4. číslo ŘÍJEN 2019
Slovo starostky
Vážení čtenáři,
vychází podzimní číslo Olešnického listu, máme za sebou teplé léto a věřím, že jste si ho všichni užili.
Teď přichází podzim, který je plný nádherných barev, taky si všímáte, jak se příroda umí projevit
v podzimní kráse? Ale samozřejmě vím, že je to i období, kdy se vše připravuje na zimu a tak začíná
i spousta práce. Přeji Vám, ať vše stihnete tak, jak potřebujete a máte i čas na svoji rodinu, své blízké a
ať je pro Vás příjemný i tento podzimní čas.
Informace z obecního úřadu
V Olešnici se staví rozhledna.
Během léta jsme přemýšleli, jak to udělat, abychom zcela nezatížili obecní rozpočet při stavbě
rozhledny. Přeci jenom to bude nemalý výdaj. Samozřejmě, že je to z dotace, ale funguje to tak, že se
projekt musí zaplatit a vy pak žádáte o dotaci až po realizaci.
Napadlo nás, že se zkusíme zeptat přímo na Královehradeckém kraji a pokusíme se požádat o
bezúročnou půjčku. Neměli jsme vůbec žádnou zkušenost, byli i tací, co nás odrazovali, že je to
zbytečné se ptát, protože na takové projekty se nepůjčuje.
Nám to ale nedalo. Domluvili jsme si schůzku s panem Bc. Pavlem Hečkem, který nás vřele přijal a
celou problematiku s námi projednal. Žádost byla na půjčku 3.000.000,-Kč.
Celé prázdniny jsme čekali a samozřejmě i hledali jiné možnosti, ale přáli jsme si, aby bezúročná
půjčka dopadla.
A máme velkou radost, že se tak stalo a Královéhradecký kraj nám půjčku poskytl. Moc si toho
vážíme, že nám půjčku poskytl. Děkujeme hlavně panu Bc. Pavlu Hečkovi, že nás podpořil.
Rozhledna v Olešnici by měla být v příštím roce hotová.
Tento víkend v sobotu 26.10.2019 od 10 hodin, zve Deštné v Orlických horách na slavnostní otevření
rozhledny na Velké Deštné. Určitě se jděte podívat.
Sejně tak jako my, tak i Deštná je zapojena do projektu: Česko-polská Hřebenovka - východní část
Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254
Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Dotace na prodejnu
V letošním roce jsme podali žádost: Podpora provozu prodejny v obci Olešnice v Orlických horách,
tato dotace byla schválena.
Jde o podporu olešnické prodejny, kdy se z dotace pokryjí náklady na provoz. Dotace je
z Královéhradeckého kraje.
Další dotaci, která nám byla schválena, je z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, je na podporu
umělé obnovy lesa ve výši 36.680,Audit na OÚ
Na obecním úřadě proběhl v září částečný audit, který byl v pořádku, nebyly zjištěny žádné závady.
Byl to pouze částečný audit, ten velký nás ještě čeká, ale i tak jsme měli radost, že bylo vše v pořádku.
Územní plán
Po několika letech se nám podařilo vydat nový územní plán, který byl několik let projednáván a
doplňován. V letošním roce v září se podařilo plán schválit a vydat. Je to práce nejen naše, ale hlavně
ještě bývalé paní starostky a bývalého pana starosty a několika zastupitelů, kterých se tu během voleb
vystřídalo hned několik. Je to práce, na které se pracovalo několik let a nebyla to práce vůbec
jednoduchá.
Čeká nás další spousta práce, kterou chceme stihnout před zimou, tak nám držte pěsti, ať to společně
zvládneme. Děkuji i všem, kteří nám pomáháte a jedete v tom s námi.
Někdy to není jednoduché, ale věřím stále v to, že když na problémy není člověk sám, má rodinu,
přátele a kamarády, dají se všechny problémy zvládnout lépe.
A víme všichni, že nějaké problémy se budou řešit stále, ale to už tak bývá, jen se jimi nesmíte nechat
pohltit. Říkejte si, že se alespoň pořád něco děje 
Buďte na sebe ohleduplní, smějte se, nemračte se a mějte se rádi.
Nevím, zda opravdu platí to, že smích prodlužuje život, ale každopádně vím, že když začnete den
s úsměvem, uděláte pěkný den i všem ostatním, s kterými ten den budete prožívat.
Eva Stojková
Dovolená v prodejně potravin
Oznámení
Oznamujeme tímto, že prodejna potravin v Olešnici v Orlických horách
bude od 30.10.2019 do 15.11.2019 ZAVŘENA (DOVOLENÁ).
Náhradní prodej pečiva a chleba bude zajištěn v restauraci "Lovecký zámeček"
ve dnech ÚT, ČT, SO
od 8.00 – 10.00 hod. po předchozí objednávce.
Objednávky osobně v provozní době restaurace v těchto hodinách:
PO – zavřeno
ÚT – 11.00 – 14.00
ST – 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00
ČT – 11.00 – 14.00, 17.00 – 21.00
PÁ – 11.00 – 14.00, 17.00 – 22.00
SO – 11.00 – 22.00
NE – 11.00 – 20.00
prodejna a Lovecký zámeček

OLEŠNICKÝ PIVOVAR OSKARA MIGULY
1. srpna 1869

150 let

1. srpna 2019

Vznik zdejšího pivovaru souvisí se zrušením propinačního práva v roce
1869, které vrchnostenským, obecním a měšťanským pivovarům zajišťovalo
odbyt vyrobeného piva. Předtím se do Olešnice v Orlických horách dováželo
nejspíše pivo opočenské. Ještě v roce 1869 zde Oskar Migula založil
společenský pivovar (Gesellchaftliche Brauerei in Giesshübel, Oskar Migula
§ Co), jeho společníky byli Jan Čížek, Františka Jirková, Josef Machač,
Josef Nötig, Albín Vondřejc a František Vondřejc. Stavba pivovaru byla
zahájena 1. srpna 1869, výroba piva započala 10. prosince 1869 a prvý
slavnostní výstav se uskutečnil 31. ledna 1870, kdy se oslavovalo otevření
pivovaru. Pivo se čepovalo zdarma za přítomnosti pozvaných hostí z Levína, Dušníků, Deštného,
Dobrušky, Opočna, Nového Města n/Met., Náchoda a okolí.
Oskar Migula (1838 – 1929) byl před příchodem do Olešnice
sládkem měšťanského pivovaru v Třebechovicích pod Orebem, pak
do roku 1869 sládkoval v měšťanském pivovaru v Dobrušce. Od
založení olešnického pivovaru připravoval a vedl jeho stavbu a
později provoz jako sládek a správce, teprve od roku 1909 ve svých
71 letech odešel na odpočinek. Jeho nástupcem ve funkci sládka a
správce se v roce 1909 stal jeden z jeho tří synů Walbert Migula,
ten v roce 1925 funkci správce – dnes bychom řekli ekonoma –
předal svému bratru Richardu Migulovi, jenž převzal vedení
pivovaru i jako sládek od roku 1935. Třetí ze synů zakladatele
Oskara Miguly, Erdmann, jenž dlouhá léta pracoval v pivovaře
v Jeně, je od roku 1909 uváděn jako jediný majitel olešnického
pivovaru, od roku 1938 byl jeho vlastníkem poslední zdejší sládek,
Richard Migula. V tragickém roce 1938 pivovar v Olešnici patřil
mezi 118 činných pivovarů, které spolu s odtrženým pohraničím
připadly třetí říši. Celkem jsme tehdy ztratili 120 pivovarů. Zdejší
provoz, po Mnichovu přezvaný na Adlergebirgsbrauerei Oskar Migula, vedl do roku 1945 Richard
Migula za pomoci podsládka Wallthera Pallmanna, který do Olešnice přešel z některého hamburského
pivovaru, ten jako invalidní důchodce nemusel na vojnu. Až do roku 1909 do zavedení elektrického
pohonu v některých provozech, byl pivovar zařízen jen na ruční práci. Jako „ pivovar strojní“ byl
označován teprve od vybudování strojovny od roku 1924. Od postavení pivovaru měla varna „ plný
var „ 37 hl. Po rekonstrukci, uskutečněné v roce 1905 se její kapacita dokonce snížila na 34 hl, což
tehdy zřejmě postačovalo. V souvislosti s rozsáhlou modernizací
v roce 1924 došlo i k přestavbě varny, její kapacita pak dosáhla 50
hl. K chlazení po celou dobu sloužil přírodní led. Pro rozvoz piva
měl pivovar dva páry koní, jeden z nich pak v roce 1930 nahradil
nákladní automobil Škoda. Výstavy pivovaru nebyly nikdy vysoké. I
z pohledu minulého století šlo o malý podnik, který v severozápadní
části Orlických hor, kam bylo z okolních pivovarů trochu daleko,
zásoboval pivem obce s převážně německým obyvatelstvem. Měl
však odbytiště i na německé straně hranice a to dávno před
připojením Olešnice k třetí říši. Svoji roli zde, zejména zpočátku,
hrála ještě i tradice, kdy se krátce po zrušení propinačního práva
nový pivovar musí prosazovat v oblasti, do té doby zásobované
výhradně vrchnostenskými pivovary knížat Colloredo – Mansfeldů,
Schaumburg – Lippe a hrabat Kolovratů Krakovských –
Libštejnských. Navíc musil čelit konkurenčnímu tlaku nově
vybudovaných, na svou dobu velkých pivovarů, jež jsou v provozu
dodnes - dobrušského, který zahájil provoz roku 1870 a

náchodského, jenž byl v činnosti od roku 1872. Výroba olešnického piva byla ukončena při
osvobození v květnu 1945, tehdy se uskutečnil poslední výstav. Majitel i podsládek byli s rodinami
odsunuti do Německa. Pivovar, který se jako konfiskát stal majetkem Československé republiky,
spravoval pivovar v Dobrušce – funkci národního správce zastával dobrušský sládek Antonín Renz.
Oficiálně byl zastaven výnosem ministerstva výživy z roku 1946.
Pivovarský kalendář na rok 1947 o olešnickém pivovaru uvádí doslova „ za války pivovar zničen „ –
jeho budovy však sloužily státnímu statku ve Smiřicích, který se staral o nejnutnější údržbu – někdejší
pěkný pivovárek se tak zvolna stává zříceninou.
Z grafu produkce piva v Olešnici můžeme odhadnout, že olešnický pivovar za celou dobu provozu
vyprodukoval přes 200 000 hektolitrů (hektolitr = dnešní dva sudy = 200 piv), to je 40 miliónů půllitrů,
průměrně denně 9 hektolitrů piva.
Text o pivovaru zpracoval Dr. Zbyněk Likovský, CSc, s pomocí Jaroslavy Lemfeldové, Františka
Štěpána, doplnil Zdeněk Bachura.
V říjnu roku 2004 byl olešnický pivovar Oskara Miguly srovnán se zemí. Letos je tomu již 15 let.
Zbyla jen hospodářská budova, která je dnes v dezolátním stavu.
Olešnice v Orlických horách, srpen - 2019

Zdeněk Bachura, kronikář obce

Výletovali jsme do Žďáru nad Sázavou.
V sobotu 24. srpna 2019 jsme vyrazili krásným zájezdovým
autobusem na plánovaný výlet směr Žďár nad Sázavou. Sešli jsme
se - přátelé z České Čermné, Nového Hrádku, Nového Města a
Olešnice, doprovázel nás průvodce a výborný organizátor Leoš
Polášek, bezedná studnice informací. Celý den nám přálo krásné
slunné počasí.
Než jsme dorazili do Žďáru, na chvilku jsme se zastavili v
areálu u zámku a koní ve Slatiňanech, dále u rybníka Velké
Dářko. Včas jsme dorazili k zámku a bývalému klášteru ve Žďáru
n. S. . Z odlesněného vršku Zelené Hory hned za zámkem na nás
shlížela stavba kostela a ambitu. Před prohlídkou jsme měli
možnost si užít dobrou kávu. Průvodkyně nás nejprve zavedla na
dvůr před chrámem. Tam nás příjemně překvapil hlas houslí, který
se linul z otevřeného okna v patře. Areál řádu benediktinů a
cisterciáků vznikal postupně od 13. století. Prošel požáry,
dobýváním husitů, rušením , znárodněním a nakonec restitucí
vrácen šlechtické větvi Kinských, která se vrátila z Francie.
Výkladu průvodkyně jsme všichni pozorně naslouchali. V 17. století osvícený opat Vejmluva pozval
významného českého architekta s italskými kořeny Jana Blažeje Santiniho-Aichela do Žďáru, který mu
v zdevastovaných objektech navrhl dostavbu objektu klausury a také pobořeného kostela. V roce 2009
byl kostel povýšen na Baziliku minor. V zabudovaném kamenném oltáři je uložena relikvie části
klíční kosti sv. Zdislavy. Bazilika zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše je druhý
nejdelší kostel v zemi, měří 76 m a protože hlas varhan zezadu měl zpožděný zvuk, umístil Santini
varhany nezvykle na bok poblíž oltáře a hned zrcadlově souměrně naproti jakousi napodobeninu, aby
vše bylo v prostoru vyvážené. Průvodkyně nám také vysvětlila hru světla a stínu, nad kterou stále
architekt přemýšlel. Ta například vrhá denní světlo z okna na profil tváře sochy Panny Marie. Výjev je
nazván Zvěstování Panny Marie. Tak jsme se blíže seznamovali s dílem Santiniho a i dále na poutním
místě Zelené hoře v kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. I zde nás seznamovala s historií
výborná průvodkyně, která vyprávěla o kostele, nezvyklé goticko barokní architektuře, o současných
opravách, ale také o objektu ambitu, zastřešené stavbě postavené do kruhu okolo kostela asi 800 m

dlouhé. V ambitech mohli poutníci přebývat a přespávat v případě nepříznivého počasí. Objekty
zámku a Zelenou horu odděluje velký rybník. V jeho hladině se měl kostel sv. Jana Nepomuckého
odrážet. Areály jsou zařazeny do památek světového dědictví UNESCO.
Po duchovně kulturním zážitku jsme se naobědvali ve městě Žďáru a pokračovali na výlet v
turistickém duchu. Přes obec Hamroně
jsme došli lesní cestou k nově
opravenému
muzeu
Šlakhamr.
Uzavřený objekt sloužil jako hamr k
získávání prvotního polotovaru železa
ze železné rudy. Když už nestačil
konkurenci, byl uzpůsoben jako mlýn.
K důmyslné výrobě a službě sloužila
náhonem přiváděná voda na kolo, které
spouštělo do pohybu další zařízení.
Průvodce nám předvedl
různá
hospodářská zařízení a stroje, zavedl
nás do malého muzea výroby železa,
přes stavidlo spustil velký buchar
trochu strašidelně působící.
Předposlední cíl výpravy byla osada
Šlakhamr, kde prochází hranice Čech a
Moravy.
Zdatnější část skupiny se dostala na toto místo přes Peperek Čertovu skálu, méně zdatnější obešli
místo oklikou. Sešli jsme se na autobusové zastávce, kde nás čekal náš autobus a opět zdatnější ještě
obešli krátkou trasu kolem „sochy“ Hamroně. Ostatní kulhaví dojeli autobusem k benzinové pumpě,
kde se mohli občerstvit. Jinak nás vždy zachraňoval připraveným občerstvením v autobusu řidič pan
Linhart. Děkujeme Cestovní kanceláři Jany Hudkové za pomoc při organizování výletu a vypravení
autobusu. Můžeme si různé památky a místa prohlížet na počítači, ale vidět a slyšet naživo je k
nezaplacení.
Na Hrádek jsme dojeli kolem dvacáté hodiny. Jestli budeme zdrávi, zase na příští třetí srpnovou
sobotu něco vymyslíme a těšíme se, že pojedete s námi.
Olešnice v Orlických horách 6. září 2019

zapsala Martinková Lidmila

Zprávičky ze hřiště
Nevydařená podzimní fotbalová sezóna je již u konce, přitom začátek nebyl až tak
špatný. V pohárovém utkání proti Křovicím (soupeř hraje o jednu třídu výše) náš tým
dlouho vedl 2:1, až v 90. minutě se podařilo hostům vyrovnat na konečných 2:2.
Z následujícího rozstřelu na pokutové kopy byli šťastnější hosté, když v sedmé sérii
vyhráli 5:6 a postoupili do druhého kola. Úvodní utkání IV. třídy jsme na domácím hřišti
přivítali rezervu Kostelecké Lhoty, se kterou to byl boj do 70 minuty, než přišlo
vyloučení našeho gólmana. Poté již náš tým neměl šanci na vyrovnání. Asi nejlepší
zápas jsme odehráli na půdě Domašína, kde jsme opět hráli v oslabení posledních 37
minut zápasu. Během této doby jsme dokázali otočit výsledek z 2:1 na 2:3 i díky štěstí brankáře Jirky
Rudolfa a dvěma trefám Honzy Fišera. Bohužel v 89. minutě zápasu došlo k vyrovnání na 3:3 po
chybě unavené obrany. Když už jsme si mysleli, že je zápas u konce, tak v nastaveném čase v 94. min.
se podařilo domácím vstřelit vítěznou branku. Za výkon v zápase jsme se rozhodně stydět nemuseli.
Poté přišlo 6 zápasů, ve kterých jsme prohráli vysokým skóre a sami skórovali pouze 3x.
S ukončením podzimní části fotbalu začíná sezóna stolního tenisu, ve kterém máme tři družstva hrající
okresní přebor I., III. a V. třídy. V současnosti má A-tým 5 bodů za výhru a dvě prohry (v tabulce na
9.místě z 12), B-tým má rovněž 5 bodů za výhru a dvě prohry (v tabulce na 6. místě z 10) a C-tým má
na kontě zatím jen jednu výhru (v tabulce mu patří 7 místo z 8, ale nutno dodat, že mají 2 utkání
k dobru a celkově patří mezi dva favority této soutěže)
Josef Sedláček

Podzim a škola se hlásí
Po prázdninovém letním odpočinku jsme se sešli
v pondělí 2. září ve škole. V myšlenkách nám
všem doznívaly vzpomínky na krásné léto a
zároveň nám hlavou probíhaly otázky, co nového
nás čeká. A tak jsme se s chutí dali do práce.
V září jsme dokončili od léta započatou
rekonstrukci skalky před školou, kde jsme vyrobili
hobití domečky, zasadili rostliny a pod velkým
smrkem jsme usadili našeho nového kamaráda
z říše pohádek - školního skřítka. Sklidili jsme ze
školní zahrady úrodu dýní a pokračovali jsme na
přípravách Strašidelné školy. V pátek 13. 9. jsme
se společně s dětmi z MŠ vydali do Hradce
Králové na Den zemědělství. Nádherné slunečné
počasí nás provázelo při prohlídce stánků
s vystavovanými exponáty různých chovatelů
zvířat a pěstitelů zemědělských plodin našeho
regionu. Putování po areálu bylo spojené
s plněním vědomostních úkolů, jejichž stanovený
minimální počet každého účastníka poslal do
slosování o získání drobných odměn. Štěstí se
usmálo na žáka 5. ročníku Adriana Kubína.
Říjnové babí léto nás vylákalo na kopec nad
školou, kde jsme v pátek 18. 10. měli drakiádu.
Vyzkoušeli jsme, jak se drakům různých barev,
velikostí i tvarů létá na krásně modré obloze.
Skvělým pomocníkem nám byl příjemný podzimní
větřík, a tak se drakiáda povedla na výbornou.

Renata Bachurová

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ A NÁŠ KRÁSNÝ PODZIM
Nový školní rok nám začal 2. 9. 2019. Ve velmi hojném
počtu jsme se opět po létě sešli v naší krásné podhorské
školičce. Přivítali jsme mezi námi spoustu nových
kamarádů a začátky s námi jsme se jim všichni snažili co
nejvíce ulehčit, abychom se tu spolu cítili dobře. Již od
září využíváme krásného podzimního počasí a venku
trávíme tolik času, co to jen jde.  Dětičky sbíraly
podzimní plody – kaštany, bukvice, šípky, barevné
podzimní listí a dokonce i houby. Každý den jsme sledovali, jak krásně
se nám okolní příroda obléká do podzimního barevného kabátku.
Dne 13. 9. 2019 nás čekal první společný výlet, a to hned do
Hradce Králové na Den zemědělství neboli hradecké dožínky. Po
příjezdu jsme s dětmi vůbec nevěděli, na jaká zvířátka se jít podívat
dříve.  Viděli jsme spoustu drobných zvířátek od různých chovatelů králíčky, morčátka, slepičky, holoubky, kachničky, husičky, dokonce i
krásná štěňátka německého ovčáka. Někteří z nás se dokonce svezli na
oslíkovi. Speciálním dalekohledem jsme se podívali až na daleké
slunce. Viděli jsme i větší hospodářská zvířátka jako je telátko,
prasátko se selátky, různé druhy oveček a následné zpracování vlny i
pasteveckého psa, jak si hlídá své stádo. Tento výlet jsme si opravdu
užili na maximum.
2. 10. 2019
nás čekalo podzimní
tvoření dětiček se
svými rodiči, které jsme spojili s rodičovskou
schůzkou. Nejprve jsme rodičům sdělili potřebné a
důležité informace. Poté jsme tvořili pestré
podzimní svícínky a to byla radost pohledět.
Vážíme si velké účasti ze strany rodičů, na dětech
bylo vidět, jak moc si společné tvoření užívají, jak
jsou s rodiči sehraní a jaké mají tvořivé šikovné
ručičky.

A 11. 10. 2019 jsme s našimi dětmi vyrazili do
lesa na společné houbaření. Tento rok nám
bylo opravdu přírodou přáno a lesy byly
doslova poseté houbami. Naše dětičky měly
opravdu bystrá očíčka a snad žádného
polohříbka jsme v lese nenechali. 
Bc. Jana Fišerová

Pan Rolletschek předává dar německých rodáků
na opravu varhan

Pan Bachura představuje knihu Olešnice na starých
pohlednicích a děkuje autorům
NÁŠ KOSTEL
Určitě se mnou budete souhlasit, že
koncert paní Kromkové a jejích přátel
26.7. byl neuvěřitelně krásný, celý kostel
se rozezněl operními áriemi i duchovním
zpěvem. Už se těšíme, že nás paní
Kromková opět vyslyší a vystoupí – třeba
o Vánocích. Náš kostel je báječný
koncertní sál s vynikající akustikou, proto
je jen dobře, že se snažíme stále tuto
stavbu vylepšit.
Eva Bezstarosti

Mnoho občanů si jistě povšimlo, že v kostele a i u kostela došlo k mnoha stavebním úpravám. Jsou to
nové přístavky u kostela, opravené schody, renovované vstupní dveře, opravená pískovcová futra a
další. Stálo to mnoho peněz, ale vyšlo to. Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kterým není
lhostejné, že kostel chátrá, a přispěli na sbírku penězi. Poděkování patří také bývalému starostovi
Jiřímu Cejnarovi, který se nezištně ujal celé organizace a realizace akce a to velkou měrou ve svém
volném čase. Chtěla bych Vás všechny seznámit s finanční stránkou úprav. Celkové náklady na
všechny opravy činily 148 700,- Kč, občané Olešnice poskytli sbírkou 44 757,- Kč, občané Německa
přispěli částkou 2 000,-Eur ( 52 000,- Kč) a farnost Bystré doplatila 51 943,- Kč.
Ze sbírky olešnických občanů jsem přímo zaplatila opravu pískovcových futer za 12 000,- Kč, dále
světlo a materiál do přístavků za 547,- Kč a DPH za opravu schodů, což činilo 4 000,- Kč. Hotovost
28 210,- Kč jsem odevzdala panu faráři Barborkovi, který tuto sumu zcela využil na všechny opravy.
Markéta Stonjeková

Sbírka na varhany
Na začátku srpna začala oprava našich varhan, pan
Červenka se synem rozebrali všechny píšťaly, některé
jsou cínové, jiné dřevěné, některé se budou odlívat
znovu, dřevěné píšťaly jsou pěkně prolezlé červotočem,
ty malé zničené se musí vyrobit znovu, u některých se
budou vyměňovat jen části, některé stačí ošetřit proti
červotoči. Varhanáři původně nepočítali s výměnou
měchu, chtěli ho jen opravit, ale při důkladné prohlídce
zjistili, že je poničený hodně a hlavně úplně prožraný
červotočem. Rozebrali ho tedy a hasiči ho z kůru úplně
odstranili a zlikvidovali. Teď už je skříň varhan 2x
natřena proti červotoči, je objednaný malý elektrický
měch, který bude umístěn ve spodní části varhan, tento
měch ale prodraží opravu ještě o 20 000,- Kč. Proto ještě
neuzavíráme sbírku, původně zněla smlouva na 250 000,Kč, ty už máme vybrané ( včetně dotace
Královéhradeckého kraje a daru německých rodáků),
z částky na měch už máme 13 000,- , potřebujeme tedy
ještě 7 000,-Kč. Pokud ještě chcete přispět, udělejte to do
konce října, pak už sbírku uzavřeme.
Pro všechny dárce Obec Olešnice v Orlických horách
uspořádala koncert Polyfonního sdružení z Nového Města
nad Metují, který zaplatila. Z dobrovolného vstupného se
vybralo 3 730, -Kč, které jsou součástí peněz na nový
měch. Koncert navštívilo asi 70 posluchačů, na
programu byla náročná duchovní skladba J.D.Zelenky
Missa Dei Filii a reakce posluchačů v závěru byla
vstřícná a nadšená. V úvodu koncertu jsme se dozvěděli
o autorovi skladby, který byl současníkem J.S.Bacha a i
odborníky je poznáván až v poslední době.
Ale zpět k varhanám, ty by podle odhadu varhanářů
mohly být opravené do konce října a pak bychom měli
oslavit jejich znovuzrození varhanním koncertem. Ten
ještě není domluvený, ale pan Tymel si to asi nenechá
ujít, aby mohl hrát na opravené varhany jako první, zcela
si to také zaslouží, protože bez jeho rad a pomoci
bychom si na opravu varhan ani netroufli.
Na obrázcích jsou vyndané píšťaly, prázdná skříň varhan a koncert z 21.9.
Eva Bezstarosti
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2020 S FOTOGRAFIEMI OLEŠNICE
V infocentru prodáváme velký nástěnný kalendář
s krásnými fotografiemi Orlických hor, několik
fotografií je z okolí Olešnice, snad nejkrásnější je
pohled od Zadních Polomů, kde vidíme Olešnici, ale
zároveň celé panorama hor od Krkonoš po Ostaš při
západu slunce, je to nádhera. Kalendář by se mohl stát
pěkným vánočním dárkem. Stále máme i knížku od
pana Kubína i Olešnici na starých pohlednicích.
V listopadu téměř turisté nechodí, proto zavolejte na
telefon 732 928 374, pokud budete chtít navštívit
infocentrum, kalendář i knihy jsou k dispozici i na
obecním úřadu.
Eva Bezstarosti
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