5. číslo PROSINEC 2019
Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři,
rok utekl jako voda v naší Olešence a Vy dnes držíte poslední letošní Olešnický list. Ve vašich
domovech již určitě voní cukroví a užíváte si ten předvánoční čas. Je to i čas, kdy člověk hodnotí a
vrací se v myšlenkách zpět, jaký ten rok byl. Musím říct, že byl bohatý, hlavně na nové zkušenosti,
zážitky. Poznali jsme spoustu nových lidí, spoustu nových příběhů a taky byl bohatý na kulturní
zážitky. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomáhají při naší práci. Všem, kdo se
aktivně zapojují do dění v naší obci. Vážím si práce a pomoci Vás všech. Děkuji.
Chtěla bych Vám všem popřát pěkné svátky, ať si je užijete podle svých představ. Hodně zdraví do
nového roku Vám i všem Vašim blízkým.
Eva Stojková
Rozhledna
Stavba 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.

Zprávy ze školy - Na prahu zimy
Strašidelná škola – Poslední říjnová sobota
v podvečer patří v naší škole tradičně strašidlům a
duchům. I letos se odvážní návštěvníci, kteří
přijíždějí i ze širokého okolí, mohli projít celou
školou a prohlédnout strašidelné sklepení, podzimní
dekorace, strašidlácké výrobky a svítící dýně.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou a realizací
pomáhali a také děkujeme vám všem, kteří jste se
přišli krásně bát.
Soutěž o nejkrásnější dýni – uspořádali jsme
v říjnu pro všechny šikovné a nápadité kutily ze
školy a školky. Zájemci o hlasování vybírali z velké
a pestré nabídky krásně zdobených a tvarovaných
dýní. Nejvíce hlasů získala žákyně 5. ročníku
Veronika Pšeničková. Odměněni byli také i dva
nejmladší soutěžící, děti z mateřské školy Davídek
Sedláček a Matyášek Tamáš. Vyhrát sice může jen
jeden, ale velkou pochvalu si určitě zaslouží všichni
tvůrci zdobených dýní. Všechny dýně byly úžasné.
Vánoční fotografování – v pátek 1. 11. nás přijel
do školy fotit pan fotograf, který na vánočním
pozadí zvěčnil usměvavé tváře dětí.
Moje první školní tablo – to je název seriálu tisku
Deník, jehož cílem je představit veřejnosti žáky
základních škol našeho regionu. Do školy za námi
zavítala paní redaktorka a rozhodla se využít při
fotografování našich žáků krásné podzimní
dekorace, které zdobily chodbu školy během
podzimu. Školní tablo olešnických žáků bylo
zveřejněno v Deníku ve středu 13. 11.
Kraj pro bezpečný internet – soutěžní internetový
kvíz Královéhradeckého kraje, který je každoročně
určen pro žáky 5. ročníků. Že zvládnout a dokončit
celý kvíz není tak snadné, se mohli naši páťáci
přesvědčit při jeho absolvování v pondělí 11.11.
Úspěšní řešitelé Bára Martinková a Pepa Sedláček
byli oceněni diplomem. Gratulujeme
Toníkův hudební vláček – výchovný koncert
uspořádaný v pátek 29. 11. společně pro děti
mateřské školy a žáky základní školy. Přijel k nám
hudebník pan Martin Kubát a hravou formou nás seznámil s tvorbou významného hudebního
skladatele Antonína Dvořáka. Během pořadu jsme si vyslechli úryvky známých skladeb, společně jsme
si zazpívali, zahráli na hudební nástroje a procestovali hudebním vláčkem kus světa. Muzicírování nás
bavilo a pořad jsme si hezky užili.
Rozsvícení vánočního stromečku – společné vystoupení dětí z mateřské školy a žáků ze základní
školy na olešnickém náměstí v podvečerních hodinách v pátek 29. 11. Přítomné jsme pobavili pásmem
sestaveným z písniček, básniček a zajímavých informací o významu a tradici rozsvícení vánočních
stromků. Na všechny účinkující čekala hezká a sladká odměna od paní starostky Evy Stojkové.
Děkujeme.

Mikuláš, anděl a čert – 5. prosinec je dnem, na který se někdo těší, jiný se ho bojí. S každoroční
pravidelností se otevírají pekelné brány, do kterých se snaží povolaní pekelníci uvrhnout všechny
hříšníky. Aby se tak nestalo i těm, kteří si to
nezaslouží, musí čerta usměrňovat anděl, i když
občas to má hodně těžké. A to všechno se děje za
dohledu Mikuláše. Byli jsme toho svědky i u nás ve
škole. Hříchů jednotlivých školáků, o kterých
vyprávěl Mikuláš, jsme vyslechli dost a dost. Tak
není divu, že se v mikulášské nadílce pro některé
děti objevilo uhlí a brambory. Záchranou byla
přednesená básnička nebo zazpívaná písnička. Tak
si nakonec sladkou odměnu vysloužili všichni.
Nyní se těšíme na krásný vánoční čas. Přejeme všem
čtenářům Vánoce, jak mají být – zdraví, lásku,
pohodu a klid.
Renata Bachurová
Zprávy ze školky
Pomalu se hlásí o slovo zima
Podzimních akcí jsme si v mateřské škole užili na maximum. Sice nás
počasí zlobilo a místy se už zima hlásila o slovíčko, stále jsme si užívali
podzimní radovánky.
Dne 22. 10. 2019 jsme si s dětmi vydlabali klasickou halloweenskou dýni.
Všichni jsme přidali ruku k dílu a veselá dýně byla brzy na světě. A
abychom ji zkusili, jak krásně svítí, po obědě jsme si dýni rozsvítili v ložnici
a krásně jsme u ní všichni usnuli.
Také se nám blížila naše největší akce strašidelná
škola. Tudíž jsme se 24. 10. 2019 v rámci
týdenního tématu rozhodli, že si upečeme
strašidelné prstíčky. To teprve dětičky bavilo.
Místo nehtíčku jsme dali krásnou mandličku a bylo
hotovo. 
Dne 26. 10. 2019 se jako
každý rok naše krásná
podhorská škola a školička
oblékla do strašidelného pláště
a
v 18:30
se
otevřely
strašidelné dveře a davy lidí se
těšily na úžasně strašidelnou
podívanou 
V listopadu nás čekalo loutkové divadlo v Ohnišově.
Dne 6. 11. 2019 jsme se autobusem rozjeli za našimi
kamarády do mateřské školky v Ohnišově. Čekalo nás
tam loutkové představení Dlouhý, Široký a
Bystrozraký. Naše dětičky byly z divadla nadšené, moc
se nám pohádka líbila. Doufáme, že zase brzy někam
vyrazíme.
V pondělí 11. 11. 2019 k nám přijel Martin na bílém
koni, i když sníh nás překvapil až o dva dny později,
my jsme si v pondělí upekli pravé svatomartinské
voňavé rohlíčky. Ochutnali jsme je úplně všichni i naši
kamarádi ze základní školy 

A konečně se nám blíží čas vánoční. Prvním znamením pro nás
bylo rozsvícení vánočního stromku, které se konalo 29. 11.
2019 na náměstí u nás v Olešnici v Orlických horách.
Vystoupili jsme společně s dětmi ze základní školy a předvedli
pásmo písniček a básniček. Za obdržené dárečky moc
děkujeme 
A všichni víme, co znamená datum 5. 12. 2019, ano navštívil
nás ve školce Mikuláš. Trošičku jsme se báli, ale i přesto jsme
byli moc stateční, vyslechli jsme si od Mikuláše, co se
dozvěděl,
řekli
jsme básničku a
slíbili, že se určitě
polepšíme. A teď?
Už se konečně
všichni
spolu
můžeme těšit na
Ježíška. 
Bc. Jana Fišerová
PŘEHLÍDKA DOMÁCÍHO PEČENÍ S NÁZVEM OLEŠNICKÉ BUCHTOBRANÍ
V sobotu dne 7. prosince 2019 se v klubovně TJ Start Olešnice konal první ročník „Olešnické
Buchtobraní“. Byla to taková oslava, ve které šlo o přehlídku a ochutnávku domácího pečení
amatérských kuchařů. Zapojit se mohl každý, kdo upekl
doma jakoukoliv buchtu, koláč, bábovku, vánočku,
lívanec, závin atd.. Při ochutnávání přítomní návštěvníci
vyhodnotili královnu Buchtobraní.
Nejen maminky, babičky, slečny se mohly pochlubit svým
kuchařským a cukrářským uměním. Sobotní den voněl po
buchtách a domácím pečení. Na své si ale přišli i příznivci
slaného.
Pořadatelé s dobrým srdcem připravili nádhernou
výzdobu, která příjemně doplnila přátelské posezení při
kávě, čaji, vínečku či pivečku. Když hostesky Eva
Stojková a Alena Vinterová přinesly výrobky osmnácti
soutěžících na připravenou tabuli, tak to byla přímo pastva
pro oči. Všechny vzorky byly zaregistrovány pod číslem a
soutěžilo se tak pod rouškou tajemství. Všechny soutěžní
výrobky byly naaranžované na tácech. Po ochutnávce se
jen zaprášilo a mnoho toho nezbylo. Ochutnávku nám
zpříjemnil Zdeněk Bachura ml., který zahrál na saxofon.
Soutěžní vzorky vyhodnotilo 55 přítomných návštěvníků
prostřednictvím hlasovacích lístků, které obdrželi při
vstupu. Tím bylo klání o nejlepší olešnickou buchtu relevantně vyhodnoceno. Na sympatické a
šikovné vítězky čekala zasloužená odměna.

1. místo Iva Přibylová
2. místo Hana Novotná
3. místo Zuzana Novotná
Nejmladší kuchařka Kateřina Novotná byla
odměněna pamětní listinou. Vítězky zhodnotily
svoje výrobky a přidaly veselé příhody
z pečení. Báječnou atmosféru a předvánoční
pohodu si užil každý návštěvník.
Po buchtách jen zaprášilo, a tak není divu, že organizátoři v příštím roce tuto akci zopakují.
Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura
Kronikář obce Olešnice v Orl. horách
Prosinec - 2019
Naše opravené varhany
Díky Vám všem, kteří jste přispěli na
naše varhany, proběhla úspěšně jejich
generální oprava. Nakonec se sbírkou
podařilo získat 193 000,- Kč a
z Královéhradeckého kraje získal pan
farář dotaci 75 000,- Kč. Peníze ze
sbírky byly převedeny na účet farnosti a
dnes jsou varhany již zaplacené. ( Cena
opravy byla 270 000,- Kč.) Opravu
realizoval varhanář Ivan Červenka se
synem Pavlem. Spolupráce s nimi byla
skvělá, varhany rozebrali v srpnu,
odvezli píšťaly i další díly do své dílny
k opravě. Potom od poloviny září do
poloviny listopadu přijížděli jednou
týdně a nejdříve ošetřili skříň varhan
proti červotoči. Pak už postupně přiváželi opravené nebo nově vyrobené píšťaly a části jako pedály,
klávesnici, nechali vyrobit nový měch, nechali odlít nově vnější řadu cínových píšťal, postupně vše
opět kompletovali. Bylo zajímavé sledovat, jak oprava pokračuje. S varhanáři spolupracovali i další
lidé – nové elektrické připojení zajistil pan Suchánek ve spolupráci s panem Radimem Neubergem.
Podlahu za varhanami, kde byl starý zničený měch, položil pan Zdeněk Martinek. Zadní stěnu varhan
doplnil a povrchově upravil pan Kamil Mareš z Horní Čermné. Několikrát přijel opravu kontrolovat i
pan Václav Uhlíř, diecézní organolog z Hradce Králové, který také společně s panem Jiřím Tymlem a
oběma varhanáři nakonec varhany naladil. Kolaudace opravy varhan proběhla 20.11. 2019 za
přítomnosti pana faráře Jana Barborky, pana Václava Uhlíře, Jiřího Tymla, Ivana a Pavla
Červenkových a paní Evy Bezstarosti. Z kolaudační zprávy vybírám :“Po řemeslné stránce bylo vše
zpracováno na vysoké úrovni a obnovené části nástroje byly zhotoveny z prvotřídního materiálu.
Tónová i rejstříková traktura má precizní chod a je zcela bezhlučná. Nový plovákový měch, vhodně
umístěný v postamentu varhan, je svou kapacitou zcela vyhovující a vzduchová soustava je
obdivuhodně tichá.“ „Díky zdařilé opravě se podařilo obnovit po všech stránkách pozoruhodný nástroj
a zachovat jej pro další generace.“ V sobotu 30.11.2019 od 16 hodin tak mohl být uspořádán první
koncert na opravených varhanách. Na varhany hrál pan Jiří Tymel, který s námi celou opravu inicioval
a také prožíval. Vybral takové skladby, aby se varhany předvedly ve všech polohách. Byl to krásný
koncert, který zanechal v posluchačích hluboký dojem. Před koncertem paní starostka pronesla
přípitek a poděkovala všem, kdo se o záchranu varhan zasloužili. Pan farář pak varhany požehnal. Po

koncertu se všichni mohli jít na kůr podívat, jak varhany vypadají a kdo nechtěl vážit cestu po
schodech, mohl si prohlédnout průběh opravy varhan na fotografiích vystavených v lodi kostela.
Eva Bezstarosti
Vánoční koncert
Všichni se už můžete těšit na druhý pěvecký koncert paní Ludmily Kromkové s přáteli. Čas si udělejte
27.12. od 14 hodin a přijďte do našeho kostela sv.Máří Magdalény, který je krásně vánočně
vyzdobený. Paní Kromkovou (alt), paní Vršeckou (soprán), pana Vydru ( tenor) doprovodí na varhany
paní Hanušová. Zazní české a světové vánoční písně a koledy.

Eva Bezstarosti

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11.1.2020 proběhne opět koledování dětských skupinek Tří
králů. Sbírka je určena pro Farní charitu Dobruška a konkrétně bude
použita na doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny,
podporu sociální služby a osobní asistence, na přímou pomoc rodinám
v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a podporu aktivit
souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.

Eva Bezstarosti
MUSEL BÝT OLEŠNICKÝ PIVOVAR ZBOURÁN?
Letos v říjnu 2019 je tomu patnáct let, co byl po 135 letech srovnán se zemí olešnický pivovar Oskara
Miguly, prý pro dezolátní stav objektu. Považuji to za nesprávné a za nešťastné. A nejsem rozhodně
sám, kdo se s tím musel smířit, ale zvítězilo nekulturní řešení. Při dobré vůli šlo třeba likvidaci
pivovaru zabránit. Cenná stavba – domnívám se, že kvalitní pivovarská architektura odkazující na

významnou olešnickou osobnost, mohla být zachována jako kulturní památka. Nestalo se. Názory na
odstranění tohoto objektu se jako vždy při takových rozhodnutí různí. Někteří si to přáli, pro některé to
byla naopak noční můra. Pivovar jsme brali tak nějak automaticky. Při průchodu kolem vás snad ani
nenapadlo, že pivovarský objekt po celá desetiletí tvořil svým způsobem dominantu, že tohle místo
bylo jedno z hlavních center obce, kdysi hrdého na svoji tradici – pivovarnictví. Za tři dny víc jak
stoletý objekt zmizel definitivně z pohledu našich očí.
Ztratili jsme jednu z dominant, byť byla v nepěkném stavu, ale hlavně šlo o možnost využít ji jako
součást nějaké nové ideje celé naší obce. Po 15 letech je na místě samém zaplavená tráva, suť,
hospodářská budova v dezolátním stavu, vytlučená okna, narušená střecha, areál uprostřed obce
naprosto bez života. Současná podoba prostranství – žalostný pohled. Po 150 letech (1. srpna 1869)
zbyly jen fotografie a vzpomínky. V centru obce vzniklo velké volné prostranství. Občas se
kolemjdoucí zastaví, aby spatřili velkou mezeru, ale některé se zaplňují jen velmi těžko.
Zpracoval a napsal Zdeněk Bachura
Kronikář obce Olešnice v Orl.horách
Červenec - 2019

Kontejnery na odpad:
Žlutý – plast Zelený – barevné sklo Bílý - čiré 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!!!

Zprávy ze hřiště
V polovině soutěží stolního tenisu obsadil A tým v RP I. třídy 8. místo ze
12 týmů. B tým obsadil v RP III. třídy 7. místo z 10 týmů a v RP V. třídy obsadil
C tým 2. místo (stejný počet bodů jako první tým) z 8 týmů.
Pozvánka na Vánoční turnaje

26.12.2019 od 8:30 Vánoční turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče
27.12.2019 od 9:00 Vánoční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované
Josef Sedláček

Pozvání na štědrovečerní půlnoční mši, která bude v kostele sv. Máří Magdalény od 22 hodin.
Lidé si mohou přinést lampičku na Betlémské světlo.

Eva Bezstarosti

KONTAKT:
Starostka
Eva Stojková
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