8. číslo ÚNOR 2018

Slovo úvodem …
S nadcházejícím rokem Vám chci všem popřát ještě jednou hodně zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
Konec minulého a začátek nového roku přinesl do obce několik jak pozitivních, tak
negativních změn. Před koncem roku se znovu otevřel hostinec Lovecký zámeček novým
nájemcem. Všichni očekáváme, že se tím rozšíří nabízené služby v obci ke spokojenosti nás
všech, hlavně návštěvníků obce. Tímto zprovozněním se doufám vyvrátila domněnka
některých občanů, že přerušení chodu hostince bylo zájmem zastupitelstva, respektive vedení
obce. Věříme, že se nové nájemkyni bude dařit a že obě hostinská zařízení na našem náměstí
najdou své příznivce a návštěvníky.
Podzim loňského roku byl ve znamení rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení.
Přes nepřízeň počasí se podařilo akci zdárně dokončit. Věřte, že organizace práce nebyla
snadná, avšak díky vstřícnosti a spolupráci všech zúčastněných bylo dílo dokončeno
v termínu. Nedostatky (poruchy světel, seřízení světel dle Vašich již podaných požadavků)
budou ještě dořešeny. Tato akce byla realizována díky dotaci ze státního rozpočtu v rámci
Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017. Jelikož získaná částka byla pouze
na výměnu svítidel, zbytek financí na opravy stožárů apod. šel na úkor obecního rozpočtu.
Celonoční svícení se sníženou spotřebou energie je určitě ku prospěchu většiny lidí. Nyní je
jen na nás, abychom si osvětlení uchovali v současném stavu a průběžně o ně pečovali.
Protikladem příznivých zpráv je přerušení provozu prodejny potravin Kubík. Prodejna
se dlouhodobě potýkala s personálními problémy, které vyústily v její prozatímní uzavření.
Protože cílem vedení obce bylo zajištění možnosti koupě alespoň základních potravin, byl
osloven provozovatel pojízdné prodejny, který ochotně vyhověl a třikrát týdně do naší obce
dojíždí (PO, STŘ, PÁ v 10:00 hod.). Snad v brzké době místní prodejna oživne a občané si
budou moci nakupovat, jak byli zvyklí.
Jelikož se z řad občanů neustále objevují dotazy ohledně pořádání tradičního majálesu,
chtěl bych apelovat na místní občany, eventuálně instituce, zda by se nenašel někdo, kdo by
celou akci organizoval s podporou obce. Z řad zastupitelů se nenašel nikdo, kdo by se toho
uchopil. Dovoluji si Vás oslovit na základě některých nabídek občanů s výpomocí.
Ačkoliv jsme si kouzla zimy moc neužili, na závěr bych chtěl popřát všem, především
dětem a milovníkům zimních sportů, možnost využít zbytek zimní sezóny. Jsme neustále
připraveni upravovat běžecké stopy, které by přilákaly do naší obce další turisty, avšak
nedostatek sněhu nám to zatím znemožňuje.
(jc)
Je tu nový rok
Je tu nový rok, ale dovolte ještě malé ohlédnutí do vánoční doby. V knihovně proběhlo už
patnácté milé vánoční setkání seniorů, při kterém se myslím všichni dobře bavili. Velké díky
patří naší základní škole za vtipné vystoupení dětí a vstřícnou příjemnou atmosféru
předvánočního setkání ve škole.

Příjemným zážitkem byl i vánoční koncert Z. Svědíka a jeho dcery G. Machové,
doplněný průvodním slovem pana J. Macha v kostele nebo Půlnoční mše, z níž si mnozí
donesli do svých domovů Betlémské světlo.
Vánoční dobu zakončuje příchod Tří králů, což byli tři mudrci, kteří se podle legendy
přišli poklonit narozenému Ježíši Kristu a přinesli mu vzácné dary. Charita České republiky
už osmnáct let navazuje na lidový zvyk tříkrálové koledy a pořádá Tříkrálovou sbírku ve
prospěch potřebných. I u nás se letos 6. ledna vydaly 3 skupinky dětských koledníků na
obchůzku, při které Vás obdarovaly zpěvem a magickou formulí tří písmen, o kterých si
většina lidí myslí, že jde o začáteční písmena jmen Kašpar, Melichar a Baltazar. Ale vlastně
se jedná o první písmena latinských slov Christus mansionem benedicat, což znamená Kristus
požehnej tomuto domu. A Vy jste na oplátku za toto darované požehnání obdarovali
koledníčky dobrotami a Charitu svým peněžním příspěvkem. Děkujeme všem štědrým
dárcům, v Olešnici se podařilo shromáždit 8 734,- Kč, v celém dobrušském obvodu, kde
celkem koledovalo 130 skupinek dětí, to bylo 664 724,- Kč. Peníze z této sbírky budou
použity na sociální službu osobní asistence, na nákup zdravotních pomůcek do charitní
půjčovny nebo na přímou pomoc lidem v nouzi.
Dík patří všem dětem, které koledovaly a které za odměnu viděly v Dobrušce 24.1.
film Anděl Páně 2. Velké poděkování také paní M. Jiříčkové, M. Kloučkové a E. Bezstarosti,
které dětské skupiny doprovázely, dále paní M. Stonjekové, která zajišťovala servis
v knihovně, panu starostovi, který pečetil schránky a odvezl koledníky, panu V. Kloučkovi,
který také ochotně odvezl koledníky. Děkujeme také základní škole za možnost komunikace
s rodiči a pomoc při výrobě rekvizit.
(es)

Obr. 1 Koledníci Tříkrálové sbírky

Zimní čas ve škole
Vánoční čas je minulostí a určitě na něj máme krásné vzpomínky ověnčené spoustou
příjemných a neopakovatelných zážitků. Ve škole k tomu přispěla prosincová akce „Naše
škola v čase vánočním“, kdy se ve vánočně vyzdobené škole představili naši žáci jako velmi
šikovní recitátoři, hudebníci, zpěváci i tanečníci. Svým vystoupením pobavili a potěšili své
příbuzné, kamarády a ostatní návštěvníky, kteří do naší školy zavítali. K milým okamžikům
jistě přispělo posezení s občerstvením, o které se zasloužily také děti, protože vyrobily domácí
ovocný pečený čaj. Všem náramně chutnal.

Plánovanou vánoční besídku v mateřské škole zkomplikovala velká nemocnost dětí,
a tak připravované vystoupení bylo přesunuto na dobu povánoční. Těšit se můžete
pravděpodobně 22. února. Datum upřesníme včas.
Na leden se děti naší školy obzvlášť těší, protože jim učení v tuto
dobu každoročně zpestřuje Medvědova lyžařská akademie. Užívají si dva
týdny odpoledního lyžování v lyžařské škole Snowbear v areálu SKI
HARTMAN v Olešnici v Orlických horách. Lyžují nejen žáci základní
školy, ale také děti z mateřské školy. Letos opět zřizovatel naší školy
(obec Olešnice v Orlických horách) finančně podpořil výuku lyžování.
Děkujeme tímto za podporu našich aktivit.
Jen co odložíme lyže, čeká nás výuka plavání v plavecké škole
Dorka Dobruška, také si vyrobíme masky a uspořádáme ve škole karneval. Plánů, nápadů
a energie na jejich realizaci máme dostatek.
(rb)
Zprávy od hasičů
Prořezání dřevin na Horní Olešnici
V průběhu měsíce října a listopadu proběhlo v oblasti Horní Olešnice,
a to od křižovatky do Ruského údolí až po horskou boudu Čihalka, prořezání dřevin. Úsek
této silnice číslo III/3101 byl již značně zarostlý, stromy a keře znemožňovaly bezpečný
výhled z projíždějících vozidel, v mnoha případech omezovaly zimní údržbu a zároveň
zastiňovaly lampy veřejného osvětlení. Současně zde bylo i několik suchých vzrostlých
stromů, které bezprostředně hrozily pádem. Na celé akci bylo pod organizační taktovkou
sboru dobrovolných hasičů brigádně odpracováno 237 hodin. Část odpadního dřeva byla
spálena, z části bylo vyrobeno palivové dřevo a část seštěpkována. K ořezávání byla
využívána i motorová plošina, ale některé větve byly jen stěží odstranitelné i v jejím
maximálním dosahu 14 metrů. Na pracích se celkem podílelo 23 lidí, poprvé byl nasazen do
akce i obecní štěpkovač. Ten ušetřil zejména čas a náklady na odvoz celých větví. Na
uhrazení nákladů se podařilo vedení obce zajistit finanční prostředky od Správy a údržby
silnic Královéhradeckého kraje. V tuto chvíli bylo od SÚS přislíbeno ještě vybrání
zanesených příkopů.
Větrná smršť Herwart v naší obci
Stejně jako celý region i naši obec zasáhla v neděli 29. října větrná smršť Herwart.
Olešničtí hasiči vyjížděli tento den celkem k pěti událostem, vždy se stejným úkolem –
odstranit padlé stromy a zajistit průjezdnost silnic a komunikací. Další úkoly plnilo i vedení
obce. Na rozdíl od celého kraje došlo v lokalitě naší obce i k výrazným dešťovým srážkám.
Ty měly za následek i vznik povodňové aktivity. Po osmé hodině ranní hladina Olešenky
signalizovala vznik prvního povodňového stupně. O dvacet minut déle musel vyhlásit starosta
obce a předseda povodňové komise v jedné osobě druhý povodňový stupeň. O nastalé situaci
byla v souladu s povodňovým plánem informována povodňová komise obce s rozšířenou
působností (ORP) Dobruška, operační středisko Hasičského záchranného sboru a starosta
Nového Hrádku. Déšť naštěstí ustal a v podvečerních hodinách mohla být povodňová situace
odvolána. Na území celého kraje řešili hasiči v tento den téměř 500 mimořádných událostí.
(hasiči)

Přednáška v místní knihovně
V pondělí 15.1.2018 se v místní knihovně konala přednáška pana faráře Jana Barborky
Zakarpatská Rus a současnost. Vyprávění pana faráře bylo poutavé, doprovázené promítáním
fotografií. Účast byla velmi dobrá, přednášku navštívilo 25 občanů, z toho 2 dokonce z Valu
u Dobrušky. Po hodině, kdy přednáška končila, se nikomu ani nechtělo domů. Mohu ale
potěšit naše občany, že na únor se chystá další neméně zajímavá přednáška o Izraeli opět
s promítáním.
Takže brzy zase na shledanou v knihovně.
(ms)
Hřiště v novém roce 2018
Máme tu nový rok, a tak Vám všem přeji hlavně zdraví a doufám, že nám všem přinese
i spoustu nových krásných zážitků, sportovních i těch ostatních.
My ani v letošním roce nechceme lenošit, a proto pokračujeme v pingpongové sezoně,
kterou „otevíráme“ tento letošní sportovní a kulturní rok na hřišti. Samozřejmě už teď máme
v plánu nějaké akce, které budeme pořádat. Eva s Ájou už začínají dávat dohromady letošní
první větší akci pro děti, ale i pro dospělé. V sobotu 17. 3. 2018 od 20:00h se na hřišti, již
tradičně, bude konat dospělácký karneval a hned v neděli, tj. 18. 3. 2018 se bude konat
karneval dětský. Holky již teď shánějí sponzory a dárečky pro dětičky na karneval. Touto
cestou bych i Vás rád požádal, pokud máte chuť věnovat něco pro děti na karneval (např.
sladkosti nebo drobnosti, které by mohly děti dostat jako ocenění masek apod.), budeme jen
rádi, když nám pomůžete. Každý rok je karneval jak dětský, tak i ten dospělácký velice
úspěšný, a to i díky tomu, že na karnevalech hraje živá hudba a nebude tomu letos jinak,
i letos bude hrát místní hudební skupina TROP. Dále máme v plánu i další akce jako jsou letní
taneční zábavy, akce pro děti a samozřejmě fotbal. A věřím, že holkám to nedá a budou dál
plánovat a vymýšlet další a další akce, ať už nové anebo obnovovat a zdokonalovat ty starší.
Budeme se tedy na Vás všechny těšit i v letošním roce.
(js)

TJ START Olešnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na
KARNEVAL PRO DOSPĚLÉ
kdy: 17. 3. 2018 od 20:00 hod., k zábavě a tanci hraje skupina TROP
KARNEVAL PRO DĚTI
kdy: 18.3.2018 od 14:00 hod., k zábavě a tanci hraje skupina TROP
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