1. číslo BŘEZEN 2019
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych Vás předem, než začnete listovat tímto časopisem, srdečně pozdravila.
Letos k nám příroda byla v zimě štědrá, a tak na nás sesypala spoustu sněhu. Byla to taková
zatěžkávací zkouška pro nás, kteří začínáme. Sníh i mráz nadělal spoustu starostí nám všem. Všichni
jsme museli vzít do ruky lopaty, hrabla, košťata. Tam, kam se nedostane technika, musí si člověk
pomoci rukama. Ale to se nedá nic dělat, žijeme na horách a takováto situace nebyla jen u nás a nebylo
to poprvé. Věřím, že přes Vaše občasné připomínky, uznáváte, že jsme se snažili zimní údržbu
zvládnout. Děkuji těm, kteří chápou, že to byla naše první zima a že vše musíme teprve vychytat.
V lednu nás na obecním úřadě jedno pondělní ráno čekalo nemilé překvapení, když jsme ráno spustili
počítač, nemohli jsme se do něj dostat. Bohužel jsme zjistili, že se nám do počítače naboural nějaký
„hekr“ a zakódoval přístup do celého počítače. Vše se nahlásilo na policii, ale bohužel nás to na 14 dní
velmi omezilo. Všechny dokumenty a celý program jsme museli do počítače znovu nahrát a veškerá
čísla a ostatní věci do něj znovu naťukat. Ale nenechali jsme se tím znechutit, prostě i to se stává a
zvládli jsme to!!
Plánujeme další veřejné zasedání a to 21. 3. 2019 od 18 hodin v základní škole, tak se přijďte podívat a
třeba se i zeptat na to, co vás zajímá.
Eva Stojková
Veřejná sbírka pro olešnické varhany…
….úspěšně probíhá, díky Vaší štědrosti máme k datu 6.3.2019 na účtu 91 000,- Kč. Pevně věříme, že
vyjde i dotace od kraje, o kterou požádal pan farář. Průběh sbírky můžete sledovat ve výloze domu č.
16 na náměstí. Zdaleka ještě nekončíme, pro varhany chceme využít příležitostí při Majálesu a zdá se,
že bychom mohli sbírku ukončit slavností na začátku července, kdy bude 150. výročí přivezení těchto
varhan a první hudební produkce na nich. Pak už by se mohl vybraný varhanář pustit do opravy.
Děkujeme všem, kdo zatím přispěli, vážíme si každé korunky, kterou jste darovali. Připomínáme, že
další stále mohou přispívat. Kdo si chce příspěvek odečíst z daní a nedostal potvrzení, může se zastavit
v infocentru.(Odepsat se dá příspěvek 1000,- Kč a vyšší.)
Je vidět, že Vám záleží na kulturním dědictví, které nám zanechaly předcházející generace.
Eva Bezstarosti
Kniha Olešnice v Orlických horách na starých pohlednicích
V srpnu 2019 při Tavení skla dřevem v Deštném by měla být pokřtěna kniha, v níž budou publikovány
staré pohlednice a fotografie z Olešnice v Orlických horách ( Giesshübel). Bude dvojjazyčná – českoněmecká. Kniha bude k prodeji po vydání v olešnickém infocentru. Následující text je převzat
z Orlického týdeníku :
V pořadí třetí publikaci věnovanou pohlednicím a fotografiím z Orlických hor připravuje v současné
době Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Lidé se již mohou

těšit z vydaných publikací Deštné v Orlických horách, Sedloňov a nyní je v přípravě kniha o Olešnici
v Orlických horách. Z archivu muzea a od našich spolupracovníků se podařilo nashromáždit množství
materiálu, a to také díky sběratelské činnosti pana Duška z Olešnice. Reálie a místopis řeší paní
Bezstarosti a pan kronikář Bachura. A protože se mezi místními mohou ukrývat ještě nějaké poklady,
chceme udělat promítání připravované knihy v Olešnici,“ říká ředitel muzea Bohumír Dragoun.
Prostor pro setkání poskytli olešničtí hasiči ve své nově zrekonstruované zbrojnici.
Věříme, že se nám na místě podaří získat nějaký další materiál. Fotografie, pohledy, ale i vzpomínky.
Nikdo se nemusí bát, že bychom mu něco sebrali. Díky technice si se souhlasem majitele pořídíme
kvalitní kopie. Takto získaný materiál obohatí archiv muzea a bude dán i k potřebě obce,“ dodává
Bohumír Dragoun.
OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH NA STARÝCH POHLEDNICÍCH.
Muzeum zimních sportů, turistiky a
řemesel v Deštném v O.h. a Obecní
úřad Olešnice v Orl. horách Vás
srdečně zve na besedu s autory
připravované knihy:
Olešnice v Orl. horách na starých
pohlednicích.
Setkání se bude konat
v sobotu 16. března 2019 v 1500
v budově hasičské zbrojnice
v Olešnici v Orl.horách.
Pokud máte doma staré pohlednice, nebo staré fotografie, i rodinné, z Olešnice,Kutlu aVrchmezí,
vezměte je, prosíme s sebou. Na místě je okopírujeme a ihned Vám je vrátíme. Děkujeme.
Eva Bezstarosti
Olešnický kronikář, Zdeněk Bachura
Tak mě tak napadlo, že člověk, který zde zaznamenává vzpomínky, úspěchy i neúspěchy, veselé i
smutné osudy místních lidí, prostě veškeré dění v naší krásné vesničce, by si zasloužil poděkování.
Většina z Vás bude vědět, že jde o pana ZDENKA BACHURU, který se stal místním kronikářem
v roce 2002, kdy byl oficiálně jmenován. Se zpětnou platností postupně zpracoval a dopsal čtyři
chybějící roky od roku 1998 do roku 2002.
Práce kronikáře musí bavit, to je základ. Zabere to hodně času a je s tím spojena spousta práce a
starostí. V poslední době vidím čím dál víc, jak poctivě pan Bachura pracuje a shromažďuje informace
o dění v obci. Moc si vážím toho, že i nám novým zastupitelům se snaží pomoci, když o to požádáme.
Pan Bachura často přispívá do místního časopisu, ve kterém někdy zavzpomíná na někoho, nebo někdy
napíše poděkování někomu, ale sám sobě si nepoděkuje. Myslím si, že nemusí jít právě o kulaté
výročí, abychom mohli poděkovat za jeho práci, prostě jsem se rozhodla napsat to právě teď, tak
nečekejte nějaké kulaté číslo.
Díky Vaší práci budou uchované vzpomínky na naši krásnou vesničku. Líbí se mi, že je kronika velké,
nikdy nekončící vyprávění.
Děkujeme Vám, že děláte tuto práci s láskou a přejeme Vám, ať Vás tato práce písmáka ještě dlouho
baví.
Na závěr si dovoluji použít jedno Vaše moudro, které se mi velmi líbí:
„Pravda má menší váhu než lež, dobro má menší váhu než zlo a dobří a pravdomluvní lidé pak
proti lidem zlým a lživým nemívají většinou žádnou šanci.“ Zdeněk Bachura
Eva Stojková

ZIMA V MŠ
Zimu v MŠ jsme měli hned od prvního prosincového týdne pestrou i co
se společenských aktivit týká. Hojně jsme využívali zasněženou přírodu
naší malebné vesnice, děti se nemohly dočkat letošního prvního sněhu.
Stavěli jsme sněhuláky, pozorovali jsme stopy lesních zvířátek a hned
od začátku vznikala i u nás ve školce první zimní výzdoba.
Co se týká společenských akcí, hned v prvním týdnu naše děti přivítaly
návštěvu ze samotných nebes i pekel v podobě Mikuláše, čerta a anděla,
kteří nás navštívili 5. 12. 2018. Trošku jsme se báli, ale na druhou
stranu jsme byli velmi stateční a nakonec jsme od Mikuláše dostali i
nadílku.
Také jsme se účastnili vánoční besídky, která se konala 18. 12. 2018.
Pro naše rodiče a přátele jsme si připravili pásmo, které se skládalo ze
dvou pohybových básniček a jedné recitační. Děti se ze začátku styděly,
ale když nervozita opadla, vše jsme krásně zvládli předvést.
Dále jsme navštívili Utzův mechanický betlém, na který jsme se šli
podívat 20. 12. 2018. Dětem se návštěva moc líbila a do školky jsme se
vrátili plní zážitků. Naše radost byla ještě větší, když jsme zjistili, že
nás ten samý den přišel navštívit i Ježíšek a přinesl nám moc krásných
dárků. Plni radosti z předchozích dnů jsme se všichni dočkali Vánoc a
s nimi spojených vánočních prázdnin.
3. 1. 2019 jsme se všichni opět shledali. Celý měsíc jsme využívali naši
přírodu a užívali si sněhových radovánek, všichni jsme byli nadšení
z napadlého sněhu a krásné počasí využívali na maximum.
4. 2. 2019 jsme mezi námi přivítali nového kamaráda, kterému jsme se
začátky u nás snažili co nejvíce zpříjemnit, aby se mu ve školce co nejdříve zalíbilo. 18. 2. 2019 jsme
do školky přicházeli v různých převlecích, ale nebylo to jen tak. Čekal nás karneval, kde jsme zvládli
splnit mnoho úkolů, kterých jsme se nezalekli a den si díky tomu užili, dokonce jsme si i vyrobili
vlastní masky na obličej.

Jana Fišerová

Zima v ZŠ
Zima je ročním obdobím, na které se děti hodně těší.
Vánoce, Ježíšek, dárky, překvapení a sníh – to všechno
rozzáří jejich tváře. Ale za malou chvíli po vánočních
radovánkách nabývají dojmu, že je zima dlouhá a těší se
na jaro. A tak jsme si zimní čas zpříjemnili a vyplnili:
5. 12. do školy přišel Mikuláš v doprovodu anděla a
čerta. Jako mávnutím kouzelného proutku se v ten
okamžik žáci proměnili a stali se z nich nejhodnější
bytosti světa. Slibovali, že své hříchy napraví a podáním
ruky čertovi nás ujišťovali, že to myslí doopravdy. Za
přednesenou básničku nebo zazpívanou písničku dostali
nadílku od Mikuláše.
V úterý 18. 12. se konala besídka MŠ a ZŠ s tradičním
názvem „Naše škola v čase vánočním“. Nejprve přítomní
návštěvníci zhlédli pásmo sestavené z básniček a
písniček, potom následoval tanec „Panda“. Pomyslnou
třešničkou na dortu bylo hudební bubenické vystoupení
žáků spojené se stínovým divadlem. Námětem tohoto
působivého a dojemného představení byl život šamanů a
láska. Hudební nástroje si děti vyrobily z plastových
sudů a kbelíků. K výrobě bubenických paliček posloužily
tenisové míčky a dřevěné tyčky. Besídku jsme zakončili
pohoštěním, na jehož přípravě se podílely děti. Upekly
drobné cukroví a připravily ovocný domácí čaj.
Ve čtvrtek 20. 12. jsme se vydali prohlédnout si Utzův
mechanický betlém, který nás vždycky ohromí svojí
krásou a jedinečností. Ve školní družině se odpoledne
zastavil Ježíšek, který pod stromečkem zanechal dětem
spoustu nových hraček a her.
Lednová sněhová nadílka nám umožnila zimní
sportování. Při tělocviku jsme sáňkovali a bobovali. Na
školním dvoře jsme stavěli bunkry a prolézačky. Výuka
lyžování je letos v březnu.
Karnevalový rej jsme společně s dětmi z mateřské školy
uskutečnili v pondělí 18. 2. Školu ovládly krásné,
barevné, veselé a nápadité masky. Letos byl karneval
trochu jiný. Nejen, že si děti zasoutěžily a zatančily
v tělocvičně, ale nejprve plnily různé úkoly, které byly
připraveny ve třídách. Jednotlivá stanoviště procházely
ve skupinách. Přitom starší školáci pomáhali mladším
kamarádům ze školky. Za splněné úkoly nasbírali body a
potom je proměnili za odměny podle vlastního výběru.
Společně jsme si to parádně užili.
V únoru se do školy přišli podívat předškoláci z MŠ. Pozvali jsme je na „Školní hrátky“, při kterých si
vyzkoušeli, jaké to je být školákem. Připravili jsme pro ně různé úkoly zaměřené na matematiku a
český jazyk, které zvládli na výbornou.
Renata Bachurová

LÉKAŘSKÉ ROKY ŽIVOTA, aneb malé jubileum
Je skoro k nevíře, jak ten čas letí. Málokdo
z občanů ví, nebo je překvapen, že letos
v srpnu 2018 tomu bylo deset let, co
nastoupili do své ordinace v Olešnici
v Orlických horách pan MUDr Josef
Soukup a zdravotní sestra paní Irena
Fišerová, oba z Nového Hrádku. Do
ordinace v obci dojíždějí pravidelně dvakrát
týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Za těch
deset let je pro ně dobrým aspektem větší
znalost o potížích svých pacientů. Lékař
Josef Soukup je velice vstřícný, ohleduplný,
zdvořilý. Umí se vcítit do nesnází pacienta,
vyslechne, vždy dobře poradí, stejně jako
zdravotní sestra Irena Fišerová. Dělají svou
práci rádi, o své pacienty řádně pečují a
tvoří spolu skvěle sehranou dvojici. Praktický lékař je naprosto nepostradatelnou součástí běžného
života. A když doktor v obci funguje, je to výhra. Přítomnost lékaře si pochvalují především starší lidé,
nemusí jezdit do města. A právě lékař na venkově se musí postarat o všechno. Jsou to interní věci,
úrazy, návštěvy, objednání sanitních vozů aj. Veškerá diagnostika a léčba záleží na obvodním
praktikovi. „ Musí si umět poradit a pracovat mnohem více samostatně.“ Buďme rádi, že Olešnice
takového lékaře má. V řadě sousedních obcí prostě obvodní lékař není.
V roce 2014 s noblesou a klidem převzali desítky pacientů, kdy ze zdravotních důvodů ukončil svoji
činnost Mudr Jan Šnajdr z Deštného. Dodnes přijímají pacienty i z okolních vesnic. V obci mají velmi
dobrou pověst a chvála na jejich adresu je nejen z řad občanů, ale i rekreantů. Nezbývá než poděkovat
našemu sehranému lékařskému týmu. A tak přejeme našim jubilantům hodně zdraví, pohody v jejich
náročné práci, aby ta nadcházející léta byla šťastná a úspěšná, jak pro lékařský personál, tak i pro
pacienty.
Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura
kronikář obce Olešnice v Orl. horách
Srpen - 2018
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat místním mladým hasičům za první pomoc při záchraně života mého
manžela Františka Macka dne 13.2.2019.
Božena Macková Olešnice čp.29

Zprávičky ze hřiště
Máme tu březen a to znamená, že nás tento měsíc čeká na hřišti, tedy hlavně v klubovně
TJ Start, karneval.
16.3. se bude konat od 20:00 hodin karneval pro dospělé. Už teď se moc těšíme na
originální masky, které jsou rok od roku vypracovanější. Vloni nás na karneval vypeklo
počasí, tak doufáme, že letos se karneval povede bez větších problémů.
Hnedle v neděli 17.3. od 14 hodin se bude konat karneval zase pro děti. I tento karneval
je rok od roku lepší a lepší. Přípravy jsou už v plném proudu, shánění výzdoby,
sponzorů, dárečků, sladkostí apod., to vše už se připravuje od začátku roku.
Moc se těšíme na všechny návštěvníky 
Další připravenou akcí bude Olešnické Hranibraní, které se bude konat 1.6.2019 na hřišti. Tuto akci
budeme opět připravovat s místní základní školou a skupinou TROP a společně s obecním úřadem.
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. 607 929 223

Olešnický list vydává Obec Olešnice v Orlických horách

