2. číslo KVĚTEN 2019
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem Vám všem přeji krásné jaro a léto. 4.5.2019 se v Olešnici na náměstí uskutečnil 28. ročník
Majálesu. Děkujeme všem sponzorům za jejich příspěvky na Majáles 2019. Akce se vydařila i přes to
komplikované počasí. Skvělá Opočenka zahájila tuto akci, pak milé vystoupení dětí z místní ZŠ a
houslistka NIKA, která učarovala nejen svým talentem. A pak sice za deště a sněhových vloček
zahrála BAND-A-SKA, kluci byli úžasní. Výborné dobrůtky z místních hospůdek i stánků tuto akci
jen a jen doplnili. Výstava začínajících místních umělců (studentů) byla netradiční, ale velmi pěkná a
další výstava byla i v místním kostele, kde vše připravila místní skupinka důchodců (nadšenců).Při
přípravě se tak propojilo několik generací, lidí, povah, názorů a všichni měli jeden cíl, užít si sobotní
den!!! Všem, kteří nám s přípravou pomáhali moc a moc děkuji, protože každý z nich zapadl do této
majálesové skládačky tak dobře, že se vše podařilo na jedničku. A že nám pršelo a sněžilo, no to se
prostě někdy stává, že nevyjde všechno tak, jak bychom si přáli, ale i přes nepřízeň počasí to bylo
velice přátelské setkání a to nás těší.
DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁS PŘIŠLI PODPOŘIT.
Eva Stojková
Virtuální universita třetího věku
V prosinci minulého roku všichni přihlášení studenti úspěšně ukončili
zimní semestr university třetího věku a na závěr semestru byl všem
účastníkům předán pamětní list. Slavnostního aktu se ujala paní starostka
jako zástupce zřizovatele university. Při neformálním setkání jsme paní
starostku informovali o průběhu semestru a o našich dojmech a pocitech
z přednášek. Koncem dubna jsme ukončili letní semestr 2019 na téma
Klenoty barokního sochařství v českých zemích. V dalším zimním
semestru, který bude začínat v říjnu, chceme pokračovat v barokní
architektuře a plánujeme zaměřit svou pozornost do Itálie a věnovat se
životu a dílu Michelangela Buonarrotiho.
Případní noví zájemci jsou vítáni a mohou se přihlásit u p. Štětinové
nebo p. Bezstarosti. Podrobné informace o universitě najdete na www.esenior.cz a aktuální zprávy na webových stránkách obce:
www.olesnice.net.
Věra Štětinová

POZVÁNKA NA VÝLET
O víkendu 24.-26.5.2019 se bude v Olešnici konat již třetí setkání betlémářů a přátel lidových řemesel.
Jste zváni jednak na prezentaci děl, která řezbáři přivezou, ta bude probíhat v budově radnice od 18
hodin v pátek, dále na sobotní výlet, který bude zajímavý.
Odjezd je v sobotu z náměstí v 9 hodin autobusem cestovní kanceláře paní Hudkové z Hrádku, jede se
nejdříve do Deštného na prohlídku muzea s panem Dragounem, ve srubu Karolina bude malý oběd,
pak se přesuneme do Uhřínova na prohlídku středověkého skanzenu Villa nova ( opět provádí pan
Dragoun). Další zastávkou je kostel v Neratově, po prohlídce bude následovat večeře v Pastvinách a
po večeři jedeme na prohlídku řezbářské manufaktury pana Hrudky ve Vlčkovicích. Návrat asi v devět
hodin večer. Výlet Vás bude stát asi 100,- nebo nejvýš 150,-Kč + oběd a večeři. Místo oběda si klidně
můžete vzít svačinu z domova.
Obec Olešnice v Orl. horách uhradí 5 000,-Kč na jízdné autobusu, proto pro Vás budou náklady na
výlet minimální. Neostýchejte se jet s betlémáři, jsou to velmi příjemní lidé. Využijte příležitosti
k důkladnému poznání našeho okolí.

Eva Bezstarosti
Poděkování…
…Trošku se mi v minulém čísle vymstilo, že jsem poděkovala „jen“ jednomu člověku. Bylo mi to
vytýkáno, že je tady víc lidí, co dělají pro obec a nepoděkovala jsem jim. Chtěla bych tedy říct, že si
vážím práce všech, kteří dělají něco pro zlepšení chodu obce. A protože jsem si pročítala minulé listy,
říkala jsme si, že by nebylo od věci poděkovat jednotlivcům a třeba v každém čísle poděkovat jen
jednomu nebo dvěma.., prostě podle toho, jak to cítím.
Dnešní poděkování bych ráda věnovala paní Markétě Stonjekové, místní knihovnici, která svoji práci
zvládá téměř dokonale. Moc si vážím její práce, ochoty pomoci a toho, že k tomu všemu se ještě stará
o dění v kostele. Paní Stonjeková se tomu věnuje opravdu s plným nasazením. Kdo jste ještě místní

knihovnu nenavštívil, určitě přijďte pro knížku nebo na některý kulturní pořad, který se tu koná.
Děkuji Vám, paní Stonjeková, že se v knihovně lidé cítí spokojeně, je to hlavně díky Vašemu
přístupu.
Ještě v tomto čísle musím poděkovat všem seniorům, kteří jsou v naší obci opravdu akční. Jejich
nadšení stále něco podnikat je opravdu obdivuhodné. Organizují různé akce a neváhají pomoci
při dalších akcích, které se tu konají.
Bezva partu těchto lidí nám mohou okolní vesnice jen závidět. Přeji, aby jim jejich vitalita a nadšení
vydrželo co nejdéle. Děkuji, že Vás tady máme a že i díky Vám se naše vesnička posouvá dál a dál.
Eva Stojková
Sbírka na varhany
Součástí našeho majálesu 4. května byla i výstava Lidové stavby Královéhradeckého kraje v kostele
sv. Máří Magdalény. ( V současné době si ji můžete prohlédnout v chodbě naší radnice.) Výstavu si
v kostele prohlédlo asi 80 lidí, zároveň dostali informaci o stavu sbírky na varhany. Někteří také
přispěli nebo později poslali peníze na účet sbírky. Takže k 16.5.2019 máme na účtu 124 845,-Kč. Už
je také dohodnutý termín opravy varhan. Pan Uhlíř, diecézní organolog, doporučil pana Červenku,
který opravoval varhany na Novém Hrádku a v současnosti opravuje varhany v Bystrém. Na začátku
července se pustí do renovace našich varhan. Koncem května bude sepsána smlouva mezi varhanářem
a farností na konkrétní částku peněz. Reálný odhad je 250 000,-Kč. Pokud vyjde žádost o dotaci, měli
bychom mít hotovost připravenou. Věřím, že se vše podaří díky štědrosti Vás všech, kteří jste
přispěli.
Sbírkový účet u Československé obchodní banky,a.s. Poštovní spořitelna, 286934756/ 0300
Eva Bezstarosti
Jaro v ZŠ
Než jsme se rozloučili se zimou, stihli jsme si užít začátkem března týden krásného lyžování v areálu
chaty Juráška v Olešnici v Orlických horách. Výuku lyžování zajistila tamní lyžařská škola. Počasí
vyšlo na jedničku a děti si pod vedením instruktorů zdokonalily své lyžařské dovednosti. Moc si
pochvalovaly lyžování i závěrečné lyžařské závody, ve kterých
si vzájemně poměřily síly.
Ze zasněženého svahu jsme od března do května sportovní
aktivity přemístili do plaveckého bazénu v Dobrušce, kde se
pravidelně účastníme plaveckého výcviku. V deseti lekcích,
které se konaly jednou týdně, si děti užívaly jako ryby ve vodě.
Děkujeme za vstřícnost zřizovateli školy Obci Olešnice
v Orlických horách, který nám zajistil dopravu dětí na lyžování a
hlavně za finanční podporu. Každý žák naší školy získal
finanční příspěvek na lyžování i plavání.
2. dubna naše kroky opět vedly na návštěvu do místní knihovny,
abychom zjistili, jaké nové knihy je možné si vypůjčit ke čtení.
Nabídka byla opět bohatá a paní knihovnice nám přečetla
několik básniček od autorů z našeho regionu.
13. dubna jsme zavítali na obecní úřad, kde se konalo Vítání
občánků. Po pásmu básniček školáci předali malým dětem
přáníčka, která pro ně na památku vyrobili.

Ve středu 17. dubna, den před
velikonočními prázdninami, jsme ve
škole uskutečnili projektový den na
téma Velikonoce – svátky jara. Celé
dopoledne jsme měli spoustu práce,
povídali jsme si o velikonočních
zvycích a tradicích u nás i v zahraničí,
vysvětlili jsme si význam dnů
velikonočního týdne, upekli jsme
jidáše, naučili jsme se plést pomlázku,
zdobili kraslice a řešili jsme zábavné
velikonoční úkoly, po jejichž splnění
na každého čekala malá sladká
odměna.
25. dubna jsme se zúčastnili
vědomostní soutěže Vítání bledulí,
kterou pro základní školy pořádá
CHKO Orlické hory a v našem
regionu se koná jednou za dva roky
v areálu chaty Radost na Plasnicích.
Účastní se
většinou šestičlenná
družstva. Získali jsme krásné druhé
místo z 11! Naše radost z úspěchu
byla dvojnásobná,
protože jsme
vyslali do soutěžního klání jedno
tříčlenné družstvo, které si skvěle
poradilo se soutěžními úkoly a od
získání prvního místa je dělil jediný
bod! Gratulujeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci
Že děti rády tancují, to předvedly
všem, kteří byli přítomni v sobotu 4.
května na olešnickém náměstí, kde se
konal tradiční Majáles. Nejprve
předvedly tanec Gentleman a potom
Panda. Počáteční tréma pominula při
zaznění
prvních
tónů
hudby,
vystoupení se dětem velice povedlo a
všem divákům se líbilo, proto je
odměnili vřelým potleskem. Od paní
starostky Evy Stojkové dostaly balíček
sladkostí a volné vstupenky na
pouťové atrakce, které jim udělaly
největší radost, a tak je hned a nadšeně
využily.
Renata Bachurová

JARO V MŠ
Po dlouhé zasněžené zimě, jsme s dětmi velmi rádi přivítali nadcházející jaro. Zimu jsme si užili, ale
teplých bund, oteplováků a červených tvářiček od mrazíků už bylo dost. S dětmi jsme si připravili jarní
výzdobu na okna a celou školku jsme převlékli
do teplých jarních barviček. Louky se nám
začaly krásně zelenat a byly poseté prvními
jarními květinkami, které jsme dětem postupně
představovali a děti se dočkaly i vytoužené
školní zahrady.
Jaro bylo plné společenských akcí, hned 22. 3.
2019 jsme společně zamířili do místní knihovny.
Děti se návštěvy nemohly dočkat, takže jsme po
svačince
nedočkavě
přešlapovali
před
knihovnou, kde na nás již čekala naše milá paní
knihovnice. K dětem byla laskavá, přečetla jim
různé pohádky a vyprávěla o knihách. Nadšení
z exkurze bylo zřejmé.
Dále se nám blížil jeden z nejdůležitějších
svátků, který je spojený i s oslavami jara.
Všichni správně tušíme, že se jedná o
Velikonoce. Proto jsme se rozhodli, že 25. 3.
2019 si s dětmi vyrobíme kuřátka, zajíčky a
především
společnými
silami
zasejeme
velikonoční travičku. A to nás všechny náramně
bavilo.
30. 4. 2019 se nad naší školkou začali slétávat
čarodějničky a čarodějové, protože nás čekal
čarodějnický rej. Počasí nám sice nepřálo, ale
náladu jsme si zkazit nenechali a den si užili se
vším všudy, v tělocvičně na nás čekala veliká
opičí dráha a k obědu jsme měli špekáčky.
Mňam.
A blíží se nám svátek
našich
milovaných
maminek. Pro maminky
jsme si s dětmi nachystali
9. 5. 2019 výborná
linecká srdíčka, která děti
svým maminkám samy
připravily. Všichni jsme
společně přiložili ruku
k dílu a hned nám školku provoněl vanilkový cukr a domácí pohoda. Doufáme,
že maminkám naše cukroví bude chutnat. Vždyť jsme ho pekli z lásky.
16. 5. 2019 jsme společně všichni i s našimi maminkami jejich svátek oslavili u
nás ve školce. S dětmi jsme pilně trénovali program, abychom maminkám
udělali radost a alespoň touto cestou poděkovali za všechno, co pro nás
maminky dělají. Maličko jsme se styděli, ale i tak jsme si příjemné odpoledne
užili na maximum.
Jana Fišerová, Veronika Skalická

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu dne 13. dubna 2019 se od 10:00 hodin
uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Olešnici v Orl. horách vítání občánků
narozených v roce 2018 a 2019. Slavnostním
vřelým projevem přivítala nejmenší děti se
svými rodiči starostka obce Eva Stojková a
předseda sociální komise při OÚ Vladimír
Linhart.

Kulturní vystoupení dětí ze ZŠ potěšilo u srdce
všechny přítomné. Uvítáni byli: Markéta
Kubínová, Ema Maršíková, Sofia Suchánková a Antonín Talavašek. Dětem byly předány krásné
žirafy, maminkám květina a tatínek dostal pamětní list. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a
následovalo tradiční fotografování v kolébce.
DĚTI a RODIČE :
5. července 2018
Markéta Kubínová
Markéta Kubínová Vratislav Kubín
17. srpna 2018
Antonín Talavašek
Eva Efenberková a František Talavašek
13. listopadu 2018
Sofia Suchánková
Michaela Tamášová a Ondřej Suchánek
22. února 2019
Ema Maršíková
Zdeňka Ksandrová aMichal Maršík
Touto cestou přejeme novým občánkům hodně zdravíčka, lásky a šťastné dětství plné pohody.

Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura
Kronikář obce Olešnice v Orl. horách
Duben - 2019

Co nového v knihovně
5.1. proběhla tříkrálová sbírka, děti měly v knihovně zázemí, bylo pro ně připraveno občerstvení.
8.1. začal druhý semestr univerzity třetího věku, účastníci se scházeli každé druhé úterý, výuku
ukončili testem 9. dubna. Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci probíhá v knihovně přátelské setkání s panem
farářem Barborkou. V lednu jsme pobesedovali o
Panamě, kde se pan farář účastnil celosvětového
setkání mládeže. Koncem ledna se také uskutečnila
beseda s panem farářem Tlukou z Nového Hrádku
Pohled
do
minulosti
Olešnice.
8.3. se v knihovně konala malá, ale velmi zdařilá
oslava MDŽ
.
16.3. knihovna společně s hasiči a autory publikace
Olešnice na starých pohlednicích uspořádali v budově
hasičské zbrojnice promítání dosud získaných
fotografií a pohlednic. Mnoho olešnických občanů i
chalupářů přineslo další materiály pro knihu. Setkání
se zúčastnilo asi 60 lidí a bylo velmi zdařilé. Kniha
vyjde na začátku srpna a budete si ji moci koupit
v informačním
centru.
V dubnu knihovnu navštívily děti z mateřské školy i
děti ze základní školy. Byla to dvě příjemně strávená
dopoledne.
A ještě o kostele….
V našem kostele sv. Máří Magdalény proběhla velká
úklidová akce rozdělená do tří dnů. Několik hodin
z toho zabrala očista a oprava lustru – byl velmi
zanedbaný. Velký dík patří všem dobrovolníkům,
kteří se ochotně do úklidu pustili.
A jestlipak jste si všimli, že na kostele jsou opravená
okna, která vloni vyvrátil vítr. Nová okna vyrobil
truhlář Petr Derner ze Sedloňova a vypadají
fantasticky.

Markéta Stonjeková
Zprávičky ze hřiště
Zveme Vás na 3. ročník OLEŠNICKÉHO HRANÍBRANÍ. 1.6.2019 se od 14 hodin
bude konat další ročník tohoto sobotního odpoledne plného soutěží pro děti i rodiče.
Přijďte se pobavit a odpočinout si od všedních starostí a zažít nevšední sobotní
odpoledne. Čeká Vás spousta zábavy a také pár překvapení, přijďte zavzpomínat, že jste
nezapomněli si hrát. Občerstvení bude zajištěno a večer Vás zveme na taneční zábavu se
skupinou TROP. Akci pořádá TJ Start, ZŠ a MŠ Olešnice v O.h., skupina TROP a
Obecní úřad Olešnice v Orlických horách.
Těším se na Vás a na Vaše děti.
Josef Sedláček

Cikánské toulky 2019
V sobotu 27. dubna 2019 jsme se s dětmi vydali do Ohnišova na „Cikánské toulky“. Přestože
předpověď počasí slibovala deštivé a zamračené dopoledne, naše nálada zůstala slunečná a rozjasněná
. Děti putovaly mokrou trávou za jednotlivými úkoly, na konci šestikilometrové trasy bychom
ocenili pračku, ale radost a nadšení nám vydržela až do cíle. Chtěli bychom poděkovat paní Evě
Stojkové a slečně Aleně Vinterové, které s námi na toulky každoročně vyrážejí. Díky nim se s námi na
tuto sobotní akci může vydat více dětí, které navštěvují zájmové kroužky v naší základní škole.

Poděkování
V tuto dobu bychom také rádi poděkovali paní Lidmile Martinkové
a paní Radce Machové z Nového Hrádku, které již několik let nabízejí
našim dětem pohybové volnočasové aktivity pod záštitou TJ Sokol
Nový Hrádek. Je skvělé, že se děti mohou setkat i s ostatními
vrstevníky z okolních obcí. V červenci 2018 se olešnické děti
zúčastnily dokonce XVI. všesokolského sletu v Praze. Děkujeme za
jedinečný zážitek pro naše děti. Nemalé díky patří i panu Zdeňkovi
Martinkovi, který doprovází děti každý čtvrtek na cestě autobusem
zpět z Nového Hrádku do Olešnice.
Rádi bychom také poděkovali paní Ivaně Kloučkové a ostatním
členům jednoty SDH, kteří se již několik let věnují zájmové činnosti
pro děti v naší obci. Paní Kloučková vede kroužek mladých hasičů,
kde děti získají mnoho nových vědomostí a dovedností, které uplatní
ve svém životě. Účastní se také soutěží a jiných aktivit, které
podporují pohyb dětí.
Kateřina Přibylová

Sběr papíru
Ve dnech od 10. do 13. června 2019 bude u budovy bývalé školy přistavený kontejner na papír.
Prosíme přinést tříděný papír (časopisy, noviny, knihy, kartony …) svázaný nebo v krabici, kartony
slisované. Výdělek této akce bude věnován na financování akcí dětem MŠ a žákům ZŠ. Děkujeme.
Renata Bachurová

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
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