3. číslo ČERVENEC 2019
Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři,
máme tu léto a prázdniny, přeji Vám, ať je pro Vás bohaté na krásné zážitky. Ať si na dovolené
odpočinete a načerpáte novou sílu, ať už doma nebo v cizině. Ale budeme se snažit, abyste se
z dovolené a výletů vždycky rádi vraceli zpět domů, do naší krásné vesničky.
Eva Stojková
Setkání betlémářů a přátel lidových řemesel
se konalo poslední víkend v květnu. Není to akce pro širokou veřejnost, ale myslím, že na ni může být
Olešnice pyšná. Máme tu jeden z nejkrásnějších mechanických betlémů v naší zemi, a tak je přirozené,
že setkání je určeno zájemcům o betlémy, řezbářům, muzejníkům, sběratelům, ale i všem, koho
zajímají tradiční lidová řemesla. Propojujeme přednášky a odborné diskuse, promítání výtvarných děl
s výletem po zajímavých místech Orlických hor. Výlet je sponzorován Obcí Olešnice a každoročně se
ho účastní i olešničtí občané. Letos jsme navštívili muzeum v Deštném, uhřínovský středověký
skanzen, neratovský poutní kostel a řezbářskou dílnu pana Štefana Hrudky. Kdo vydržel až do neděle,
měl ještě možnost projít se okolím Olešnice s průvodcem panem Martinkem. O ohlasu mezi účastníky
svědčí dopis pana Hejtmánka z Rožnova pod Radhoštěm.
Eva Bezstarosti
Vážená paní starostko,
stalo se již krásnou tradicí, že se každý rok
poslední víkend v květnu scházejí ve vaší
malebné obci řezbáři, betlémáři a všichni
ostatní milovníci betlémské historie. Také
letos se této akce zúčastnilo mnoho přátel ze
všech koutů republiky. Jako vždy se o
spokojenost účastníků vzorně postarala paní
Eva Bezstarosti se svými spolupracovníky a
s odborným
garantem,
významným
restaurátorem historických betlémů panem
Kamilem Andresem.
Patří jim naše
poděkování. Tato setkání mají pro nás
betlémáře velký význam spojený s výměnou
odborných zkušeností a prezentací naší práce,
ale také význam společenský. Je to vždy setkání přátelské, milé a užitečné pro zachování betlémářské
tradice.

Rád bych Vám, paní starostko, poděkoval jménem všech účastníků za Vaši podporu a vytvoření
podmínek pro naše setkání. Jsem přesvědčený o tom, že také my přispíváme alespoň trošku k
propagaci vaší obce a krásného díla vašeho občana Josefa Utze.
Věřím, že i v dalších letech budeme v této tradici pokračovat.
S přátelským pozdravem
Ing.Ivan Hejtmánek
předseda SČB - regionální pobočky Betlémáři Valašska
Zprávy z radnice…

Od letošního června se nám podařilo začít stavět dlouho očekávanou rozhlednu na Feistově
kopci. Stavbu turistické rozhledny Olešnice v Orlických horách, která je součástí projektu Česko –
polská hřebenovka – východní část (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254) financovaná EU
Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Vedoucím partnerem je Euroregion
Glacensis. Rozhlednu nám staví
firma Lemonta s.r.o. ze Sokolova a
projektantem této rozhledny je pan
Ing. Antonín Olšina. Rozhledna by
měla být hotová nejdéle v dubnu
roku 2020.
Se stavbou rozhledny nám velmi pomáhá pan Ing.
Radko Hartman, kterému bych touto cestou ráda
poděkovala za jeho ochotu nám pomoci a také za jeho
zkušenosti. Průběžně Vás budeme informovat
o tom, jak stavba rozhledny pokračuje, ať už
v Olešnickém listu, na webových stránkách obce nebo
na facebooku.
Přejme nám všem, ať se nám rozhlednu podaří bez
větších překážek postavit.
Určitě se i díky této rozhledně pozvedne návštěvnost
naši krásné vesničky.

V kanceláři
Obecního
úřadu
je
možnost
zapůjčení
Historického
atlasu
Euroregionu
Glacensis. – Projekt je
spolufinancován
z prostředků
EFRR
prostřednicvím
Euroregionu Glacensis

 Kontejnery u bývalé policejní stanice se na žádost majitele pozemku přesunuly dočasně
k místní čističce. Pokud by Vás napadlo místo, kde by se kontejnery uplatnily více, určitě
vítáme Vaše podněty.
Kontejnery na odpad:
Žlutý – plast Zelený – sklo Černý – komunál
Železo - můžete odvézt k hasičské zbrojnici
Listí a trávu – můžete sypat do kontejnerů na to určených (u čističky, školy a na váze)
Upozorňujeme, že větve do tohoto kontejneru nepatří, ty můžete vozit na váhu za garáže!
Nic jiného do těchto kontejnerů nepatří!!!
 Dne 26. 6. 2019 jsme si udělali brigádu na místním hřbitově. Bohužel jsme se pozdě dozvěděli,
že v místním kostele bude 27. 6. 2019 rozloučení a bylo potřeba plánované sekání posunout…
a to nahned!!
Škoda, že se k nám tato informace nedostala dříve, hřbitov by se posekal přes den v klidu, takhle nám
nezbylo nic jiného, než svolat pár dobrovolníků a požádat je o pomoc.
Tímto také všem zúčastněným moc děkuji za skvěle odvedenou práci. Ačkoliv to bylo „narychlo“,
podařilo se nám společně hřbitov posekat a uklidit.
Na posledním veřejném zasedání zazněl dotaz, zda by
bylo možné o dalším plánovaném sekání předem
informovat. Domluvili jsme se tedy, že na hřbitovní
bránu vždy týden dopředu umístíme datum, kdy se bude
hřbitov sekat. Budete mít tedy možnost si své hroby
zakrýt apod. Dále umístíme na hřbitov popelnici na
plastové kalíšky od svíček. Chtěli bychom, aby se plast
nevyhazoval do přistaveného kontejneru, ale aby se
zvlášť třídil.
Eva Stojková
Výstava výšivek paní Žídkové
Od pátku 7. června do 7. července probíhala v muzeu a v knihovně výstava vyšívaných ubrusů a
prostírání paní Zdenky Žídkové. Lidé mohli obdivovat propracovanost výšivek, jejich barevné sladění
i vhodnost použitého materiálu. Výstavu si prohlédli nejen olešničtí občané při vernisáži, které se
zúčastnila i paní starostka, ale i turisté. Podívat se přišly i děti ze základní školy.
Vernisáž byla příležitostí představit krásnou knihu Orchideje Orlických hor od pana Gerži, botanika
z Ošerova. Manželé Žídkovi, kteří tu samozřejmě nechyběli, knihu dostali i s věnováním od autora i od
paní starostky. Bylo to malé poděkování za jejich mnohaletou péči o louku u jejich domu, neboť tím
přispěli
k zachování
několika druhů orchidejí
v této lokalitě, kterou
botanici
nazývají
sjezdovkou U Žídků.
Manželé Žídkovi si
zaslouží obdiv nejen za
péči o louku.

Eva Bezstarosti

Gratulace a poděkování
Ráda bych také touto cestou pogratulovala hasičům, hlavně
ženám, za jejich krásné 1. místo v okresním kole požárního
sportu, které se konalo 1.6.2019 ve Vrbici na Rychnovsku.
Je to opravdu skvělá a dobrá práce!!!
Dále musím poděkovat všem hasičům, kteří se věnují dětem. Je to
obdivuhodné, že týden co týden s dětmi trénují a připravují je na
soutěže, ale není to jen příprava soutěží, co děláte.
Patří Vám velký dík a také obdiv, že ve svém volném čase máte
stále chuť věnovat se dětem.
Přeji, ať se Vám ve Vaší práci daří a děkuji Vám za reprezentaci naší obce.
Eva Stojková
PANÍ MARIE SOUMAROVÁ 90 LET
20. dubna 2019 se nejstarší občanka obce Olešnice v Orlických horách paní Marie Soumarová dožila
požehnaného věku 90 let.
Při této příležitosti jí přišli k jejímu významnému jubileu poblahopřát zástupci OÚ s předsedou SPOZ
Vladimírem Linhartem. Jubilantce předali milé přání, kytičku, dárek a popřáli hodně zdraví a sil do
dalších let.
Paní Soumarová se narodila 20. dubna
1929 v Horní Olešnici čp. 125. Ze čtyř
sourozenců nejstarší. Chodila do německé
školy a po ukončení školní docházky jako
mladá začala pracovat u sedláka
v Byzhradci. V roce 1950 se provdala za
Adolfa Soumara. V manželství se jim
narodily čtyři děti - Adolf, Věra, Eva a
Marie. Při dobrém menu jsme rádi
naslouchali vyprávění z jejího života.
Celý život pracovala v zemědělství, kde
není a nikdy nebyla snadná práce, z toho
25 let v kravíně. Dnes se těší z 11 vnoučat
a 8 pravnoučat, která jí dělají radost. Ráda
sleduje v televizi německé pořady a
zajímavé zprávy z domova i ze světa.
Blahopřejeme k mimořádnému jubileu a přejeme do dalšího života hodně zdraví, toho není nikdy dost,
radost, pohodu, ať se těší se všemi, kteří se s ní rádi setkávají.
Zpracoval a napsal
Zdeněk Bachura
kronikář obce - červen 2019
Sbírka na varhany a pozvánka na slavnost a koncert
K začátku července máme na varhany na účtu 133 445,-Kč, z dotace Královéhradeckého kraje
dostaneme 75 000,-Kč, takže dohromady zatím máme 208 445,-Kč. V měsíci červenci už oprava
varhan začne a my věříme, že zbývajících 40 000,-Kč ještě získáme.
Poslední benefiční akcí pro varhany bude pěvecký koncert paní Ludmily Kromkové a jejích přátel
v pátek 26.7.2019 od 18 hodin.

Koncert se bude konat v našem kostele sv. Máří Magdalény a bude mu předcházet slavnost, při které
chceme připomenout, že v červenci roku 1869 se naše varhany poprvé v kostele rozezněly. Je to tedy
právě 150 let a sluší se vzpomenout na ty, díky nimž vůbec varhany máme, ale děkovat budeme hlavně
Vám, kteří jste přispěli na současnou opravu a kteří jistě budete přítomni.
Slavnost začne v 16 hodin a její součástí bude i mše, na níž přivítáme i přátele – rodáky nebo jejich
potomky z Německa.
Je tu ještě jedno výročí, které bychom chtěli připomenout – 665 let od první písemné zmínky o
Olešnici, i tomu bude věnován čas.
A je tu ještě jeden důvod k oslavě a poděkování autorům – bude tu představena kniha Olešnice na
starých pohlednicích, kterou vytvořil kolektiv autorů pod vedením pana Bohumíra Dragouna,
vedoucího muzea v Deštném. Kniha bude oficiálně požehnána na slavnosti místních hasičů 10.8., ale
jakási předpremiéra bude už v kostele 26.7., kdy si ji budete moci i koupit.
Zveme Vás všechny na slavnost i koncert s nadějí, že se náš kostel znovu stane kulturním
centrem naší obce, místem bohoslužeb, ale i výstav a koncertů, setkávání místních i turistů.
26. července bude v kostele k vidění také výstava vyšívaných obrazů paní Ilony Nejedlé, která tu bude
jen přes víkend.
Týden otevřených dveří kostela
Další kulturní akcí v kostele bude Týden otevřených dveří od pondělí 5.8. do neděle 11.8.2019, kdy
bude v tomto prostoru výstava výtvarných prací paní Kateřiny Burdové. Pan Lubor Burda bude v
kostele průvodcem. Pokud by se našel další člověk, který by měl chuť na pana Burdu navázat, mohli
bychom výstavu prodloužit a vyjít tak vstříc i turistům, kteří často chtějí kostel navštívit.
Eva Bezstarosti
Náměstí
Všimli jste si, jak máme krásně rozkvetlé náměstí? Všechny kytičky na své náklady pořídila a i osázela
paní Monika Jelenová. Je radost se na takto rozkvetlé náměstíčko dívat, hned je veseleji.
Dále bychom chtěli upozornit, že voda v kašně je upravena a je ZAKÁZÁNO se v kašně koupat
a vhazovat do ní kameny, šišky a ostatní věci, které tam nepatří.
A když jsme u té kašny, určitě jste si všimli, že
se letos na kašně objevila socha, která měla
vyvolat diskuzi a také se tak stalo. Jsou zde
názory, že by se na kašnu mělo dát něco
nového, nebo ta původní socha, co tam byla,
nebo by stačil květináč s kytkou.
Co člověk, to názor. Napište své názory a
vhazujte do schránky na OÚ, nebo se zastavte a
můžete předat svůj názor osobně na podatelně.
Určitě se tímto tématem také chceme
v budoucnu zabývat.
Vše bude záležet na domluvě a hlavně na
finančních možnostech.
Eva Stojková
Kouzelný konec školního roku v ZŠ
Sluníčko a teplo, které nás provázelo před ukončením školního roku, lákalo děti v myšlenkách na
prázdninové dobrodružství. Než se rozběhly vstříc volným dnům, prožily ve škole následující:
V rámci pracovních činností jsme pracovali na školní zahradě. Na vyvýšené záhony jsme zasadili
bylinky a jahody, na kompost jsme vysadili dýně. Věnovali jsme se úpravě pozemku před školou, kde
jsme připravili skalku k obnově a z kmenů ořezaného keře jsme vyrobili ptačí strom s domečky.

Čtvrtek 23. 5. Lesní pedagogika – projektový den ve škole
v rámci Šablon II. Ve spolupráci s Lesy ČR jsme prožili
zajímavé dopoledne v lokalitě zvané Vlčinec, kde byla
provedena revitalizace vodního toku. V průběhu dne se žáci
dozvěděli zajímavé informace o významu obnovy vodních
toků. Pod dohledem odborníků pracovali ve skupinách a na
stanovištích plnili zábavné vzdělávací úkoly týkající se
lesního a vodního prostředí, při kterých si ověřili svoje
znalosti a dovednosti. V chladném a deštivém počasí všichni
na závěr uvítali zahřátí u ohníčku s opékáním vuřtů. I přes
nepříznivé počasí bylo zážitků spousta a budeme se těšit na
další takové setkání.
Středa 5. 6. Jízda zručnosti – každoroční akce věnovaná
bezpečnosti silničního provozu, kdy si žáci na školním
dvorku na kole projedou trasu, která vyžaduje nutnou dávku
zručnosti, ale také bezpečnosti. Také si zopakují dopravní
značky a pravidla silničního provozu, která by měl každý
cyklista znát.
Pátek 14. 6. Den budoucích šesťáků – naši žáci z 5. ročníku
se vydali do ZŠ Nový Hrádek, kde se konalo setkání
budoucích šesťáků. Prohlédli si budovu školy, seznámili se
s budoucími spolužáky, společně zvládli různé vědomostní
testy a zasportovali si.
Čtvrtek 20. 6. Broumovský klášter – na školní výlet jsme
jeli vlakem (některé děti poprvé v životě) z Náchoda do
Broumova, kde jsme v klášteře absolvovali vzdělávací
program pro školy Skriptorium. Dozvěděli jsme se, že je to
označení pro středověké klášterní písařské dílny, kde mniši
opisovali knihy. Poznali jsme, jak vznikl a funguje stroj na
tisknutí knih. Děti si samy vyzkoušely nelehkou práci
mnichů při opisování knih a vytiskly si každý svůj originální
obrázek.
Středa 26. 6. Prvňáci čtou páťákům – tradiční školní akce,
kdy prvňáci předvedli svým starším spolužákům, jak zvládli
učivo první třídy a naučili se číst. Přečetli jim pohádku
O třech medvědech.
Čtvrtek 27. 6. Turistické informační centrum, Muzeum
Olešnice v O. h. – exkurze, při které nás přivítala paní Eva
Bezstarosti a seznámila s významem informačního centra a
provedla nás místním muzeem.
Pátek 28. 6. Kouzelný konec školního roku – doslova a do
písmene. Letošní poslední školní den čekalo na děti velké
překvapení. Po rozdání vysvědčení a odměn za celoroční
práci v projektu Recyklohraní se školou rozezníval smích a
jásot dětí, protože přijel do školy kouzelník Miloš Malý.
Svým krásným a veselým vystoupením nám všem zpestřil dopoledne. Přesvědčil nás, že kouzla
existují a obdaroval děti netradičními nafukovacími balonky a bonbony. Poděkování za tento parádní
zážitek patří paní starostce Evě Stojkové, která kouzelníka pro děti zajistila. Děkujeme!!!
Krásné prázdniny všem, ať jsou vydařené
Renata Bachurová

Zprávičky ze hřiště
Na fotbalovém hřišti se 1. června konal 3. ročník olešnického Hraníbraní.
Akci pořádali TJ START Olešnice v O.h, ZŠ a MŠ Olešnice v O.h., hudební skupina
TROP a Obec Olešnice v O.h.
Bylo to opět bezvadné odpoledne, plné soutěží pro děti i dospělé. Sluníčko se na nás
smálo celé odpoledne a návštěvnost letos byla rekordní. Jen do soutěží se přihlásilo 133
dětí, bylo to skvělé. Na hřišti bylo rozestavěno několik stanovišť, které děti několikrát
obíhaly a plnily úkoly a sbíraly potřebný počet bodů, za které si pak vybíraly krásné
ceny v bohaté hraníbranické nabídce. Výborné domácí občerstvení, pečení vepřových
kýt, smažení langošů, hranolek, domácí palačinky a letos ještě navíc výborné klobásy z domácí udírny.

Do příprav se zapojila spousta správných lidí tak jako
v předchozích letech, kdy se sešla parta skvělých lidí,
kteří mají chuť se zapojovat do dění v obci. Jsme moc
rádi, že se do akce zapojilo několik věkových generací,
které si tak neustále předávají své zkušenosti.
Moc DĚKUJEME VŠEM, kteří se zapojili do příprav,
ale i sponzorům, kteří nás podporují už několik let, ať
je to na Hraníbraní nebo jiné akce pro děti, díky Vám se
tato akce opět vydařila a děti si domů odnášely spoustu
pěkných cen a hlavně spoustu zážitků.
Vážíme si Vaší pomoci a těšíme se na další akce.
Josef Sedláček
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