1. číslo LISTOPAD 2016

Slovo úvodem …
Právě držíte první číslo Olešnického listu, který Vás informuje o kulturním a společenském dění
v Olešnici v Orlických horách, ale hlavně Vás chce také pozvat na další akce, které se budou v naší
obci konat v čase adventním a vánočním. Udělejte si čas a neváhejte se jich účastnit. Určitě se nudit
nebudete! Přijďte s dalšími přáteli a odpočinete si od předvánočního stresu.
(jc)

Olešnice v Orlických horách má oceněnou paní knihovnici
Dne 19. října bylo ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové předáno ocenění Knihovnice roku
v kategorii Malá veřejná knihovna naší paní knihovnici Margitě Stonjekové. V rozhovoru pro Orlický
týdeník uvedla: „Bylo to pro mě veliké překvapení, mám radost a jsem velice dojatá. Letos jsme měli
v knihovně hodně akcí, mezi nimi i oslavy 120. výročí založení naší knihovny. Každý poslední čtvrtek
v měsíci máme v knihovně posezení s panem farářem Barborkou a do konce roku nás čeká ještě oslava
výročí narození pana Josefa Utze, který postavil náš známý betlém. Přijede restaurátor pan Kamil
Andres, který letos dokončil třetí etapu opravy betlému a do Olešnice každý rok rád jezdí na besedu.
Poslední letošní akcí bude již tradiční vánoční setkání seniorů.“ Paní Stonjeková měla velkou radost
z obrázku, který dostala spolu s květinami a drobnými dárky. Ceny nominovaným předal první
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, předsedkyně SKIP Východní Čechy
Kateřina Hubertová, předseda SKIP Roman Giebisch a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové Eva Svobodová.
Dne 4. listopadu byl natočen ještě rozhovor s paní Stonjekovou pro rozhlas Hradec Králové, který byl
ještě téhož dne ve 14.40 odvysílán. Zde paní Stonjeková přijala blahopřání a připomněla ještě akci
s dětmi – Spinkání v knihovně, která měla velký ohlas.
(eb)

Děti ve škole i školce užívají podzimu plnými doušky

Drakiáda

Stopovaná za dráčkem

10. ročník úspěšné STRAŠIDELNÉ ŠKOLY
Dne 29. října uspořádala Základní škola a Mateřská škola Olešnice v Orlických horách už desátou
STRAŠIDELNOU ŠKOLU. Její hlavní organizátorkou je paní vychovatelka z družiny Monika
Lukášková. Má obrovskou invenci, dokáže vymyslet vždy něco překvapivého, čím předčí minulé
ročníky. Všechny byly krásné, propracované do detailu a opravdu strašidelné. Mnohé děti se do sklepa
školy ani neodváží, protože tam probíhá to pravé strašení. Letošní peckou bylo rejdění predátorů
v tělocvičně. V celé škole je ale i spousta nádherných dekorací a inspirativních nápadů, které vyrábějí
děti v družině nebo při výuce. Škole pomáhá s realizací každý rok více rodičů i nadšených
spolupracovníků. Škola si spolupráce váží, její poděkování všem, kteří se na Strašidelné škole podíleli,
si můžete přečíst v informační skříňce školy u obchodu. Jsou tam i fotografie z této tradiční akce, tady
je alespoň jedna.
(eb)

Tihle strašili ve škole

Vítání občánků
Dne 5. listopadu 2016 přivítal starosta obce Jiří Cejnar a místostarostka Mgr. Hana Novotná
v zasedací místnosti na obecním úřadě nové občánky obce Olešnice v Orlických horách. Bylo
přítomno všech 6 nových občánků se svými rodiči. O doprovodný program se postarali žáci místní
základní školy pod vedením Mgr. Renaty Bachurové. Jejich vystoupení bylo bezprostřední, upřímné
a milé. Celá slavnostní příležitost proběhla ve velice radostné atmosféře.
(jc)

Vítání občánků

Doprovodný program

Víte, že v roce 2016 je to právě 120 let od narození pana Josefa Utze, tvůrce
našeho mechanického betlému?
To nemůžeme nechat bez povšimnutí. Navíc právě teď v říjnu dokončil restaurátor betlémů pan Kamil
Andres třetí etapu obnovy betlému, letos opravoval a konzervoval všechny vozíky s pohyblivými
postavami. Jako vloni i předloni i letos rád přijede s přednáškou o provedené obnově betlému. Letos
připomeneme vzhledem k výročí život pana Utze a protože i pan Andres je vynikající řezbář,
připomeneme i jeho dílo. Bude i krásný hudební doprovod.
(eb)

Pocta panu Utzovi i panu Andresovi se bude
konat ve středu 23. 11. 2016 v 17 hodin
v knihovně. Těšíme se na Vás.
Pozvánka pro návštěvu Utzova betlému - kdykoli
v předvánočním čase, i když jste betlém už někdy viděli,
přijďte znovu žasnout nad prací geniálního tvůrce. Chvíli
postát a obdivovat všechny pohybující se postavy se hodí
nejlépe právě teď, krásně se odpoutáte od vánočního
shonu. Ve všední den i o víkendu – pokud není nikdo
v informačním centru, volejte na telefon 732 928 374.
Netradiční pohled do zákulisí betléma

Dívejte se na adventní Toulavou kameru, v jedné z nich
bude reportáž o našem Utzově betlému.

Vánoční strom na náměstí v Olešnici v Orlických horách
Obec Olešnice v Orlických horách společně se Základní a Mateřskou školou Olešnice v Orl. h.
Vás zvou na slavnostní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
na náměstí v sobotu 26. 11. 2016 v 18 hodin

Přijďte prožít tu pravou vánoční atmosféru do kostela
Obec Olešnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Máří Magdaleny ve čtvrtek 22. 12. 2016 v 18 hodin
vystoupí Z. Svědík a G. Machová

Štědrý den v kostele
pan farář Barborka
Vás zve na PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBU v Olešnici v Orl. h.
v kostele sv. Máří Magdaleny na Štědrý den 24. 12. 2016 ve 22 hodin

Informace o sbírce pro kostel
Už v loňském roce proběhla mezi věřícími i jen občasnými návštěvníky kostela sbírka na výměnu,
případně restaurování dveří bočního vchodu kostela. Poděkování patří všem, kdo přispěli jakoukoli
částkou. Peníze jsou uloženy na samostatném účtu a oprava je v jednání. V kostele je položen téměř
nový koberec, který darovali manželé Mackovi, a jedná se o ozvučení kostela. V loňském roce byla
podána žádost o dotaci na opravu varhan, která nebyla podpořena, ale s opravou varhan se do
budoucna počítá.
(eb)

Sport v Olešnici v Orlických horách
TJ START Olešnice v Orlických horách
Fotbal: Po podzimní sezóně přezimuje náš fotbalový tým na 7. místě IV. třídy okresního přeboru. Po
slibném herním začátku začal náš tým i sbírat body, kterých máme více než za celý loňský rok.
Stolní tenis: Od října se rozběhly soutěže ve stolním tenise, ve kterých máme 3 družstva. Po pěti
odehraných kolech vede náš A tým tabulku okresní RP1, B tým je po pěti kolech na druhém místě
v okresní RP3 A a C tým je po pěti odehraných kolech na osmém místě.
Zveme Vás na tradiční vánoční akce:

17. 12. 2016 od 20:00 hod. – Vánoční country
26. 12. 2016 od 9:00 hod. – Vánoční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče
27. 12. 2016 od 9:00 hod. – Vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče
(js)

Hasiči chystají …
Hasičský Mikuláš
pro všechny děti z Olešnice a okolí se uskuteční 3. 12. 2016 od 14:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Prosíme rodiče, kteří své děti na tuto akci budou chtít přivézt, aby nás informovali na telefonním čísle
606 035 420 nebo na e-mailu hasici@olesnice.net do 28. 11. 2016.

Výroční valná hromada
sboru dobrovolných hasičů se uskuteční 7. 1. 2017 od 17:00 hodin v hasičské zbrojnici. Zváni jsou
všichni členové a přátelé olešnických hasičů, kteří budou moci vyslechnout zprávy o činnosti sboru
dobrovolných hasičů, jednotky požární ochrany a činnosti oddílu mladých hasičů.
(vk)
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