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Slovo úvodem …
Milí občané, je tu jaro, a to v plném rozkvětu. Bledule, sněženky nám zpříjemňují každý den stejně
jako paprsky jarního slunce. Přeji Vám všem ať hřejivé sluníčko dodá každému dobrou náladu, energii
a elán do nastávající části roku.
(jc)

Zprávy ze školy
Dne 28. 3. 2018 jsme se s dětmi rozhodli navštívit místní obecní knihovnu, kde nás přivítala paní
knihovnice a plno dětských knížek. Děti měly možnost prohlédnout si knihy, které jim byly připraveny
na stolečku. Zjistily, jak se dá v knihovně zaregistrovat a jak si knihu vypůjčit. Společně s paní
knihovnicí si přečetly ukázky z knížek, které se dětem zalíbily. Pomocí obrázků doplňovaly příběh
v pohádce a soustředěně poslouchaly, co jim paní knihovnice četla. Dětem se návštěva knihovny moc
líbila. Za odměnu dostaly malinkou sladkost a záložku do své knížky domů.
Dne 22. 2. 2018 v 16:00 hod. se v mateřské škole uspořádala dodatečná Vánoční besídka.
Vánoční besídka proběhla až v únoru kvůli malému počtu dětí a byla spojena s třídní schůzkou.
Na začátku besídky děti zahrály rodičům, prarodičům a sourozencům divadlo o Vánočním stromečku.
Poté zazpívaly čtyři zimní a vánoční písničky (Koník cválá po polích, Vyletěl si pyšný drak, V lese,
Jaro, Léto, Podzim, Zima). Nakonec se rozloučily básničkou O Mrazíkovi. Po besídce proběhla krátká
informační schůzka s rodiči. Děti mezitím sledovaly v ložničce animovanou pohádku.
(ap, nm)
Karnevalový rej v naší ZŠ a MŠ
Jako každý rok jsme si i letos zadováděli,
zatancovali a zasoutěžili v kostýmech a maskách.
Program plný zábavy odstartoval v pondělí
19. března 2018 ve 13 hodin. Krásné barevné
kostýmy a usměvavé tváře rozzářily prostory školní
tělocvičny. V reji masek byla spousta známých
pohádkových a filmových postaviček. Na přání
školáků jsme vybrali poutavé a oblíbené písně, při
kterých si zasoutěžily a zatančily všechny děti ze ZŠ
i MŠ. Každý vyhrál za účast v masce malou
pozornost pro radost a potěšení. V soutěži
o nejkrásnější masku získala nejvíce hlasů Barunka
Martinková (ZŠ) v kostýmu Pipi Dlouhé punčochy a Dominička Mirošová (MŠ) jako indiánka
Ribanna.
(ml)
Recyklace hrou
Recyklohraní je recyklační program pro školy, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů. V rámci tohoto programu celoročně sbíráme použité baterie, tonery, cartridge
a drobné elektrospotřebiče. Co se s tímto odpadem děje? Proč je důležité třídit odpad? Odpovědi na
tyto i další otázky žáci získali prostřednictvím interaktivního vzdělávacího programu Recyklace hrou.
Ve čtvrtek 22. března 2018 navštívila naši školu lektorka Recyklohraní, která žáky zábavnou formou
seznámila se základy správného třídění a recyklace odpadů.

Umíme se správně stravovat? Jak na to?
Odpovědi na tyto otázky jsme se dozvěděli od lektorky Markéty Žahourkové ve čtvrtek 22. března
2018 v rámci další odborně zaměřené besedy. Taková podobná setkání, kde se věnujeme vždy jinému
tématu, pořádáme ve škole již druhým rokem nejen pro rodiče, ale i pro další zájemce.
(rb)

MAJÁLESEK
Malá skupina olešnických seniorů shromážděných kolem naší knihovny si usmyslela, že je velká
škoda, aby se nekonala aspoň menší náhrada za olešnický majáles. Máme v úmyslu zorganizovat
majálesek – ponejvíce z olešnických zdrojů s programem, připomínajícím historii naší obce,
s hudebním vystoupením, občerstvením, s několika prodejními stánky, výstavou ve škole a tombolou.
Hlavním tématem akce bude symbolický návrat do doby před 100 lety, ale i hlouběji do minulosti.
Proto jste vítáni všichni, kdo máte odvahu obléknout na sebe pro tuto sobotu něco ze začátku
20. století – třeba klobouček, šaty ve stylu dvacátých let nebo i národní kroj (vždyť je to 100 let od
vzniku Československé republiky). Nebojte se, pořadatelé budou také historicky oděni, alespoň
někteří. Termín akce je naplánován na 5. 5. 2018. Nebojte se, vše se včas dozvíte.
Vyzýváme všechny, kdo chtějí jakkoli pomoci při organizování akce (třeba jen tak, že budou
hodinku hlídat výstavu) nebo přispět do tomboly (třeba domácí marmeládou nebo naloženými
houbami), aby se dostavili do knihovny v pátek 6.4.2018 od 16 hodin nebo později, až budou mít čas.
Nechoďte nám rozmlouvat tuto akci, víme, že jsme blázni, víme, že je málo času, ale některé části
programu už máme přislíbené, na ostatních se pracuje.
(eb)

Nefalšovaný Bergwind
Druhý březnový týden nás překvapilo počasí.
Bohužel už si ji nepamatuji, ale existuje pranostika
v němčině. Únor v ní oslovuje leden a říká mu:
kdybych já měl tvoji pozici, nechal bych v krávě
umrznout tele. Jakkoliv ho meteorologové
předpovídali jinde, přilétl pravý nefalšovaný b
Bergwind k nám. Kvůli velikému množství stromů
přes vozovky byly k jejich úklidu přizvány vedle
profesionálních hasičů i jednotky dobrovolných
hasičů. Vypadl elektrický proud, mobilní
operátoři. Malý kolaps. Zatímco si jedni mohli
v záři svíček užít černou hodinku, věnovat se
partnerovi nebo jít spát, na padesát mužů ze všech
jednotek v postiženém území projíždělo
s motorovými pilami, sekerami a košťaty téměř dvacet čtyři hodin Orlickými horami. Aby si ti první
mohli ráno koupit čerstvé, obzvláště vypečené rohlíčky, aby se na požádání všude dostala sanitka, aby
se lidé dostali domů z práce, z kina, či jiné kratochvíle. Anebo za sportem, také do práce, jako třeba
pracovníci energetiky. (Před půlnocí jsme byli před státní hranicí s Polskem, v místní části Kutl, kde
čekala auta s pracovníky z automobilky. Nepochopil jsem, proč se po mém příchodu k nim s úmyslem
informovat je, v jednom okně objevila ruka s gestem paroháče. Nic. Ráno jsme tam byli opět.
A v těch místech jsem sbíral několik lahví od piva, nápojových plechovek a kelímků od kávy….. je to
takový jejich folk).
Zvlášť nepříjemná byla práce v noci. Místy i čtrnáctistupňový mráz, ta vichřice, bylo málo
vidět i slyšet. Všechna ta slota nepříjemně masírovala naše tváře, ruce bez chvilky v rukavicích rychle
ztrácely svou ohebnost. Stromy se ohýbaly jako luky, ze všech stran neuvěřitelné vrzání, skřípění,
hvizd. Hluk motorových pil se v tom zcela ztrácel.
V neděli, za bílého dne už to bylo lepší. Za dobrovolné hasiče si dovolím vyzvednout jednotky
podél hranice. Tedy z Olešnice, Deštného a Rokytnice. Ale bez spolupráce to nejde. Mimo
profesionální týmy jsme si pomáhali i s kolegy z Nového Města nad Metují a Nového Hrádku.
Mnoho vlastníků nemovitostí se bohužel stále nepoučilo a nechávají v blízkosti svých objektů
přerostlé stromy. Nevím, jestli je litovat, pokud jim ty dřeviny poškodily majetky. Osobně vím o třech
případech v blízkém okolí. Každý svému štěstí strůjcem. Snad jsou dobře pojištěni. Pokud nejsou, rád
bych jeden, ryze český ústav doporučil. To mi ale asi šéfredaktor nepovolí ☺. Stejně tak může být

v domácnosti, dnes už snadno dostupná, malá elektrocentrála. Aby fungovalo oběhové čerpadlo
topení, „nevytekl“ mražák, lednice, případně šel pustit rozhlas nebo televize.
Olešnické hasiče potěšil v neděli, po druhé odpolední hodině starosta obce, který až na místo
zásahu přivezl horký čaj, manželce z trouby sebral mřížkový koláč. A starostka hasičského sboru
odněkud vykouzlila gulášovou polévku.
(jk)

Víkend plný energie, bez energie
Jak už nadpis našeho příspěvku naznačuje, určitě víte, o čem bude řeč. Na hřišti jsme se připravovali
na Karneval pro dospělé v sobotu 17.3. a na Dětský karneval na neděli 18.3.2018.
Opravdu to opět stálo za to, shánění sponzorů, velký nákup, aby bylo občerstvení zajištěno. Vše bylo
připravené, téměř dokonale. Jen jsme bohužel nepočítali s tím, že tentokrát bude počasí proti nám.
Venku vládlo opravdu pošmurné počasí, ale říkali jsme si, že když je tak ošklivo, třeba budou mít lidé
větší zájem sejít se a pobavit se. A měli jsme pravdu. V sobotu se na hřišti začala objevovat jedna
podivuhodná bytost za druhou. Když skupina TROP zahrála první písničku, lidé hned byli na tanečním
parketu. K vidění tu byla spousta masek, např. Mumie nebo Volské oko, rocková hudební skupina ze
Sněžného, Pirátka, Noe s celou svou archou, skupinka 12ti měsíčků, partička Cikánů a další. Masky
byly i letos do detailu vyladěné.
Zábava byla v plném proudu, už už byl čas na představování masek a najednou tma… Byl jen
slyšet venku silný vítr. Bohužel nám elektřina už po zbytek večera nešla, ale nenechali jsme se
rozhodit. Improvizace to je spojení, když je někde Eva a Aja ☺ Tak že se na každém stole rozhořela
svíčka a začalo se soutěžit. Soutěžilo se při svíčkách a lidé se opět bavili. Pak Zdenek Bachura vytáhl
z pouzdra saxofon a zahrál nám pár skladeb. Při svíčkách byla krásná atmosféra. A tak jsme to
nakonec zvládli i bez elektřiny. Nemůžeme říct, že to bylo špatné, bylo to jiné a my máme zase na co
vzpomínat. Jen jsme rádi, že se nikomu nic nestalo cestou domů, když jsme druhý den viděli, co se
všude děje. Ale to právě byla neděle a my jsme na odpoledne měli naplánovanou další akci a to
Karneval pro děti. Holky už od rána byly na hřišti, aby nachystaly vše na dětskou akci. Tajně jsme
všichni doufali, že když je vše připravené, tak že se elektřina do 14h spustí. Bohužel i v neděli nás
elektřina vypekla.
Dětský karneval jsme museli zrušit a dohodli jsme se, že se jen tak nedáme a zkusili jsme se
domluvit na náhradním termínu, týden po, 24.3.2018. Omlouvali jsme se, že se první termín musel
zrušit, ale opravdu by to nešlo, hlavně kvůli topení, ale i ostatním věcem, které se týkají občerstvení.
No a tak náhradní termín byl na světě a my jsme se opět chystali na Dětský karneval. Smířili jsme se
s tím, že třeba už nebude tolik dětí a lidí, protože je to náhradní termín, a i když jsme hned, jak šel
proud, termín vyvěsili na stránky i na facebook, bylo to „narychlo“. Ale víte co s tím je práce, Eva
s Ajou už od ledna shánějí sponzory, vychytávají akce a chystají soutěže, výzdobu, tombolu apod.
Byla by škoda, aby jejich práce nebyla po zásluze odměněna dětským úsměvem. A tak to vypuklo na
druhý pokus. Kluci z hudební kapely TROP byli super, šli do toho znovu. Štěstí pro nás, že při jejich
vytížení, měli zrovna také čas. Děti se začaly scházet a naše klubovna se začala zaplňovat. Ani jsme
nečekali, že bude takhle narváno. Celkem se nám představilo 42 masek. To bylo opravdu úžasné.
A jen pro úplnost si připočítejte, že v průměru každé dítě mělo doprovod 2-3 lidí, takže se nás tam
sešlo určitě minimálně 120 lidí. Pro všechny děti v maskách byla připravena spousta dobrot, ale i cen.
Ale nakonec i děti bez masky nějaký ten pamlsek dostaly. Holky, tak jako každý rok, mají připravenou
perfektní tombolu a ceny pro všechny masky. U nás vyhrávají všechny masky, které k nám přijdou.
Není to o prvních místech, je to ocenění hlavně vás rodičů, že jste si dali práci a dětem masky
připravili. Moc vám děkujeme za podporu. Vaše děti a jejich radost je pro nás největší poděkování, že
se tyto akce vyplatí dělat. Jsme rádi, že budeme alespoň trošičku v jejich vzpomínkách.
Velké poděkování pro Evu Stojkovu, Alenu Vinterovu, Lindu Bachurovou, pro celou skupinu
TROP, bez které by to nešlo, děkuji Jardovi Lyšákovi Pohlovi, že tak jako každý rok nám pomohl
s kuchyňkou. Letos jsme to zvládli ve dvou ☺ Děkujeme všem sponzorům, díky kterým se mohl
karneval uskutečnit. A tak jsem chtěl jen říct, že ač nás počasí jeden víkend vypeklo, druhý víkend
jsme si to plně vynahradili.
Děkujeme, že jste přišli a těšíme se na viděnou 2.6.2018 na druhém ročníku HRANÍBRANÍ.
7.4.2018 od 16:30 poprvé vyběhnou naši fotbalisti k mistrovskému utkání proti Kostelecké Lhotě B
(v posledním společném domácím zápase jsme tohoto soupeře porazili 3:2).
(js)

Hodnocení činnosti a plány do budoucna
Na začátku každého roku je čas ohlédnout se za tím uplynulým a nastínit si plány do budoucna. Ne
jinak je tomu i ve Sboru dobrovolných hasičů Olešnice v O. h., který každoročně hodnotí svoji činnost
na Výroční valné hromadě. Na té, zatím poslední, se hodnotil rok 2017, bylo slyšet o mnoha věcech,
na kterých se olešničtí hasiči podíleli, či přímo realizovali a řešili.
Za uplynulý rok zasahovala jednotka požární ochrany u 32 mimořádných událostí. Z nich mimo
jiné bylo 10 dopravních nehod, jedenkrát náhlá zástava krevního oběhu. Zúčastnili se dvoudenní
pátrací akce po pohřešované osobě a podíleli se na hašení jednoho požáru. Dále to byly události
technického charakteru, jako například odstraňování padlých stromů na komunikaci. Velká pozornost
byla věnována odborné přípravě, která probíhala od zimy až do léta každý týden. Nad tu základní,
potom ještě specializovaná v odborných vzdělávacích zařízeních. Výsledkem toho je další odborná
způsobilost pro vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel – olešnická jednotka má
v tomto oboru již 8 vyškolených členů. Další specifickou přípravou bylo poskytnutí první
předlékařské pomoci, kterou školil inspektor provozu Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje. S přispěním dotace kraje si jeden člen rozšířil řidičské oprávnění ze skupiny
B na skupinu C+E, čili řízení nákladních automobilů s přívěsem.
Samostatnou kapitolou potom bylo slavnostní uvedení nového Dopravního automobilu Iveco
Daily do provozu. Akce, které se zúčastnilo velké množství oficiálních i neoficiálních hostů, určitě
stojí za znovupřipomenutí. Hodnota provedené vestavby tohoto vozidla dosáhla částky 685.828,- Kč.
Co určitě stojí za připomenutí je skutečnost, že částku 680 tis. Kč, se podařilo zajistit z mimoobecních
zdrojů, a tak faktický náklad obce byl pouze 5.828,- Kč.
Předchozí zimní sezóna byla bohatá na přívaly sněhu. I zde hasiči přiložili ruku k dílu, když
v časných ranních hodinách organizovali rozšíření a vyčištění důležitých komunikací a silnic
v katastru obce. Pokračovalo se i ve sběru a třídění kovových odpadů a zejména v likvidaci veškerých
vysloužilých elektrospotřebičů. To přispívá ke snížení nákladů na odpadové hospodářství obce a tím
se šetří i peněženka každého občana.
V oblasti sportu a práce s mládeží reprezentovala sbor i obec družstva dětí, žen i mužů na
soutěžích v Dobřanech, Orlickém Záhoří, Provozi nebo Kvasinách. Mimo tato klání se dětský kolektiv
účastnil mnoha akcí, které dětem vyplnily volný čas. Další samostatnou oblastí potom byl dětský
branný závod, který byl na podzim loňského roku uspořádán pro více jak 500 účastníků ve Skiarálu
Hartman. Nejen příprava tří soutěžních tratí, ale i kompletní příprava zázemí a stravování pro
účastníky byl úkol pro několik desítek členů olešnického hasičského sboru.
Poslední velkou akcí roku 2017 bylo vyřezávání stromů, náletů a úklid komunikace z centra
obce směrem na Číhalku, mimo jiné v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Při této akci byl
poprvé uveden do provozu nový obecní štěpkovač. Celkem bylo odpracováno 230 brigádnických
hodin.
Na závěr plány na rok 2018….. Realizace projektu „Přístavba a zodolnění objektu hasičské
zbrojnice“, rozvoj mezinárodní spolupráce, další zvyšování odborné způsobilosti členů jednotky
a mnoho dalšího. K tomu se v průběhu letošního roku však zcela jistě dostaneme…..
(hasiči)

TJ Start Olešnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na
Taneční zábavu
na téma Pohádkové a filmové postavy
kdy: 7. 4. 2018 od 20:00 hod.
zahraje hudební skupina TROP
vstupné 50,- Kč
Olešnický list vydává obec Olešnice v Orlických horách

