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Slovo úvodem …
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na kulturním, sportovním i sociálním vyžití v naší obci.
Myslím si, že v programu akcí v Olešnici v Orlických horách má každý možnost najít si to své.
V následujícím textu získáte přehled o tom, co se v Olešnici dělo nebo dít bude.
Velkým zklamáním pro mnoho z Vás byla skutečnost, že se v letošním roce nepořádal tradiční
„Majáles“. Tuto tradici nechceme rušit, ale bohužel z kapacitních důvodů nemohl být letošní ročník
uskutečněn. Domnívám se ovšem, že jsou pro Vás připravené takové novinky, které Vás zaručeně
potěší. Podněty k dalším nejrůznějším akcím rádi na obecním úřadě uvítáme.
Konec zimního období a začátek jara nám zpříjemnilo hned několik událostí. První bylo
slavnostní předávání fotoknih od autora F. Duška. Pokud máte zájem se podívat na Váš dům
či stavení, vidět ho v jeho minulosti až po současnost, můžete se přijít podívat do místní knihovny, kde
jsou fotoknihy přístupné k nahlédnutí. Děti prožily další pohádkovou noc s Andersenem ve škole,
do masek na karneval se mohli převléci nejen děti, ale i dospělí. Dlouhých patnáct dní jsme mohli
každý den v 21.00 hod. poslouchat zvony z našeho kostela sv. Máří Magdaleny v rámci
Vincentinských lidových misií. Poslední dubnový den patřil ČARODĚJNICKÉMU REJI, který
pořádala Hospůdka u Anděla. Pro děti byly připravené soutěže a hry. Večer vyvrcholil zapálením
hranice s čarodějnicí. Tímto, jménem naší obce, děkuji všem organizátorům.
(jc)

Ze života školy
20. dubna jsme se zúčastnili vědomostní soutěže Vítání bledulí, kterou pořádá CHKO Orlické hory.
Kateřina Machová, Radek Divišek, Adrian Kováč, Patrik Přibyl a Dominik Otruba reprezentovali naši
školu letos v nelehkých podmínkách. Zima a sníh je provázely celou soutěžní trasou. Do cíle doběhli
po jedné a půl hodině zmáchaní a zmrzlí na kost, ale vybojovali krásné 2. místo z celkového počtu
8 družstev!
ZŠ a MŠ Voděrady uspořádala letos 3. ročník výtvarné soutěže Paleta 2017, tentokrát na téma
Stroje, strojky, stroječky. Do této soutěže jsme se opět s chutí zapojili. Žáci nejen malovali, ale také
vyráběli z kartonu různé modely strojů. Dychtivě jsme očekávali, jak to dopadne. Výsledek byl
pro nás více než potěšující – získali jsme dvě 1. místa! Odbornou porotu zaujala malba Kateřiny
Machové s názvem „Práce na poli“ a Radka Diviška s názvem „Rolba v akci“.
Duben v naší škole
Ve čtvrtek 6. 4. se konal zápis do 1. ročníku. Budoucí školáci, kteří přišli k zápisu v doprovodu svých
rodičů, nejprve na uvítanou zhlédli zábavné vystoupení žáků ze školní družiny a potom plnili úkoly,
ve kterých prokázali svou připravenost do školy. Všichni byli velice snaživí a šikovní, a proto si
vysloužili i malou odměnu. V pondělí 10. dubna jsme část vyučování vyměnili za pracovní nářadí
a dali jsme se do úklidu školního pozemku. Posbírali jsme větve, uhrabali jsme trávník a vytrhali jsme
plevel podél plotu. Den Země se slaví 22. dubna. Při této příležitosti jsme v pátek 21. dubna k nám
do školy pozvali paní Mazuchovou, která nám přivezla ukázat své zvířecí kamarády – dravce. Viděli
jsme a pohladili jsme si sovu pálenou, puštíka, výra, poštolku, káně, orla, mládě holuba a také fretku.
V dubnu jsme uspořádali sběr papíru. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a věnovali
škole nepotřebný papír. Výtěžek ze sběru bude využit ve prospěch dětí a žáků školy.
Na květen plánujeme zápis dětí do MŠ, exkurzi v obecní knihovně, interaktivní výukový program
finanční gramotnost společnosti FINGRAM CS, vystoupení dětí v MŠ ke dni matek, ukončení
plaveckého výcviku, školní soutěž ve znalostech bezpečnosti silničního provozu a ve zručnosti v jízdě

na kole, vycházku do lesa v doprovodu lesního pedagoga a elektronické testování ČŠI (zjišťování
výsledků u žáků 5. ročníku).
Na červen plánujeme preventivně výchovný a vzdělávací program pro děti „Hasík“ v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva (7. 6. 2017), návštěvu filmového festivalu Hrnec smíchu v Novém
Městě nad Metují, akci „Prvňáci čtou páťákům“ (tradiční školní akce, při které prvňáčci předvedou
starším spolužákům, co se ve škole naučili), naučnou stezku okolím Olešnice „Po lehkém opevnění“,
Školní výlet – Babiččin dvoreček Licibořice 26. 6. 2017.
(rb)

Setkání betlémářů
Víkend 26. až 28. května bude patřit setkání
betlémářů a přátel lidových řemesel. Přihlásilo
se asi 30 účastníků z různých koutů naší země.
Donedávna se betlémáři scházeli v Uhřínově
pod Deštnou. Pana Andrese, kterému se u nás
moc líbí, napadlo, že opravený Utzův betlém je
důvod k setkání u nás. Záštitu nad touto akcí
na sebe vzaly Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou a Obec Olešnice
v Orlických horách. Jde o přátelské setkání,
proto jsme jako místo konání zvolili hostinec
Lovecký
zámeček.
V
pátek
večer
na nádvoříčku bude stát velký stan a budou se
tam konat přednášky a promítat dokumenty
související s řezbářstvím a restaurátorskou
činností. Kdo bude chtít poslouchat nebo se dívat, může, kdo si půjde dát pivo, dokument neuvidí. Jste
srdečně zváni. Přijďte se poučit o zajímavé činnosti.
V sobotu betlémáři pojedou na výlet autobusem do polské Čermné a do Vambeřic. V zasedací
místnosti obecního úřadu bude celý den otevřena výstava betlémů a ukázek prací řezbářů, které
přivezou někteří účastníci. Můžete si je přijít prohlédnout od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
hod.
Zároveň bude v pátek 26. 5. zahájena výstava fotografií olešnických barokních soch a křížků,
která bude Vám i turistům k dispozici na chodbě obecního úřadu po celou turistickou sezónu. (eb)

Činnost TJ START Olešnice v Orlických horách
V letošním roce se na TJ START událo spousta nových věcí. Velmi zásadním krokem byl generální
úklid, na který se vrhla slečna Alena Vinterová s paní Evou Stojkovou. Úklid se konal ve všech
místnostech, které budova má, takže se to nevyhnulo ani našemu skladu. Musím říct, že jejich úklid
byl opravdu pečlivý a v budově to teď opravdu vypadá čistě, vše má své místo, jen my muži občas
ve skladu hledáme věci, které podle nás měly své místo i dříve, jen teď je to už jinde , ale to zná asi
každý, kdo má dílnu a myslí si, že v tom má svůj pořádek a ostatní vidí nepořádek. I já občas něco
hledám, ale i tak musím děvčatům velmi, ale velmi poděkovat. Děvčata obětovala několik svých
volných dní, aby dala budovu do pořádku. Tím, že se do toho děvčata vrhla „po hlavě“, přidalo se
daleko víc lidí (členů) a když bylo potřeba, na brigádu nás bylo tolik, že bylo za chvilku vše hotové.
Nejvíce ale musím poděkovat Aleně, která tomu obětovala nejvíce času a ochotně chodí „kontrolovat“
a udržovat pořádek v budově dál i po fotbalech a jiných akcích, které se zde konají.
Vše tedy bylo připraveno na poslední víkend v březnu, kdy se konal na hřišti KARNEVAL.
V sobotu 25. 3. byl karneval pro dospělé, kde se opět ukázala kreativita zdejších lidí, ale i lidí
z okolních vesnic. Tady v Olešnici je karneval velkou tradicí, kdy se místní lidi špičkují a snaží se
vymyslet velmi originální masku, takže se velmi pobavíme. Vítězství v letošním karnevalu nám
místním „vyfoukli“ naši kamarádi ze Sněžného. Byl to tak velký zážitek, že jsme je museli vyhodnotit
jako nejlepší. Parta mladých lidí se převlékla za mouchy a přinesla s sebou i pořádné hovínko. Nápad
to byl opravdu velmi povedený. Musím ale poděkovat všem, kteří se zúčastnili a dali si práci
s přípravou masky. Není nic lepšího, než když se lidé pobaví a můžou chvilku zapomenout
na každodenní starosti.

No a v neděli nás čekal karneval pro děti. Tradičně se organizace ujala Eva Stojková a Alena
Vinterová, musím říct, že bez nich by ten karneval jednoduše nemohl být. Za ty roky už mají tolik
vychytávek, že je radost se tohoto karnevalu účastnit. Dovolím si říct, že náš karneval pro děti je
ojedinělý i v tom, že nám hraje živá hudba, to nikde v okolí nebývá. Místní hudební skupina TROP
(Zdeněk Bachura, Michael Schmoranz a Radomír Bachura), která doprovází karneval, hraje dětem již
několik let. Moc si toho vážíme a všichni děkujeme. Karneval měl velký úspěch, byla ohromná
návštěvnost - celkem 37 masek a to je opravdu hodně. Děti dostaly spoustu odměn, u nás totiž
vyhrává každá maska, to mají děvčata moc dobře promyšlené. Obě jsou už tak sehrané, je vidět, že se
jedna může spolehnout na druhou a spolupráce jim klape. Bohatá tombola, kterou vždy s přehledem
zvládne Alena Vinterová, je vždy plná zajímavých věcí. Spousta soutěží, které má v režii zase Eva
Stojková, je někdy k pobavení, jindy k rozšíření vědomostí dětí. Jako dobrá asistentka se ukázala být
Denisa Bachurová, která pomáhala s dětmi a odměňovala je. A nemůžu zapomenout na Jaroslava
Pohla (Lyšáka), který nám již několik let pomáhá v kuchyňce s občerstvením. Letos to byl opět on,
který tam se mnou a mojí manželkou Veronikou Sedláčkovou trávil víkend. Jindy nám ráda vypomůže
i Kristýna Ksandrová, která nám pomáhá také s pořádáním dalších akcí. Karneval jak dospělácký, tak
i dětský se vydařil a byl velmi úspěšný a já všem pořadatelům a přátelům moc děkuji.
A jedeme dál…Děvčata si ještě pořádně ani nevydechla a už začala plánovat novou akci.
Olešnické Hraníbraní, co že to je? To budete koukat! TJ START se spojil se ZŠ a MŠ Olešnice a se
skupinou TROP a domluvili se, že uspořádají dětský den. Ale nechtěli jsme, aby to byl den jen dětský,
tak jsme vymysleli, že to bude Hraníbraní, prostě prima sobota 3.6.2017 pro všechny. Dětmi jsme
přece byli všichni, všichni jsme si kdysi hráli, tak proč to jednu sobotu nezopakovat. Takže se můžete
těšit na soutěže pro děti, ale i pro dospělé. Na děti bude čekat spousta krásných cen a pro nás dospělé
se také nějaká příjemná odměna najde. Jde o to, že budeme trávit den společně, vy i vaše a naše děti.
Srdečně Vás tedy zveme.
Čas, to je jediné, co Vás nic nestojí a je to to nejcennější, co můžete někomu darovat. (js)

Cvičíme s dětmi
Na podzim v roce 2014 jsme začali s manželem (Lída Martinková a Zdeněk
Martinek) vést cvičení pro děti v tělocvičně základní školy. Zastřešeni jsme
Českou unií sportu - TJ Start Olešnice v O.h. se svolením obecního úřadu
a základní školy. Každé úterý se po vyučování scházíme na jednu cvičební
hodinu se šesti dětmi z 1. a 2. třídy a čtyřmi předškoláky ve sportovním
kroužku. Děti jsou velmi živelné a je docela těžké je směrovat tam, kam je třeba.
Vidíme, že prostor tělocvičny jim nabízí chvilku volného prostoru a tu
využívají.
Už v loňském roce jsme se zapojili do projektu České obce sokolské
pro předškolní děti a děti nižších stupňů „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“. Na vchodových dveřích školy je samolepka a ta říká, že tady jsme se
do projektu zapojili. Samolepka znázorňuje pět zvířátek, pět olympijských
kruhů, pět světadílů. Každé zvířátko představuje druh sportovních nebo
vědomostních aktivit: kobylka Emilka (představuje skupinu přirozených cvičení:
chůzi, běh, skok a lezení), opička Hanička (je obratná, leze a skáče), ježeček
Mareček (je učí ovládat míč rukama i nohama), veveruška Věruška (rozvíjí
poznávání všeho kolem nás), beruška Danuška (provází netradičními
činnostmi). Za každý splněný úkol si mohou děti do svého notýsku vylepit
příslušnou samolepku po splnění zadaného úkolu. I když jsme prošli
ve cvičebních hodinách tyto aktivity již v minulém období, vidím, že správné
provedení úkolů se daří až při několikerém opakování.
Za finanční podpory školy, TJ Start a příspěvků rodičů je možné
vybavovat tělocvičnu novým nářadím a náčiním a tím mohou být hodiny
pestřejší. Další hodina je určena pro rodiče a děti. Děti cvičí za dozoru svých
rodičů a společně s nimi se učí lézt, plazit, klouzat, hrát si s míčem, nebát se,
přizpůsobovat se ostatním a vypouštět svou energii. Snažíme se, aby naše aktivity pomohly dětem
k vyšší zdatnosti a průpravě pro školní tělocviky a jejich další pravidelnou sportovní činnost.
(lm)

Uplynulá zimní sezona-úprava běžeckých stop
V zimní sezoně 2016/2017 byla údržba běžeckých stop podpořena dotací Královéhradeckého kraje
č. 16CRG01-0010 s názvem „Úprava lyžařských běžeckých stop v západní části Orlických hor“.
Údržba běžeckých stop byla, ke spokojenosti běžkařů, realizována firmou VLEK Číhalka s.r.o. Obec
opět požádala o dotaci, aby byla zajištěna úprava stop také v nadcházející sezóně.
(ik)
ZŠ a MŠ Olešnice v Orlických horách
zve rodiče i ostatní zájemce na
besedu na téma NETOLISMUS – závislost na moderních technologiích
s Mgr. Nikolou Hendrychovou, metodik prevence PPP Náchod
ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 16.00 hod. ve škole
Eva Bezstarosti ve spolupráci s panem Kamilem Andresem, Muzeem a galerií Orlických hor
a OÚ Olešnice v Orlických horách
Vás zve na
PŘEDNÁŠKY O ŘEZBÁŘSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
na nádvoří v hostinci Lovecký zámeček dne 26. 5. 2017 (ve večerních hodinách)
VÝSTAVU BETLÉMŮ A ŘEZBÁŘSKÝCH PRACÍ
v zasedací místnosti OÚ dne 27. 5. 2017 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Hasiči obce Olešnice v Orlických horách Vás srdečně zvou na slavnostní akci

TJ START Olešnice v Orlických horách
ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Olešnice v Orlických horách
a hudební skupinou TROP
Vás zve na HRANÍBRANÍ
v areálu TJ START v Olešnici v Orlických horách dne 3. 6. 2017 od 14. hod.
Olešnický list vydává obec Olešnice v Orlických horách

