13. číslo PROSINEC 2018
Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár řádků. Konec roku se blíží, je to čas, kdy člověk začne přemýšlet nad tím, co všechno
se letos událo. Nebylo toho málo.Všem, kteří se přičinili o to, že se zde konala spousta akcí a že se
snaží a prezentují naši vesničku dál a dál, se sluší poděkovat. Velké poděkování patří místní základní
škole, která letos opět svojí Strašidelnou školou přilákala do naší obce spoustu návštěvníků. Byla to
perfektně odvedená práce. Další poděkování patří všem, kteří se starají o kulturní akce, TJ Start,
informační centrum, knihovna, muzeum, betlém, kronika. V neposlední řadě děkuji místním hasičům
za jejich práci, jak za práci s dětmi, tak i za jejich práci při zásazích. Vážím si práce vás všech a i těch,
které nejmenuji, ale vím, že nám rádi pomáhají při práci a chodu obce.
Přála bych nám všem, abychom si tu naši vesničku hýčkali dál, abychom prožili krásný předvánoční
čas plný zdravíčka,pohody, lásky, štěstí a to všechno v kruhu našich nejbližších. Ať všichni
vyšlápneme do nového roku pravou nohou a nechť je pro nás ten další rok rokem úspěšným.
Eva Stojková
Co se děje v knihovně
V úterý 13.11.2018 se uskutečnil dvojitý program. V rámci Dne poezie, což je akce organizovaná
každoročně knihovnami, četla své verše paní Hana Novotná. Posluchače zaujaly básně napsané pod
silným prožitkem a všichni si mohli koupit útlou knížečku veršů pro děti, doplněnou omalovánkami,
dílko, které paní Novotná vydala vlastním nákladem. Podvečer pak pokračoval prezentací současných
fotografií Olešnice v Orlických horách, komponovaných s hudbou. Toto své dílo představil pan Petr
Lemfeld a mnozí si z tohoto příjemného setkání odnášeli hned dva vánoční dárky.
Eva Bezstarosti

Podzim v základní škole
Školní čas jsme si během podzimu zpestřili spoustou
mimoškolních aktivit, které nás pobavily, potěšily a obohatily o
nové poznatky, zkušenosti či dovednosti:
10. 10. – Drakiáda – za krásného slunečného počasí jsme se
odpoledne vydali na kopec u kostela, kde jsme vyzkoušeli svoje
dovednosti v pouštění draků. Modré nebe nad hlavou se
proměnilo v barevnou mozaiku vytvořenou z draků různých
tvarů, barev i velikostí. Bylo to nádherné odpoledne, které
jsme si všichni užívali.
19. 10. – Domácí mazlíčci – paní Lea Mannová se s námi
přišla podělit o svoje zkušenosti s chovem pejsků. Na besedě
nás seznámila se svými mazlíčky, které s sebou vzala.
Vyprávěla o nich a odpovídala na všetečné dětské dotazy. Za
milou návštěvu ještě jednou děkujeme.
26. 10. – 100 let vzniku republiky – Významné výročí jsme si
ve škole připomněli vzpomínkou na prvního prezidenta T. G.
Masaryka, který byl velmi vzdělaný a rád jezdil na koni. Využili jsme nabídky spolku ABAKUS, který
vyrobil omalovánku oblíbeného prezidentova koně Hektora, a každý žák si koníčka vybarvil a ozdobil
trikolorou.
26. 10 – Olešnická knihovna - návštěva místní knihovny patří k našim pravidelným každoročním
setkáním. Paní knihovnice Markéta Stonjeková nás nejprve
přivítala a pak nám ukázala velkou nabídku dětských knih,
ze které si každý školák vybral nějakou zajímavou a hned si
z ní v knihovně začal číst. Prvňáčkům, kteří ještě neumějí
číst, pomohla se čtením paní knihovnice a přečetla jim
pohádky. Potom si všichni vzájemně sdělili čtenářské
zážitky, zapsali je do Čtenářského listu a ozdobili
kresleným obrázkem.
27. 10. - Strašidelná škola – příprava této akce nám zabrala
největší část podzimních školních dní, kdy jsme vyráběli
dekorace, kulisy a ozdoby. Vlastně jsme začali už na jaře,
kdy jsme na školní zahradě vysadili dýně, ze kterých jsme
vyrobili krásnou podzimní výzdobu. Vyvrcholením
dýňového tvoření bylo vyhlášení soutěže „O nejkrásnější
dýni“, které byly vystaveny na obdiv všem v průběhu
Strašidelné školy. Všichni tvořiví soutěžící si zaslouží
velkou pochvalu za svoje nápadité výtvory.
8. 11. – Jak vzniká kniha – Do školy za námi přijela
autorka dětských knih, spisovatelka Ivona Březinová.
Setkání bylo velice příjemné, zajímavé a inspirativní.
Vyprávěla nám o tom, jak si splnila svůj dětský sen a stala
se spisovatelkou. Přivezla s sebou na ukázku několik svých
knih, ze kterých nám četla úryvky. Dozvěděli jsme se, jak vlastně kniha vzniká, co je to rukopis, kdo je
to vydavatel, co je nakladatelství, kde spisovatel čerpá nápady a mnoho dalších zajímavostí. Byl to
nevšední zážitek.
Renata Bachurová

Podzim v MŠ
Hned první říjnový den jsme s dětmi z MŠ vyrazili na tradiční podzimní procházku. Podzim jsme
uvítali v Álejce, kde děti společně s paní učitelkou sbíraly plody lesa - šípky, kaštany a žaludy.
Z těchto plodů si děti ve školce vyrobily zvířátka a hned vznikla první podzimní výzdoba. Na podzim
bylo ve škole i školce spousta akcí, kterých jsme se
zúčastnili a to např. beseda s chovatelkou pejsků, tradiční
Strašidelná škola, beseda se spisovatelkou Ivonou
Březinovou a další.
Jelikož mezi tradiční podzimní tvoření patří dlabání dýní,
tak jsme se s dětmi rozhodli, že si dvě dýně také
vydlabeme. Dýně jsme dlabali na školní zahradě. Ruce nám
přitom zábly, ale ta radost z nové dekorace do šatny byla
k nezaplacení.
V rámci týdenního tématu - ,,Martin na bílém koni‘‘ si paní
učitelky pro děti z MŠ připravily překvapení a společně
s nimi upekly pravé ořechové Svatomartinské rohlíčky. Děti od samého
začátku aktivně přiložily ruku k dílu a pečení je moc bavilo. Sice jsme měli
všichni těsto skoro až ve vlasech, ale rohlíčky se nám povedly a i každý
školák od nás dostal k obědu malou ochutnávku.
Tak, jak jsme si my s dětmi užili podzim, tak přejeme všem stejně
radostnou a pořádně zasněženou nadcházející zimu.
19.10.2018 Beseda s chovatelkou pejsků
V pátek 19.10.2018 v deset hodin se sešly děti MŠ a ZŠ v tělocvičně. Na
návštěvu za námi přijela paní Mannová, která je chovatelkou pejsků. Doma
má cca 13 pejsků, o které se velmi pečlivé stará a vychovává je tak, aby
toho pejskové co nejvíce uměli. Přivezla s sebou fenečku Bačkorku a dvě
štěňátka. Dětem po celou dobu odpovídala na zvídavé dotazy. Dále dětem ukázala encyklopedii,
kterou si mohly prohlédnout a na závěr besedy mezi nás pejsky pustila. Děti byly nadšené a pár
odvážlivců si i pejsky pohladilo. Děti jsme pochválily za vzorné chování při besedě a za vstřícné
chování k pejskům.

Andrea Pultrová, Jana Fišerová

Strašidelná
škola
27.10.2018
Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat na naši již tradiční
Strašidelnou školu v Olešnici v Orlických horách. Velké poděkování si zaslouží zejména ti, kteří se
aktivně podíleli na přípravách této akce. Hojná účast, Vaše usměvavé tváře a nadšení nás povzbudily
do další práce.
Monika Lukášková
Cestopisná přednáška o Skotsku
30. listopadu proběhlo v knihovně ještě promítání
fotografií ze Skotska. Radek Gottwald už několik let jezdí
do Skotska na letní brigády, vydělává si sbíráním malin ve
velkopěstírnách a dny volna věnuje poznávání památek a
přírody. Je trochu romantik, a tak rád navštěvuje nádherné
pobřeží, zříceniny starých hradů a klášterů, ale jeden výlet
věnoval i fotbalu v Manchesteru. Zajímavě vyprávěl o
cestování stopem, setkávání s novými lidmi i o rysech, pro
Skotsko a Skoty typických – lochnesce, kiltech i whisky.
Bylo to pro všechny příjemné setkání a rádi přivítáme i další
nadšené cestovatele, kteří budou mít chuť podělit se o své
zážitky.
Eva Bezstarosti
Universita třetího věku
V knihovně také probíhá virtuální universita třetího věku.
Ani se tomu nechce věřit, ale již pomalu končí první semestr
této university. Myslím, že forma výuky splnila naše
očekávání, protože video přednášky jsou kvalitně a poutavě
připravené. V návaznosti na téma tohoto semestru Barokní
architektura 17. a 18. století v Čechách jsme si pro následující letní semestr vybrali téma Klenoty
barokního sochařství v českých zemích, v nichž je například jedna přednáška věnovaná Kuksu nebo
Kroměříži. Podrobnější informace lze získat na www.e-senior.cz. Případní noví zájemci (senioři) se
mohou přihlásit do konce ledna do nadcházejícího letního semestru nebo kdykoliv do dalších semestrů
u paní Štětinové nebo paní Bezstarosti.Vaše účast Vám umožní nejen si rozšířit teoretické vědomosti,
ale i příjemně strávit čas v kruhu svých vrstevníků.
Věra Štětinová
Pozvánky na koncerty v kostele

Obnova varhan
Nápad na obnovu varhan se zrodil po koncertu pana Tymla přímo v kostele, kdy se mnoho posluchačů
shodlo, že by se mělo něco udělat.
Znalecký posudek o stavu varhan
poskytla Královéhradecká diecéze,
diecézní organolog pan Uhlíř. Z jeho
posudku citujeme :
Nástroj se
dochoval v prakticky původním
stavu dodnes a o jeho kvalitě svědčí i
skutečnost, že byl v minulosti
minimálně opravován. Z písemných
pramenů se dozvídáme, že drobnější
oprava proběhla v roce 1922 a v roce
1955. Poslední menší údržba
proběhla v roce 2005, při které byla
opravena a seřízena traktura.
Z důvodu nedostatku financí nedošlo
ke
konzervaci dřevěných částí, a tak
v současnosti je nástroj silně napaden červotočem. Je proto nejvyšší čas nástroj konzervovat. Kromě
celkové opravy je zapotřebí vyměnit ventilátor a celý nástroj intonačně vyrovnat a naladit.
Jak farnost, tak Obec Olešnice v Orlických horách nám přislíbily pomoc. Hodně nám už pomohl
varhaník pan Jiří Tymel. Určitě se obrátíme i na spolek Provarhany, který pomohl s opravou varhan
v Dobrušce, v Přepychách, s opravou pozitivu v Deštném v Orlických horách. Budeme pořádat
benefiční koncerty v našem kostele. K výročí v červenci určitě uspořádáme další akce.
Nejvýznamnějším úkolem bude shromáždit dostatečné množství peněz, neboť i k případné dotaci
musíme mít připravený svůj finanční podíl.
Proto Obec Olešnice zřídila samostatný účet u
Československé obchodní banky,a.s. Poštovní
spořitelna, číslo účtu je 286934756/ 0300, na tomto
účtu budeme shromažďovat prostředky na opravu
varhan, na tento účet můžete také přispívat svými
dary.
Pro podnikatele budeme mít připravenou
darovací smlouvu, aby si mohli dar odečíst z daní.
Jestliže kdokoli máte dobrý nápad, jak pomoci, sdělte
ho některému z patronů obnovy varhan: manželům
Lídě a Zdenkovi Martinkovým, paní Evě Bezstarosti,
paní Margitě Stonjekové.
Sbírku pro varhany zahájíme benefičním koncertem
27.12.2018 od 16 hodin v našem kostele, bude to
varhanní koncert pana Tymla. Bližší informace budou
na plakátech a na našem webu. Budete moci přispět
vstupným nebo adoptovat část varhan, třeba píšťalu
nebo pedál, vše podrobně vysvětlíme společně
s panem Tymlem ještě před koncertem. Pokud
potřebujete jakoukoli informaci, poskytne Vám ji Eva
Bezstarosti v informačním centru nebo volejte
732928374.
Eva Bezstarosti

Historie varhan
Celý tento dvojlist je věnován vzácnému
hudebnímu nástroji, který se nachází na kůru
olešnického
kostela.
Bohužel
je
dnes
v neutěšeném stavu a koncertovat se na něm dá
jen v omezeném rozsahu.
Čím jsou
naše varhany významné a vzácné ? Je to jeden
z mála zacho- vaných nástrojů, které vyrobil
zakladatel
světově
proslulé
krnovské
varhanářské firmy Rieger a synové.V červenci
příštího roku to bude právě 150 let od chvíle,
kdy se naše varhany poprvé v kostele
rozezněly.
Ale začněme od začátku. V našem kostele byly
varhany už od roku 1707, ale po velkém požáru
v roce 1861 byly jako ostatní vnitřní vybavení
velmi poškozené, takže se muselo uvažovat o
pořízení nového nástroje. Nejdůležitější bylo
připravit dostatek finančních prostředků. V lednu
roku 1867 se konala v hostinci U Maršála
Radeckého hudební akademie, která vydělala 181
zlatých a 72 krejcarů, tyto peníze byly věnovány
na pořízení varhan. Obchodník Franz Jirku, který
zemřel v červenci 1868, odkázal na pořízení
varhan 300 zlatých. Učitel z Deštného Franz
Johann Obst věnoval na varhany u příležitosti jmenování svého syna stejného jména Johanna Obsta
učitelem v Olešnici 100 zlatých. Smlouva o zhotovení nových varhan byla uzavřena 2. srpna 1868
ústně s rychnovským varhanářem Amandem Hanyšem. Jmenovaný své slovo nedodržel, stavbu varhan
odložil na rok 1870. Nový učitel Johann Obst našel v novinách zprávu o varhanáři jménem Franz
Rieger z Jägerndorfu( Krnova) ve Slezsku. Na jeho varhany bylo potřeba 700 zlatých. Olešničtí měli
nachystáno 581 zlatých 72 krejcarů. Chybějící peníze doplnila ještě vdova po panu Jirku Františka.
Učitel Obst obdržel zprávu, že pan Rieger má jedny varhany vyrobené. A tak se učitel s radním
Antonínem Vondřejcem vydali na cestu do Jägerndorfu(dnešního Krnova), aby zjistili, zda jsou tyto
varhany pro Olešnici vhodné. Pánové varhany vyzkoušeli a okamžitě zakoupili. Varhany byly
přivezeny navečer dne 26. června 1869. Od Červeného kopce byly až ke kostelu varhany doprovázeny
hudbou, k všeobecnému veselí přispěly i rány z moždířů. Už 28. června začali synové jmenovaného
varhanáře se sestavováním nástroje, což dokončili
7. července. Varhany byly současně
„vyštafírovány“. Slavnostní den nastal 10. července, kdy místní duchovní správce, pan děkan a
biskupský vikář, pater Václav Brandejs, o půl deváté dopoledne varhany vysvětil. Při ceremoniálu
asistovali pan farář sedloňovský a místní kooperátor. Bylo slouženo slavné Te Deum s intrádami,
Ambrosiánský chorál „ Veliký Bože, my chválíme Tebe“ zahrál na varhany pan učitel Obst, ostatní se
zpěvem připojili. Poslední sloku této písně zpíval Jan Fišer, učitel ze Sedloňova. Pak bylo celebrováno
slavnostní Rekviem za pana Franze Jirku. Dále bylo uvedeno Vitáskovo hudební Rekviem, které hrál
na varhany učitel z Deštného Franz Johann Obst starší. „ Varhany se k chvále Boží nádherně
rozezněly.“ V této chvíli ani olešničtí občané ještě netušili, jak významný nástroj koupili, neboť
k rozvoji firmy Rieger mělo teprve dojít.

Historie firmy
Franz Rieger, zakladatel firmy, se narodil v roce 1812 ve vesničce Sosnová nedaleko dnešního
Krnova. Kvalitního varhanářského vzdělání se mu dostalo ve Vídni u Josefa Seyberta. Brzy po návratu
do Krnova si vybudoval dobrou pověst jako varhanář výjimečných kvalit. Stavěl většinou menší
mechanické nástroje, vyráběl i flašinety. Dvě z jeho dětí, synové Otto a Gustav pokračovali v otcových
stopách. Právě tito pánové osobně sestavovali naše varhany. V roce 1872, tedy 3 roky po vyrobení
našeho nástroje, předal Franz Rieger svou firmu synům. Ti se brzy rozhodli stavět velké nástroje pro
velké koncertní sály nebo chrámy. Hned první varhany nové firmy Rieger undSöhne Opus číslo1 byl
zaslán na světovou výstavu do Vídně, kde v roce 1873 získal zlatou medaili za pokrok a zajistil firmě
množství objednávek.Rozhodující význam pro rozvoj firmy měla až světová výstava v Paříži v roce
1878, která kromě mezinárodního uznání přinesla zejména zahraniční objednávky a umožnila
rozrůstání podniku. Od roku 1879 se firma jmenuje Gebrüder Rieger. Světový význam firmy a
mimořádná kvalita jejich nástrojů byla potvrzena ziskem titulu c.a k. dvorní dodavatel, který byl firmě
udělen Rakousko-Uherskou monarchií a Otto v roce 1880 získal od císaře Rytířský kříž. 25 let po
svém vzniku měla firma 150 zaměstnanců, stavěla pro své zaměstnance byty, které se pyšnily
elektrickým osvětlením. Jejich varhany putovaly do Norska, Anglie, Španělska, Turecka, Palestiny,
Portugalska, Dánska, Německa, dokonce i do Argentiny a Mexika. Od roku 1903 přebírá firmu Ottův
syn stejného jména, Gustav se stahuje do ústraní. Rozvoj firmy přerušuje první světová válka a rozpad
Rakousko-Uherska. Dva roky po válce Otto mladší umírá a firmu vede jeho kamarád, který byl
generálním manažerem firmy, Josef von Glatter-Götz. V roce 1924 firmu odkoupil a vrátil jí dřívější
věhlas. Mezi lety 1924 až 1939 bylo v Krnově postaveno 1000 nástrojů a firma měla asi 100
zaměstnanců. V roce 1943 byla výroba varhan zakázána a firma byla nucena vyrábět střelivo. Po konci
druhé světové války byl veškerý německý majetek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a
německé obyvatelstvo odsunuto. Firma přešla pod státní správu a v roce 1948 byla znárodněna. Ve
stejném roce byla znárodněna i jiná varhanářská firma Hermanna Klosse v Krnově. Pod názvem
Továrny na varhany Rieger-Kloss v Krnově prosperovala firma i v době socialismu. Po roce 1989
prošla složitou transformací, v roce 1994 byla privatizována formou prodeje svým zaměstnancům. O
nástroje tohoto druhu nebyl v Evropě v té době zájem a bylo nutno hledat trhy v USA a Asii. Přes
veškerou snahu ale firma bojovala o přežití.
V současné době je firma v insolvenci a propustila
všechny zaměstnance.
Někteří bývalí zaměstnanci firmy Rieger-Kloss
vytvořili své vlastní dílny a pracují dále, mají i
zahraniční zakázky.
Ačkoliv tedy firma u nás zanikla, svůj odkaz zde
zanechala a tradice varhanářství v našich zemích
rozhodně pokračuje dál.

Eva Bezstarosti

HASIČI
V sobotu 1. prosince 2018 byla za přítomnosti občanů, mnoha vzácných hostů v čele s hejtmanem
Královéhradeckého kraje, policejním ředitelem Středočeského kraje, ředitelem Hasičského
záchranného sboru z Rychnova nad Kněžnou a vrcholných představitelů mnoha obcí a hasičských
sborů z širokého regionu,
slavnostně uvedena do
provozu zrekonstruovaná
hasičská zbrojnice. Všichni
přítomní měli možnost
zhodnotit výsledek 13-ti
měsíců intenzivní práce,
během kterých se podařilo
zpracovat projektovou
dokumentaci, zajistit
stavební povolení, získat
dotaci, vybrat dodavatele a
zrealizovat akci, která
zkvalitní připravenost
jednotky požární ochrany
zejména ve vazbě na řešení
mimořádných a krizových
událostí.
Mimo přístavby garáže, která umožní bezpečné parkování a údržbu cisternové automobilové stříkačky,
byl celý objekt zateplen, vybaven novým kompresorem pro doplňování vzduchu do vozidel a
dieselelektrickým generátorem. Naše obec tak následovala sousední obce Nový Hrádek a Deštné v O.
h., ve kterých byly v tomto roce realizovány podobné akce, jenž zkvalitní zázemí jednotkám sborů
dobrovolných hasičů obcí. Projekt byl zrealizován mimo jiné s využitím zdrojů Evropské unie,
státního rozpočtu s podporou Královéhradeckého kraje pod registračním číslem
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007529.

Vít Klouček

TJ START
Oddíl kopané má po podzimní sezóně na kontě 6 bodů za dvě domácí výhry s Lípou B a
Kosteleckou Lhotou B. Bohužel přezimujeme na posledním místě tabulky se ztrátou dva
body na Kosteleckou Lhotu B. Během podzimu jsme do týmu přivedli 3 nové mladé hráče,
kteří hráli v Ohnišově. Od ledna máme každé pondělí od 20:00 do 21:00 zamluvenou
tělocvičnu v Novém Městě nad Metují, kde budou probíhat fotbalové tréninky. Start jarní
sezóny je naplánován na 13.4.2019 kdy se náš tým utká v Kostelecké Lhotě s její
rezervou.První domácí zápas bude na
jaře, pokud se nic nezmění, 20.4.2019
od 17:00. Podzimních šest domácích
zápasů navštívilo 314 diváků!

Oddíl stolního tenisu letos zahájil již
32. sezónu v okresních soutěžích. V
letošním roce máme zastoupení ve
třech třídách okresního přeboru - A
tým hraje v I. třídě, B-tým hraje ve III.
třídě a C - tým hraje IV. třídu. Celkem máme
22 aktivních hráčů.

TJ START Olešnice v Orlických
horách,z.s. pořádá mezi svátky Vánoční
turnaje ve stolním tenisu:
26.12.2018 od 9:00 pro registrované hráče
27.12.2018 od 9:00 pro neregistrované
hráče,
prezentace vždy 30 minut před zahájením.

Josef Sedláček

KONTAKT:
Starostka
Eva Stojková
Místostarosta Josef Sedláček
Místostarosta Luboš Jelen

tel. 724 186 807 email: obecniurad@olesnice.net
tel. 606 073 080
tel. 724 236 508
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