12. číslo ZÁŘÍ 2018

Slovo úvodem …
Vážení spoluobčané, čas běží neúprosným tempem a máme tu podzimní číslo Olešnického listu.
Doufám, že jste si všichni užili dlouhého slunečného léta a že Vám dobrou náladu nepokazí
nadcházející často pochmurné podzimní počasí. Každé roční období má své kouzlo, kterého je
třeba využít. Pojďme a pokračujme ve společných akcích v obci tak jako doposud.
Děkuji všem, kteří se podílejí na společenských a jiných aktivitách ve prospěch obce.
(jc)

Ze života mateřské školy…
První dojem je vždy důležitý. A tak není divu, že se první školkový den
paní učitelky z místní mateřské školky snažily, aby se novým dětem
ve školce líbilo. Hned 3. září ráno, když se sešly všechny známé i neznámé
děti, se paní učitelky představily a hezky děti uvítaly do školky.
Dětem bylo vysvětleno, jak se ve školce správně chovat a byly
seznámeny se všemi zásadami bezpečnosti - jak ve třídě, tak po celém
prostoru školky. Děti se jednotlivě seznámily s novými dětmi a poté si šly společně hrát.
První den byl volnější a hned u svačinky nás čekalo překvapení. Na návštěvu za dětmi
přišel pan starosta s paní Ivanou Kloučkovou. Děti byly přivítány do nového prostředí a všem
bylo popřáno, aby se nám společně hezky dařilo. Každý dostal čokoládovou sladkost, kterou
mohl po svačince zdlábnout. Dopoledne nás ještě vyfotil místní kronikář pan Bachura. Po řízené
činnosti jsme s dětmi vyrazily ven na procházku, kde byly děti seznámeny s tím, jak se venku
a při procházce chovat.
Všem dětem ještě jednou přejeme hodně úspěchů, radosti a dobré nálady v celém
průběhu školního roku. Rodičům a paním učitelkám přejeme způsobná, pilná a vnímavá dítka.
(ap)

Ze života základní školy…
Září v kalendáři vrátilo děti zpět ke školním povinnostem, i když počasí připomínalo léto v plné
kráse. V pondělí 3. září jsme zahájili nový školní rok – přivítali jsme všechny děti, zvláště naše
prvňáčky a také nově příchozí žáky do 2. a 4. ročníku. Pozdravit školáky přišel pan starosta Jiří
Cejnar, který předal našim novým nejmladším školákům dárky na uvítanou a všem žákům malou
sladkost. Přejeme našim žákům hezký školní rok.
V uplynulém školním roce jsme k 31. 8. 2018 úspěšně ukončili dvouletý projekt
s názvem „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ v Olešnici v Orlických horách“, který
byl financován EU z OP VVV. Získané finanční prostředky v celkové výši 444 932,00 Kč byly
investovány do personální podpory MŠ, do osobnostně profesního rozvoje pedagogických
pracovníků, do rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti dětí a žáků a na odborně zaměřená
setkávání s rodiči. V tomto školním roce na projekt navazujeme realizací dalšího projektu se
stejným názvem, ve kterém jsme získali prostředky v celkové výši 806 203,00 Kč.

Celoroční projekty ve škole:
 Recyklohraní - sbíráme ve škole použité baterie a drobné
elektrospotřebiče.
 Ovoce a zelenina do škol – žáci prvního stupně dostávají zdarma dvakrát
do měsíce ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy.
 Zájmové kroužky – od října zahájí svoji činnost Kroužek angličtiny, Šikovné ruce
i Příroda a hry. Rádi bychom nabídku kroužků rozšířili, a proto uvítáme každého, kdo by
chtěl část svého volného času věnovat dětem a vést nějaký kroužek.
Dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou již nyní připravujeme – Strašidelná škola v sobotu
27.10.2018 v podvečerních hodinách.
(rb)
Bubenická dílna aneb v rytmu sběrného dvora
V pátek 21. 9. 2018 za námi do školky a do školy přijel pan David
Andrš. Nepřijel sám, ale přivezl nám ukázat spoustu zajímavých věcí.
Pan David totiž hraje na recyklované materiály, proto s sebou měl
plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek a paličky s tenisovými
míčky. Děti si mohly zkusit, jak se dají využít věci kolem nich
k produkci zvuku. Dále si vyzkoušely ,,Body drumming‘‘ – což je hra
na celé tělo. Všemožné tleskání a pleskání např. na břicho, stehna,
zadek či dokonce na tvář. Děti celé vystoupení moc bavilo, naučily se
pár jednoduchých rytmů a zbavily se přebytečné energie. Hrát se dá
totiž na všechno a v každém z nás dřímá alespoň malý muzikant.

(ap)
SLÁVA, máme obchod!
A jaký – vše přehledně srovnané, nabídka se nikdy nebude líbit všem, ale důležité věci tu jsou
a hlavně – ta luxusní prodejní doba. Až si skoro myslím, že si ji ani nezasloužíme za to, jak
někteří z nás už zase frfňají, velmi rychle jsme zapomněli, jaké to je několik hodin stát
u pojízdné prodejny. Prodejci otevřeli na konci sezóny, jsou hodně zklamaní z toho, jak málo
mají zákazníků. Podle počtu obyvatel jsme tak na hranici toho, aby se tu udržel obchod, je to
pro nás důležitá služba, tak tu prosím nakupujme! Mějte trochu trpělivosti s novými prodejci,
sdělte jim, co byste rádi nakupovali, co Vám chutná, co mají objednat. Budou vědět, že to pak
doopravdy koupíme. Jsou velmi vstřícní, milí a ochotní, tak je prosím podpořme!
Zároveň musíme ocenit vstřícnost hospůdky U Anděla, která reagovala na okamžitou
potřebu a otevřela malý krámek přímo v domě s hospůdkou. Moc děkujeme všichni, kdo jsme
tam nakupovali. Doufáme, že v sezóně se tu uživí klidně i dva obchody.
(eb)

Svěcení křížků
V neděli 22. července proběhlo po pouťové mši svěcení křížku „u paní Fléglové“, který se vrátil
po dlouhé době renovace na své původní místo, a křížku „v alejce“, který restauroval na vlastní
náklady pan Tuček ve spolupráci s panem Klárem. Svěcení obou památek zpříjemnilo krásné
počasí a vůně pouťových koláčků.
Neustále se snažíme pečovat o další památky v obci. V září se podařilo opravit zanedbané
oplocení a přístup ke křížku před rekreačním zařízením Juráška.
(jc)

Krásný varhanní koncert v kostele
1. září se konal v našem kostele varhanní koncert pana Tymela. Vyslechnout si ho přišlo asi
60 lidí, což myslím překvapilo i pana varhaníka. Zněla většinou barokní hudba a naše varhany
umějí rozezvučet celý kostelní prostor. Pan Tymel nás upozornil, že musel vybírat skladby podle
stavu našich varhan, je to krásný, cenný, starý nástroj, ale nutně by potřeboval opravu. Našim
varhanám budeme věnovat jedno příští číslo Olešnického listu. Pan varhaník nás provedl každou
skladbou, takže kromě krásného zážitku z hudby jsme se dozvěděli i něco o autorovi. Všichni,
kdo na koncertu byli, doufají, že varhanní hudba v kostele nezněla letos naposledy.
(eb)
Zdravotní přednáška
18. září se uskutečnila v knihovně přednáška společnosti MAMMA HELP o problematice
nádorového onemocnění prsu. Dvě lektorky seznámily posluchačky se systémem péče
o nemocné ženy a hlavní část přednášky věnovaly samovyšetření prsů. Přednáška byla spojena
s promítáním a praktickým předvedením na modelu prsou. Smyslem přednášky bylo poučit ženy
o důležitosti častého vyšetřování prsou, protože včasné odhalení nemoci je předpokladem
úspěšné léčby.
(eb)
Univerzita třetího věku
V úterý 2. října začíná cyklus přednášek virtuální univerzity pro lidi
důchodového věku. Paní Věra Štětinová přivítá přihlášené na první
přednášce v knihovně v 9 hodin. Tématem je Baroko v Čechách.
Cena jednoho semestru (6 přednášek) je 300,- Kč. Pokud by se ještě někdo
chtěl připojit, je vítán. Přijďte si trochu procvičit paměť, dozvědět se něco nového, ale také se jen
prostě sejít u kávy nebo čaje a popovídat si.
(eb)

Hasiči
Jako každý rok, i letos jsme po školních
prázdninách opět „rozjeli“ kroužek mladých
hasičů.
Protože víme, jaké soutěže budou
probíhat, snažíme se děti na všechna specifika co
nejlépe připravit.
A není toho málo. Musí zvládnout několik
uzlů, základy topografie, grafické značky věcných
prostředků hasičské techniky, musí znát vhodná
a nevhodná hasiva na různé látky, střílí
ze vzduchovek a v neposlední řadě musí prokázat
sílu při přelézání lana a vytrvalost při běhu na tři
kilometry (kategorie mladších).
Prvním závodem, na který jsme děti
přihlásili, byl Lukavický braňáček. Předstartovní nervozita u dětí nebyla znát, zato doprovod jí
vždycky má na rozdávání. Ta po startu rychle odezní, aby nastoupila starost o to, aby děti
nezabloudily, aby se vrátily bez úhony. A potom dlouhé čekání než proběhne celý závod a budou
vyhlášeny výsledky. To čekání i tentokrát stálo za to. Z 32 startujících byla hlídka B
na krásném 15. místě (první start v životě!!) a potom dlouhé čekání. Zkrátím napětí.
Hlídka A si vyšlápla na „bednu“ pro stříbrné medaile a to o pouhé 0,06 vteřiny za vítězi.
Někde z přihlížejících se ozvalo: už jsou zase tady, ta žlutá trička se znakem Olešnice.
Je s těmi dětmi spousta starostí a stráveného času, ale ten pocit úspěchu stojí za to.
(hasiči)

Vzpomínání na paní Lemfeldovou
Obecní knihovna v Olešnici v Orlických horách pořádá v rámci akce Týden knihoven 2. října
vzpomínkovou akci na paní Lemfeldovou, která byla nejen výbornou kronikářkou a knihovnicí,
organizátorkou kulturních akcí, ale založila místní muzeum a hodně se zasloužila i o to, že dnes
máme v obci Utzův betlém. Kdo jste ji znal, přijďte na ni zavzpomínat a pokud máte nějakou
fotografii nebo jakýkoli jiný materiál spojený s její osobou, přineste ukázat ostatním.
Obecní knihovna Olešnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na vzpomínání na paní Lemfeldovou
kde: Obecní knihovna Olešnice v Orlických horách
kdy: 2. 10. 2018, od 17:00 hod.

Strašidelná škola
Základní škola a Mateřská škola v Olešnici v Orlických horách
Vás srdečně zve na tradiční Strašidelnou školu
kdy: sobota 27. 10.2018 ve večerních hodinách.
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Česko-polská Hřebenovka - východní část
Číslo projektu:

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner:

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři:


Královéhradecký kraj



Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej



Pardubický kraj



Powiat Kłodzki



Olomoucký kraj



Gmina Międzylesie



Liberecký kraj



Gmina Bystrzyca Kłodzka



Sdružení Neratov, z.s.



Gmina Duszniki-Zdrój



Obec Deštné v Orlických horách



Gmina Radków



Obec Olešnice v Orlických horách



Gmina Miejska Nowa Ruda



Městys Nový Hrádek



Gmina Nowa Ruda



Obec Vysoká Srbská

Rozpočet celkem
3 571 346,11 €
dotace EU z EFRR
3 035 553,00 €
dotace státního rozpočtu ČR
97 950,00 €
vlastní vklad partnerů
437 843,11 €
Doba realizace:

1.4.2018 – 31.10.2020

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská
Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy
spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude
doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a
informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu









Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením zaniklých
historických rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného historického dědictví
Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou
v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově
v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici
Parkoviště – v lokalitě výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku bude vybudováno nové parkoviště
Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo
spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení
Čechů i Poláků
Marketingová kampaň - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového
portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích,
vydání tištěných materiálů, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření
videospotů, inzerce v regionálním i celostátním tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí.

Více informací na webu:

https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

