10. číslo květen 2018

Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané, máme tu jubilejní číslo Olešnického listu, který Vám opět přináší zprávy o dění v obci,
pozvánky a ohlédnutí za úspěšnými akcemi.

Zprávy z mateřské školy…
Canisterapie
V rámci týdenního tématu ,,Domácí zvířátka‘‘ jsme na 18. 4. 2018 naplánovali
neobvyklou návštěvu. Přijela za námi slečna Anetka se svou fenkou Corty, která je
vycvičená na Canisterapii a často jezdí za dětmi do MŠ.
Na školní zahradě proběhl krátký program, kde se děti s fenkou seznámily, bylo
jim řečeno, jak se mají chovat, jak k fence přistupovat a jak jí hladit. Po programu děti
mohly pejska nakrmit piškoty. A jako překvapení nám slečna Anetka přivezla ještě
jednoho pejska, kuřátka a odvážné holčičky si dokonce mohly vzít do náručí i slepici.
Čarodějnický rej
27. 4. 2018 se nám školka proměnila v čarodějnické doupě. Místo dětí a paní
učitelek dorazili čarodějnice a čarodějové. Dopoledne jsme se přesunuli na školní
zahradu, kde jsme bezpečně rozdělali oheň. Jako správní čarodějové
a čarodějnice jsme si k obědu opekli na ohni buřtík. Po jídle jsme si zakouzlili.
Nejdříve kouzlily paní učitelky a poté to zkusily i děti. Vykouzlili jsme společně
tajný lektvar, který jsme začarovali čarodějnickou básničkou. Během celého
programu nám hrála čarodějnická hudba a všichni jsme si to moc užili.
Výlet Svinná u Skuhrova
Dne 3.5.2018 jsme vyrazili
s dětmi z MŠ na společný výlet.
Po nalodění do autobusu jsme
vyrazili směr Svinná u Skuhrova,
kde jsme navštívili místní kravín.
Mile nás přivítali a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí.
Viděli jsme i malé telátko, spoustu kraviček a býky. Po prohlídce
jsme dostali sešit s úkoly a omalovánkami. V hospodářství
u slečny Anetky a Tomáše, které jsme už znali z návštěvy u nás
ve školce, jsme se seznámili s hedvábničkami, nakrmili jsme
husy, viděli jsme černého kohouta, měsíční mláďátko Emu
Australského a kačenku, jak sedí na vejcích. Děti si pohrály
s kocourem Bibinem a pejsky Corty a Amy.
Čas plynul jako voda, a tak jsme se autobusem přesunuli do Skuhrova nad Bělou, kde jsme viděli oboru
s bílými jeleny a ze dřeva vyřezané sochy. Na závěr jsme se doslova vyšplhali na místní rozhlednu, odkud byl
krásný výhled na celé okolí.
Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 17. května děti vykouzlily úsměv na tváři nejen svým maminkám, tetám a babičkám, ale všem, kteří
se zúčastnili besídky v mateřské škole.
Na úvod děti přivítaly přítomné básničkami pro maminky a rozdaly jim přáníčka, která si samy pečlivě
vyráběly. Nechybělo ani pár písniček. Nakonec děti předvedly i své taneční dovednosti při písničkách „Hockey
pockey“ a „Hlava ramena“. Rodičům děkujeme za podporu a dětem držíme pěsti, aby byly i nadále tak šikovné.
(ap,nm)

Zprávy ze základní školy…
Čarodějnický den v ZŠ
V pondělí 30. dubna jsme ve škole odložili učebnice i sešity a plně jsme se věnovali poznávání světa čarodějů,
kouzel a zaklínadel. Nalíčili jsme se, převlékli do kostýmů a čarodějnický den jsme začali výrobou koštěte
z březových větví. Potom nás čekala čarodějnická zkouška, ve které jsme se učili různá zaklínadla, ozdobili jsme
si sklenice na lektvary, poměřili jsme své síly v hodu březovým koštětem a závěrem všichni dostali zasloužené
vysvědčení. Také jsme uskutečnili zajímavý pokus. Za pomoci popela a technického lihu se nám povedlo
vzkřísit faraonova hada. K čarodějnicím patří oheň. My jsme ho využili k opékání párků a k pečení trdelníků.
Skvělé těsto připravila paní učitelka Přibylová. To byla vůně a dobrota, kterou určitě chceme zopakovat !

Proměna školní zahrady
Vyrůstáme obklopeni krásnou přírodou, o kterou je potřeba pečovat, a tím přispět k rozvoji zdravého životního
stylu. Letošní jaro v nás vzbudilo touhu stát se mladými zahradníky. Pustili jsme se s chutí do založení
kompostu. Máme na zahradě kompostér. K jeho výrobě nám místní výrobní podnik Eltax poskytl přepravní
palety a pan Kulach si poradil se sešroubováním celé konstrukce. Moc děkujeme! Kompostér jsme naplnili
větvemi, trávou, listím, zeminou a zasadili jsme do něj dýně, které využijeme na podzim. Vysadili jsme ovocné
a okrasné keře. Už se těšíme, jak si dál školní zahradu upravíme. Vybudujeme vyvýšené záhony pro pěstování
bylinek a zeleniny. Vytvoříme smyslový chodníček z nejrůznějších přírodních materiálů, na kterém si krásně
namasírujeme chodidla.
Paleta 2018
Letos jsme se opět účastnili výtvarné soutěže Paleta, kterou
organizuje ZŠ a MŠ Voděrady. Tentokrát si všichni
účastníci museli ve svých výtvarných dílech poradit
s tématem „Táhni, ale vrať se!“ Máme upřímnou radost z 1.
místa, které získala Terezka Martinková, žákyně 2. ročníku
naší školy. Gratulujeme!
Den otevřených dveří
V sobotu 5. 5. 2018 byl dnem otevřených dveří v naší
škole. Návštěvníci si prohlédli prostory budovy, ale
zejména výstavu velmi zajímavých a povedených
výtvarných děl našich žáků na téma „Zvíře.“ V tento den
se ve škole v rámci slavnosti Majáles konala také výstava
předmětů denní potřeby z dob minulých paní Krásové. (rb)

Zprávy z obce
Rozhledna
Naší obci, společně s dalšími jedenácti partnery na česko-polském pomezí, se podařilo na potřetí uspět s žádostí
o evropské prostředky na realizaci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část, reg. číslo
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254, kde Obec Olešnice v Orlických horách je projektovým partnerem projektu
s rozpočtem ve výši 245 579,00 EUR. Projekt bude realizován v letech 2018–2020 a bude spolufinancován
z Programu Interreg V-A ČR – Polsko. Na jeho konci bude nová turistická rozhledna na Feistově kopci. Další
rozhledny v našem okolí vyrostou na Novém Hrádku a v Deštném v O.h.. Olešnice bude specifická tím, že další
rozhledna vyroste na polské straně Vrchmezí.
Návštěva ambasády Polské republiky
Ve čtvrtek 17. května navštívili zástupci obce velvyslanectví Polské republiky v Praze, kde jednali společně
z dalšími představiteli místních samospráv z obou stran státní hranice o možnostech rozšíření vzájemné
spolupráce. Jednání se za českou stranu zúčastnili i poslanci parlamentu a senátu ČR.
(jc)

Kritický stav silnice Rokol – Olešnice
Nejen ve vztahu k enormnímu nárostu provozu na silnicích v katastru obce jednali již po několikáté zástupci
obce s Královehradeckým krajem a Správou silnic Královéhradeckého kraje o kritickém stavu a technických
parametrech silnice II/285 v úseku Rokol – Olešnice. O podporu tohoto snažení byli požádání i starostové
okolních obcí, vybraní členové příslušného výboru zastupitelstva kraje a několik dalších.
Dešťové vody na hřbitově
Ačkoliv je kostel v majetku církve, veškeré plochy hřbitova jsou v majetku obce. Každého, kdo přijde do objektu
kostela upoutá zejména na severní straně vlhkost, která vzlíná po jeho zdech. Vedení obce po několika jednáních
se zástupci církve připravilo řešení v podobě odkanalizování dešťových svodů, kde by investorem byla církev
a obec by vyšla vstříc s možností provedení. Po loňském generální opravě obou bočních vstupů by to byla další
přínosná investice pro příjemnější užívání této kulturní památky.
(vk)

Zprávy od hasičů
Přístavba a zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice
Do podzimních měsíců bude probíhat realizace projektu „Přístavba a zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice
v Olešnici v Orlických horách“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007529. Strategickým cílem projektu je
zkvalitnění připravenosti jednotky JPO II Olešnice v Orlických horách zejména ve vazbě na řešení mimořádných
a krizových událostí. Výsledkem bude přístavba jednoho garážového stání, které bude sloužit zároveň jako mycí
a odmrazovací box, celý objekt bude zateplen vnější izolací a díky dieselgenerátoru bude zajištěna energetická
soběstačnost. Dotace na tuto akci je 3,5 mil Kč a může tvořit až 95 % celkových uznatelných nákladů.
Oddíl mladých hasičů
Do oddílu mladých hasičů průběžně dochází 15 dětí, které každý týden trénují disciplíny požárního sportu
a věnují se i dalším činnostem, které přispívají k jejich všestrannému rozvoji. Výsledky této práce lze potom
zúročit na soutěžích, kde měří své síly s dalšími dětmi. V letošní roce mají děti za sebou závody v Houdkovicích
a Kvasinách. Zúčastnily se i soutěže ve výtvarné činnosti pod názvem „Požární ochrana očima dětí“ – zde je
čeká v blízké době převzetí cen v Rychnově nad Kněžnou.
Soutěže v požárním sportu dospělých
V krásné sobotní dopoledne 20. května změřili své síly hasiči ze 14. a 15. okrsku na soutěži v požárním sportu,
která se konala v Bohdašíně. V disciplíně požární útok se lépe dařilo družstvu žen, které obsadilo druhé místo.
Družstvo mužů obsadilo 8. místo.
(hasiči)

Majáles 2018
… se, myslím, povedl. Senioři, kteří si to spískali, děkují všem, kteří
jim pomohli, protože oni sami by to dohromady nedali. Děkujeme
zejména – panu starostovi, který nejen poskytl finance, ale neváhal
sám podstatně přiložit ruku k dílu, panu V. Kloučkovi, který vyřídil
potřebná povolení a pojištění, zařídil vytisknutí plakátů a také
osobně pomáhal, panu F. Talavaškovi, který vybral bezva kapely,
panu D. Dufkovi, který poradil a pomohl, děvčatům Áje a Evě
ze Startu, které významně pomohly ve všem, panu J. Polovi
za postavení pódia, panu J. Chudomskému a spol za postavení stanu,
škole, která poskytla krásně vyzdobenou budovu pro výstavu paní
Krásové, všem šikovným ženám, které připravily sladká pohoštění.
Dále děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na úspěchu akce.
Sponzoři Majálesu 2018 jsou: Obec Olešnice v Orl.h., Eltax v.
d. Olešnice v Orl. h., Hospůdka U Anděla Olešnice v Orl. h.,
Lovecký zámeček Olešnice v Orl. h., Lesy Janeček s.r.o. Kvasiny,
Chalupa Sochová Olešnice v Orl. h., Chalupa 56 Olešnice v Orl.
h.,
Chalupa
Pod Panským vrchem Olešnice v Orl.
h.,
Škodův statek Olešnice v Orl.
h.,
Roubenka U skřítka,
Skiareál lyžařská škola Energy ski school Olešnice v Orl. h.,
Kaden Nový Hrádek, Kovap Nový Hrádek, Nyklíček a spol.
s.r.o. Nové Město nad Metují, Rommi Cosmetics Opočno, Kand
s.r.o.
Dobruška,
Regina NMnM,
Hylena NMnM,
Občané Olešnice, Občané Nového Hrádku, Občané NMnM.
(eb)

Pojeďte s námi na dobrušskou pouť
Poslední víkend v květnu (25.,26. a 27.5.) se bude konat v Olešnici druhé setkání přátel lidových řemesel
a betlémářů. Na sobotu je naplánovaný výlet do Dobrušky, kde se právě v tomto termínu koná pouť.
S panem ředitelem muzea budeme procházet dobrušské památky, začneme hřbitovním kostelem sv.
Ducha, který nebývá běžně otevřený, pak židovským hřbitovem a dalšími památkami, které samozřejmě znáte,
ale zkuste si vzpomenout, kdy jste byli na věži radnice nebo v domku F.L. Věka? Můžete samozřejmě využít
tuto příležitost k návštěvě pouti nebo nově otevřené Rýdlovy vily. Na čtvrtou odpoledne je naplánovaná exkurze
v pivovaru a pak večeře v pivovarském sklepě (pivovarský guláš). Můžete se samozřejmě účastnit jen té části
našeho programu, který Vás bude zajímat.
Využijte tuto příležitost, cesta je pro Vás zdarma, betlémářů bude asi 15, místa v autobusu je dost.
Odjezd v 9 hodin z náměstí, exkurze v pivovaru stojí 50,-Kč, odjezd z Dobrušky je naplánován po 19. hodině.
Kromě výletu bude v sobotu v zasedací místnosti obecního úřadu opět výstava prací, které přivezou betlemáři
(od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin).
(eb)

Pozvánka na 2.ročník olešnického HRANÍBRANÍ
Jde o prima sobotu pro všechny věkové generace. Na hřišti
v sobotu vyroste spousta stanovišť, kde se budou plnit různé
úkoly, za které se budou sbírat body. Za nasbírané body si pak
každý může vybrat v naší hraníbranické nadílce to, na co svým
počtem bodů dosáhl. Nadílka bude bohatá a určitě bude z čeho
vybírat. Soutěžit nebo spíš se bavit budou určitě všichni. Pro
dospěláky budou, tak jako vloni, připravené soutěže vtipné a tím
pádem i odměny budou pro zasmání. Přijďte se pobavit!!
Letos opět pro vás bude připravené pečené prasátko od
Pepina, které bude letos jeho jubilejní (kolikáté?, to neprozradím
tady, to až v sobotu na hřišti), budou ale připraveny i další
pochutiny z domácí kuchyně, máte se na co těšit :)
V průběhu odpoledne vystoupí: MILOŠ MALÝ (Mistr republiky
v mikromagii, semifinalista Československo má talent). Už jsme
měli tu čest vidět jeho vystoupení a rádi ho uvidíme znovu. Je to
profík!!! Večer se chystá ohnivá a světelná show a akrobatická
bojová show v podání skupiny INFERNO TEAM. Večer taneční
zábava se skupinou TROP.
Srdečně Vás zveme, přijďte si jen tak odpočinout a sejít
se. Neseďte doma! Přijďte si posedět k nám a zažít netradiční
sobotu, zapomeňte chvilku na starosti všedních dní.
NEPRACUJTE!! Udělejte si čas na své blízké, rodinu a kamarády. Váš čas, který všem věnujete, Vás nic nestojí
a určitě potěší!!! MY SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT!
2.ročník olešnického HRANÍBRANÍ pro Vás pořádají: TJ START Olešnice v O.h., ZŠ a MŠ Olešnice
v O.h., TROP – hudební skupina Olešnice v O.h.
PS: Jen pár slov…
A smekáme pomyslný klobouk místním seniorům, kteří letos zorganizovali MAJÁLES. Díky tomu my můžeme
poděkovat nejprve jim za to, že Majáles letos byl a pak i Vám ostatním za to, že jste přišli a zakoupili jste si
občerstvení právě u nás. Přispěli jste tak na naše, ale i vaše HRANÍBRANÍ. Děkujeme i Hospůdce
u Anděla za zapůjčení technického vybavení a Loveckému zámečku děkujeme, že nás v nouzi největší zachránil
sýrem. Moc Vám všem děkujeme.
(es)

Máte rádi pranostiky?
Pan Žídek jich má nasbíráno spoustu, a tak některé využijeme. Zmrzlí muži Pankrác, Servác a Bonifác nás letos
moc nepozlobili, ale blíží se další svatý, který má patronát nad počasím, svatý Medard (8. červen).
K Medardovi se váže několik pranostik, nejznámější je Medardova kápě 40 dní kape. Ale jsou i další – Jaké
počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá, nebo Prší-li na Medarda i Prokopa (4. července), shnije mandel
i kopa. A ještě jedna – Svatý Medard vždy jen dobré víno pije a vodu nechává, ať se kam chce lije.
A víte, kdo byl sv. Medard? Byl to biskup, žijící na přelomu 5. a 6. století ve francouzském Nyonu,
zemřel 8. června roku 545, nad jeho hrobem nechal král Chlotar I. vystavět kostel. Legenda vypráví, že malý
Medard šel jednou mezi poli na procházku a stihla ho bouře s prudkým lijákem. Z nebe se náhle snesl obrovský
orel a roztáhl nad chlapcem své perutě, aby nepromokl. Svatý Medard je patronem pastýřů, vinařů
a meteorologů. V dnešním suchu přijde možná Medardova kápě vhod.
(eb)
Olešnický list vydává obec Olešnice v Orlických horách

