund für mich
Sei gnädig nur ich bitte Dich

Spasiteli, očisti od hříchu
dny mého života
a uhoď poslední hodinu pro mě,
buď jen milostivý, prosím Tě.

Obr. Starší fotografie křížku

Obr. Aktuální fotografie křížku

(eb)

Zprávy z informačního centra
K Vánocům jistě patří návštěva betlémů v kostelích, je možné vidět i mnoho výstav betlémů. Náš
Utzův mechanický betlém je otevřený celoročně, ale v adventní době nebo o Vánocích může
nabídnout ještě něco navíc. Kromě výkladu o tomto jedinečném díle a autorovi budete mít možnost
chvíli se zaposlouchat do vánočních koled, posadit se a ve ztlumeném světle pozorovat svět unikátně
se pohybujících dřevěných postaviček a nechat se okouzlit stejně, jako to Utzův betlém dovedl
před osmdesáti lety.
Připomínáme, že pro obyvatele Olešnice je návštěva betléma zdarma, přijďte se v adventní době nebo
o Vánocích potěšit pohledem na krásné dílo. Pokud v informačním centru nikdo nebude, nebojte se
zavolat na číslo 732 928 374, průvodkyně přijde ochotně v sobotu, v neděli i o vánočních svátcích.
V informačním centru prodáváme pěknou vánoční dekoraci – leporelo Utzova betlému, kterou lze
použít jako betlém pod stromeček nebo jako vánoční přání. Dále nabízíme Kuchařku Orlických hor
autorky J. Galbičkové.
(eb)

PLAMEN v Olešnici v Orlických horách
První říjnovou sobotu, tedy 7. 10. 2017, se v Olešnici v O.h. konal první závod celoroční hry
PLAMEN mladých hasičů našeho okresu. Pyšní se názvem Závod požární všestrannosti.
Ta všestrannost spočívá hlavně v běhu na několik kilometrů (podle věkových kategorií). Na trati je
potom opět podle kategorií několik stanovišť, na kterých pětičlenné hlídky i jednotlivci plní zadané
úkoly. Musí umět střílet ze vzduchovky, znát topografii a hasičské značky, signalizaci, uvázat několik
druhů uzlů, přemístit se po laně, určit vhodná a nevhodná hasiva, v neposlední řadě poskytnout
zdravotnickou pomoc.
Do letošního ročníku se přihlásilo 430 závodníků,
což s doprovodem reprezentovalo cca 600 lidí,
kteří v jediný den navštívili Olešnici. Závod se
konal ve SKI areálu Hartman, kde byl start i cíl.
Jednalo se o náročný terén, zvlášť pro kategorii
mladších žáků nebylo několik set metrů po startu
žádnou selankou. Nicméně podmínky byly
pro všechny stejné.
Závod byl naplánován s ročním předstihem,
pořadatelé tedy na termín objednávali u sv. Petra
i počasí. Není známo, kde nastal problém, snad
v nebeské logistice. Prostě tlaková výše putovala Obr. Zázemí SKI areálu Hartman
někde jinde na světě. Na slunečné podzimní
horské dny, kdy se krajské město topí v mlze nedošlo. Meteorology předpovězené občasné přeháňky
střídal poctivý déšť, jen občas skromně vysvitlo sluníčko. Své si užili zejména rozhodčí
na stanovištích. Přestože měli k dispozici altánové přístřešky, celodenní pobyt na takovém místě
nebývá silným zážitkem.
Počasí tedy neposkytovalo úžasná podzimní panoramata do údolí a soutěžící by je asi ani nevnímali.
Radši využívali nabídku zázemí areálu, které pan Hartman poskytl a kde měli k dispozici horký čaj
a stravu, kterou pro všechny zajistily ženy SDH Olešnice v O.h. Bylo velikou neznámou, kolik čeho
zajistit mimo objednané. Bohudík vyšlo vstříc několik obchodníků, kteří zapůjčili hranolky, uzeniny
i sladkosti s tím, že zboží s neotevřenými obaly můžeme vrátit. A tak odbyt našlo padesát litrů
gulášové polévky, pět set rohlíků, dvanáct chlebů a k tomu odpovídající počet klobás a párků, dvacet
pět kilogramů mražených hranolků. Zapomenout nelze na Olešnický guláš z deseti kil hovězího masa
pro rozhodčí a technickou četu. Technická četa musela zajistit stavbu a značení tří běžeckých tratí,
zásobování stanovišť čajem a jídlem.
A jak celý závod probíhal? Po startu a po střelbě běželi soutěžící po sjezdovce až pod hotel
HARTMAN****, potom vpravo až na okraj lesa, podle něj až k místu, kde se říká U kamene. Podle
lesa opět nahoru ke stanovišti šplh, průsekem a po louce k zahrádkám, kde čekali rozhodčí
na stanovišti určování věcných prostředků požární ochrany. Dál směrem k mysliveckému políčku, tam

byla topografie. Odtud dorostenci vpravo, podle azimutů až na Panský kopec. Ostatní zpátky vlevo,
téměř k hotelu, tam ostře vpravo, po modré sjezdovce nahoru.
U krmelce si losovali uzle, pak pokračovali kolem budoucí rozhledny na hřeben sjezdovky. Tam se
konečně dostali k poslednímu klesání, které ale už zase vedlo lesem po geologické stezce. Posledním
stanovištěm byla první pomoc.
Hlídka Olešnice ve složení Bára Martínková, Tobík Otruba, Kuba Tamáš, Kevin s Dianou Oračkovi
obsadili v kategorii „Mladší“ vynikající čtvrté místo. V druhé hlídce běžel Kuba Macek a Bára
Macková-Lorencová, Kristýna Mesková a Mikuláš Wiesner. Pátým byl půjčený Jakub Štěpánek ze
Solnice. Ti se v celkovém hodnocení objevili na osmnáctém místě z třiceti osmi startujících družstev
mladších žáků. Také odvedli skvělou práci. Vedoucí dětského kolektivu I. Kloučková a V. Polová
mohou být se svou prací spokojené.
Bylo také velice příjemné a emotivní, když po startu našich hlídek a na střelbě začali fandit jejich
rodiče a prarodiče, kteří se přišli podívat. Stejně tak, když naše děti přiběhly do cíle. Slyšet bylo slova
uznání a v dobrém smyslu i slova závisti.
Závěrem poděkování majiteli areálu za jeho vstřícnost, padesátihlavému sboru rozhodčích a technické
čety i samotným sportovcům za bezproblémový podnik. Malá poznámka k technické četě - mimo
„drobné„ přípravy v týdnu se v sobotu vstávalo krátce po páté a v 19:00 si všichni mohli říct, že je
všechno vysáto, umyto a uklizeno na svém místě.
PS: (jedna členka našeho sboru marně vyžadovala v sobotním časném ránu v prodejně v Bačetíně
vydání pečiva. Čekalo se na ni. Nechtěli jí nic dát. Nejspíš proto, že všechno bylo nachystáno
v Bystrém……)
Akce byla podpořena dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
(SDH Olešnice v Orlických horách)

Obr. Stanoviště s olešnickými závodníky

Obr. Stanoviště s olešnickými závodníky

Řidičské oprávnění skupiny „C“ pro člena JPO obce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Olešnice v Orlických horách je povolávána v rámci
požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje a zasahuje jak v katastru obce, tak i mimo
něj. Na základě dohod může zasahovat i na území Polské republiky. Jedním z předpokladů je, že bude
jednotka disponovat členy způsobilými k řízení a obsluze hasičských vozidel. Obec Olešnice v O. h.
začátkem roku předložila žádost o dotaci na získání řidičského oprávnění skupiny „C“ pro jednoho
člena jednotky požární ochrany. Žádost byla schválena a v současné chvíli máme již nového řidiče,
který si rozšířil své řidičské oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“, tedy nákladní vozidla
o celkové hmotnosti nad 3.500 kg. Královéhradecký kraj na projekt s názvem „Rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny B na C JPO Olešnice v O. h.“ evidovaný pod číslem 17RRD12-0007 poskytl
v rámci programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III – 17RRD12 dotaci ve výši
10.000,- Kč.
(SDH Olešnice v Orlických horách)

Podzim na TJ START
Fotbalová sezóna se chýlí ke konci a my zde máme tabulku výsledků:

V domácím prostředí jsme poprvé ztratili body až ve čtvrtém zápase, kdy náš tým prohrál s lídrem
tabulky 2:3 po poločase 0:3.
9. 9. 2017 a 16. 9. 2017 proběhly brigády členů TJ - cílem bylo zalaťovat štíty budovy, natřít pergolu
a spousta dalších věcí - úkol byl splněn a všem zúčastněným bych chtěl touto cestou poděkovat.
Teď už je v plném proudu sezóna stolního tenisu. Zápasy jsou několikrát do týdne a mezi tím pilně
trénujeme.
Na listopad holky Eva a Ája připravují Pohádkový večer pro děti. Snad nebude vadit, že jsem již teď
prozradil něco málo z připravované akce pro děti, která by se měla konat 16. 11. 2017. Měl by to být
večer plný pohádek v různých podobách společně s menším dobrodružstvím a to přespáním
na TJ Startu bez rodičů. Rodiče si taky někdy potřebují udělat večer jen pro sebe . V nejbližší době
se Vám všem do schránek dostane letáček, kde bude vše popsané. Přeji holkám, aby jim jejich plán
vyšel, ale podle akcí, které pořádají, jsem si jistý, že budou děti spokojené a že si večer pořádně užijí.
Určitě jim musím poděkovat, že se snaží neustále vymýšlet něco nového a mají stále spoustu plánů
a chuť něco podnikat jak pro děti tak i pro dospělé.
Určitě se můžete těšit i na další akce, o kterých Vás budeme informovat, jak na nástěnce u místního
obchodu, autobusové zastávce, na facebooku anebo na olešnických stránkách.
Důležitá informace: Máme otevřené občerstvení každý pátek od 18:00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
(js)

Pozvánka ze školy

Strašidelná škola
zveme všechny odvážné do naší strašidelné školy v Olešnici v Orlických horách
dne 28. 10. 2017
od 18:00 hod. do 20:00 hod.
na slavnost duchů a strašidel,
do podmořské říše,
perníkové chaloupky,
strašidelného sklepení….
(vstupné dobrovolné)
Olešnický list vydává obec Olešnice v Orlických horách

