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Slovo úvodem …
O víkendu nám začíná advent a my rozsvítíme první svíčku na adventním věnci. To znamená,
že Vánoce a konec roku jsou za dveřmi. Myslím si, že v letošním roce se v obci odvedlo spousta práce
a já bych chtěl všem, kteří se aktivně účastnili na zvelebování, propagaci a údržbě naší obce,
poděkovat. Nebudu jmenovat, Ti, co přiložili ruku k dílu, vědí. Bohužel všechna práce není na první
pohled vidět, ale v budoucnu doufám, že bude ku prospěchu nás všech. Také věřím, že se bude
minimálně v takové intenzitě pokračovat a že se další lidé přidají. Každý z nás si snad přeje, aby naše
obec fungovala a prosperovala, a hlavně aby se v ní každému líbilo.
S blížící se zimou bych také rád informoval nadšence běžeckého lyžování, že po dohodě
s Colloredo Mansfeldovými budou běžecké trasy udržovány v rozsahu jako v loňském roce. Snad Vás
to potěší jako v loňském roce, kdy tato tradice byla po několika letech obnovena.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát za celý obecní úřad a jménem svým, aby Vaše vánoční
svátky naplnily radost, rodinná pohoda a klid. A do nového roku přeji každému především zdraví,
spokojenost a úspěšný start do roku 2018.
(jc)

Jaký byl podzim ve škole
První čtvrtletí školního roku je za námi a kromě pilného učení jsme stihli i spoustu zajímavých
mimoškolních akcí:
Září
- Navštívili jsme Den zemědělství Královéhradeckého kraje, kde se prezentovaly školy
a zemědělci našeho regionu.
- Zhlédli jsme loutkové představení indické pohádky „O Nirdhanatovi,“ které pro děti MŠ
a žáky ZŠ sehráli herci divadla ToTeM.
Říjen
- Uspořádali jsme tradiční akci „Strašidelná škola“.
- Olešnická knihovna – Děti ze školky mají rády pohádky, a tak se vydaly do místní knihovny
za poznáním zajímavých knížek.
Listopad
- Pobavili jsme se a poučili o životě a díle Bedřicha Smetany při výchovném koncertu s názvem
„Hudební šlehačka plná Smetany.“
- Vítání občánků – děti z MŠ veselou písničkou a básničkami uvítaly nové olešnické občánky.
Teď si budeme užívat krásný předvánoční čas, který věnujeme přípravě další akce pro veřejnost.
(rb)

STRAŠIDELNÁ ŠKOLA 28. 10. 2017
Děkujeme vám všem za účast na naší již tradiční strašidelné škole. Věříme, že
jste se příjemně pobavili a odnesli si z naší školy nejen malý suvenýrek, ale hlavně
krásný a nezapomenutelný zážitek.
Upřímné poděkování patří opět naší školnici Jitce Kulachové, která připravila
i vyklidila prostory v naší škole, nanosila kulisy, přírodní materiál atd. Tajuplnou
atmosféru zajistil pomocí vizuálních a zvukových efektů Petr Kulach ml., který
vytvořil také velice věrohodnou kopii filmového vetřelce. Dále nesmíme zapomenout
poděkovat zejména našim dětem, které pečlivě pracovaly již několik měsíců před touto

oblíbenou
akcí.
Vyrobily
strašidelné
podzimní
a podmořské dekorace, namalovaly mnoho obrázků, ryb,
mořských korálů a podílely se tak na výzdobě celé školy.
Kouzlo této podzimní akce spočívá v tom, že se sejde
skvělá parta lidí, kteří se dokážou domluvit, obětovat svůj
čas dlouhodobým přípravám a pobavit tak spoustu dalších
lidí.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravách: Machová K., Divišek R., Sedláček J., Přibyl
P., Otruba D., Wiesnerová A., Sovinová M., Masaryková
I., Kulachová J., Kulach P. ml., Kulach P. st., Vinterová
A., Lukášková M. st., Klárová L., Štočková M., Pařízková
E. s Kačenkou a Šárkou, Lukášková M. ml., Maixner L., Bachura Z., Bachurová L., Stojková E.,
Stojka M. s manželkou, Stojka T. s přítelkyní, Stojka R., Přibylová K., Plačková N., Bachurová R.
(ml)

Pohádkový večer na hřišti s Ajou a Evou
Chtěli jsme na hřišti do konce roku uspořádat ještě jednu akci pro děti, a tak jsme přemýšleli,
co by to mělo být, něco, aby to děti bavilo a rodiče si mohli odpočinout. A napadlo nás, že v pátek
17. 11. je svátek, takže děti i rodiče mají volno, rozhodli jsme se, že zkusíme nabídnout rodičům,
Pohádkový večer pro děti, dobrodružství s přespáním na hřišti bez rodičů. Akci jsme naplánovali na
16. 11. navečer s tím, že akce bude končit v pátek 17. 11. cca v 15 h. Rodiče si mohou ve čtvrtek
udělat večer jen sami pro sebe a v pátek si mohou přispat, aniž by je jejich děti budily už brzy ráno.
Vůbec jsme nepočítali, že by se nám mohlo přihlásit až tolik dětí. Počítali jsme, že jich bude tak 1012, ale konečný stav byl 26 dětí ve věku od 5-13 let. Nebudeme lhát, že jsme neměli obavy, jestli
všechny děti zvládneme…, ale už se nedalo couvnout, takže jsme do toho šli.
Děti se nám začaly scházet kolem 18 h
a když se začal celý sál zaplňovat matracemi,
karimatkami a lehátky, tak jsme se začali smát,
protože to v jednu chvilku vypadalo, že my dvě si
usteleme na chodbě. Ale nakonec jsme se také vešli
na sál k dětem. Za podpory rodičů, babiček
a dědečků se nám sešlo i něco navíc k večeři, snídani
a svačině. Tímto jim ještě jednou moc a moc
děkujeme, že nás podpořili a věnovali nám spoustu
dobrot pro děti. DÍKY VÁM! A když už byly děti
zabydlené, pustily se do večeře a plánovali jsme, jaký bude večer, co budeme dělat apod. A najednou
nás po večeři navštívil sám pan Král v podání Zdenka Bachury. Ten si pro děti připravil pohádkový
písničkový kvíz a nejen to. Zapojily se všechny děti, které se rozdělily do pěti skupinek. Bylo to velmi
povedené a bylo to zpestření večera. My Ti, Zdenku, moc děkujeme! Když odešel pan Král,
pohádkový večer pokračoval dál… Děti se uvelebily na svých místech a tak, jak to bývá v lepších
kinech, dostaly děti popcorn k pohádkám, které jsme promítali. Začalo se Popelkou, dále se
pokračovalo s krásnou pohádkou S čerty nejsou žerty, následovala Karcoolka, a končilo se Princeznou
ze mlejna. Děti si v přestávkách ještě hromadně vyčistily zuby a pak už u pohádek postupně usínaly,
ale některým dětem se nedařilo zabrat, s čímž jsme počítali, jiné prostředí a kamarádi vedle sebe, a tak
se po poslední pohádce, když se zhaslo, ještě pohádky jen tak vyprávěly a až při tomto vyprávění
usnuly všechny děti. Musím tedy říct, že byly asi 2 hodiny ráno, když jsem dokončila poslední
vyprávěnou pohádku, kterou až do konce slyšela už jen Aja a doufám, že se moc líbila, protože
pohádky jsem si vymýšlela na místě, takže se jednalo o samé novinky. Já i Aja jsme toho moc
nenaspali, to víte, když máte na starost 26 dětí, tak vám to nedá spát. Ale nevadilo nám to, s tím jsme
do této akce šli.
První děti se začaly probouzet v 6:30h a postupně se k nim přidávaly další a další, takže do půl
osmé byly všechny děti vzhůru. Ale všechny děti se bez řečí převlékly, umyly a složily si všechny
věci, co měly na spaní a my jsme mezitím dětem chystali snídani. Po snídani jsme pro děti měli
připraveno tvoření, všem dětem jsme koupili hrníčky a ty si děti mohly vyzdobit barvami na sklo.

Všechny děti se zapojily a bylo vidět, že je to moc bavilo, a tak si těch
obrázků nadělaly spousty, že budou moct doma polepit i jiné hrníčky. Po
této činnosti bylo potřeba, aby si také děti připravily něco k obědu, kuřecí
vývar jsme s Ajou dětem uvařili předem, a tak nám zbylo jen připravit si
druhý chod. K obědu budou chobotnice, oznámilo se dětem. „Co že?“
„Né“, „Fůj, to nejím“, tak to jsme se zasmáli, ale nakonec to jedly úplně
všechny děti a ještě si přidávaly. Chobotnice si děti vyráběly sami z párků a
špaget, takže k jídlu to bylo a všem se to líbilo. Potom, co měly děti
připravený oběd, se mohly vyfotit, buď jako Princezna, Rákosníček, Ferda
Mravenec, Večerníček nebo Víla Amálka. Předem měly děti připravené
obrázky, do kterých jen musely strčit hlavu a rázem se proměnily v
kouzelnou pohádkovou bytost. A než se nám uvařil oběd, pustili jsme se
všichni do pečení perníčků. Bylo vidět, že to děti nedělají poprvé a že
zkušenosti od maminek už mají, to bylo dobře, protože se nemuselo nic
dlouze vysvětlovat. Děti si vykrájely spousty perníčků, které provoněly celé
hřiště. Hned potom nám starší děti pomohly uklidit stoly, prostřít
a přichystat vše na oběd.
Když jsme hladové krky nasytili, byl čas chvilku si odpočinout, takže se po obědě začalo
malovat, vybarvovat omalovánky, vyplňovat spojovačky a k tomu se chroupal popcorn. A po lehké
pauze se ještě děti pustily do zdobení perníčků. Podle jejich fantazie, kdo si co upekl, to si také mohl
sníst nebo vzít domů. Stihlo se ještě „bouchnout“ dětské šampaňské, a tak se zakončil tento
Pohádkový večer a den. Pak už začali chodit první rodiče. Musíme říct, že ačkoliv to bylo náročné,
užili jsme si to také. Byly tu děti různých povah, různého věku, byly hodné i ty zlobivější, ale nakonec
jsme je zvládli ukočírovat.
My chceme ještě jednou poděkovat všem rodičům, že nám důvěřovali a svěřili nám jejich
poklady, základní škole za zapůjčení projektoru a pomoc s přihláškami, díky holky. A nejvíc chceme
poděkovat dětem a doufáme, že se jim s námi líbilo: Domčovi, Tobíkovi, Pepčovi, Áďovi, Káče,
Lauře, Nele, Nině, Natálce, Stelince, Páťovi, Ráďovi, Káje, Kátě, Báře, Terce, Mikulášovi, Ondrovi,
Majdě, Týně, Kevinovi, Dianě, Markovi, Rudíkovi, Klárce a Dominikovi.
My Vám všem přejeme krásné Vánoce, bohaté na zážitky a do nového roku hodně zdraví
a spoustu nových a nových dobrodružství. Mějte se krásně! Eva a Aja
(es)

Někdy je dobré otočit se za sebe a podívat se, co je za námi
Je konec listopadu a za měsíc tu máme další nový rok. Já si čím dál tím víc uvědomuji, že čas
nám všem utíká, letí jak šílený. Znáte to, honíte se celý den, týden, měsíce, a říkáte si, „Strašně to letí
a já zase nic nestíhám“. Zkuste se někdy zastavit, jen tak si sednout, odpočívat, trávit více času
srodinou, přáteli a zjistíte, že vám nic neuteče. Zjistíte, že daleko víc a o to vzácnějšího času vám
uteče, pokud se budete snažit vše stihnout a snažit se dokázat, že vše zvládáte. Stále máme tendenci
ohlížet se na to, co si o nás, kdo myslí a co o nás kdo říká. Nelíbím se ti? Mám jiné životní hodnoty?
No tak ať!
Co když právě vy, kteří si uvědomujete stejně tak jako já, že čas nezastavíme, stíháte daleko
zásadnější věci! Proč se neustále bojíme, co si o nás lidé myslí, a stále se bojíme říct nahlas, co si
myslíme? Věnujte se tomu, co vás baví, nebojte se někdy si jen tak sednout s kamarádkou ke kávě
a vínu a nechte to špinavé prádlo a nádobí na další den, udělejte si čas pro sebe, pro svoje blízké. Dejte
si prostě pauzu. Máme na ni právo všichni. Práce prostě neuteče!
Někteří lidé se mě ptají, jak to dělám, že stíhám spoustu věcí, chystat akce pro místní občany,
hlavně děti. Já vám to povím. Nejsem na to sama, mám rodinu a skvělé přátele, se kterými si občas
dáme pauzu a sedneme si jen tak na kávu a víno, uděláme si čas pro sebe a naplánujeme různé akce.
Doma to občas vypadá jako v papírnictví, jindy zase jako v restauraci, někdy jako po výbuchu, záleží,
jakou akci zrovna připravujeme. To víte, že mi to taky občas přerůstá přes hlavu, ale já se nedám.
Udělám si prostě pauzu, když už nemůžu, klidně odjedu s rodinou na výlet a nechám všechno tak, jak
to je. A světe div se, nikdy mi ta práce neuteče, počká si tam v klidu na mě. A věřte, že pak nad tím
úklidem nemusím trávit tolik času, je to vlastně za chvilku. Usmívejte se, jak to jen jde! Dělejte si
radost! Nezapomínejme na svoje zdraví, protože ačkoliv se budete honit, tak zdraví máme jen jedno,

to si nemůžeme ani nahonit ani schovat na později. To si musíme chránit. A člověk, když je šťastný
a spokojený, je i zdravý.
Přeji Vám všem klidné vánoční svátky, pevné zdraví a do nového roku více volného času
pro Vaše děti, rodiče, prarodiče, kamarády.
(es)

Práce s dětmi zaslouží velký obdiv, uznání a poděkování
První sněhové vločky již dopadly na zem, což je neklamné znamení blížících se svátků
vánočních. Další kalendářní rok se tak pomalu chýlí ke svému závěru a nastává čas bilancování. I já
bych se chtěl poohlédnout a krátce rekapitulovat.
Jsem rád, že jsem se jako olešnický rodák mohl účastnit celé řady akcí, které se v této malebné
obci konaly. Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout programy organizované pro děti. V areálu TJ Start jich
bylo pořádáno hned několik. V březnu se konal již tradiční „Dětský karneval“, počátkem června se
uskutečnilo „Olešnické hraníbraní“. Na obou akcích se sešlo mnoho dětí nejen z Olešnice, ale díky
propagaci organizátorů i z poměrně širokého okolí. Hudební doprovod skupiny TROP, množství cen
v tombole a rozzářené oči dětí z výher v různých soutěžích již k těmto akcím neodmyslitelně patří.
V listopadu se pak konal „Pohádkový večer pro děti“. Celkem 26 dětí se večer sešlo v klubovně TJ.
Po absolvovaných hrách a soutěžích zde s nadšením přespaly a téměř celý následující den si užívaly
dalších činností.
Poděkování patří všem, kteří tyto akce organizují. Doufám, že se nikoho nedotknu, pokud
zdůrazním jen dvě jména. Vše pro děti připravily především Eva Stojková a Alena Vinterová, za což
jim patří velký obdiv, uznání a poděkování.
Zapomenout nesmím ani na „Strašidelnou školu“, kterou uspořádaly paní učitelky z olešnické
školy. S dětmi pracují každý den, práce s nimi je velmi náročná. Za to, že jim zorganizovaly další
nezapomenutelný zážitek, si i ony zaslouží velké poděkování.
Na další podobná setkání se těší Petr Cejnar.
(pc)

Tříkrálová sbírka
I v roce 2018 se bude v naší obci konat Tříkrálová sbírka, proběhne v sobotu 6.ledna. Tuto
sbírku pořádá již osmnáctým rokem Charita České republiky na pomoc lidem v nouzi a na zdravotní
pomůcky. Tříkrálová koleda je pro děti zábava a pomůžeme tím dobré věci. Každá skupinka dětí musí
mít dospělého vedoucího, proto se tímto způsobem obracím na ochotné rodiče nebo další lidi schopné
pomoci. Naše obec je rozsáhlá, proto si ji rozdělí 3 skupinky Tří králů. Zajišťovací středisko bude
v knihovně, odkud děti budou vycházet a kde jim třeba uvaříme čaj v průběhu koledování. Pokud
někdo chcete pomoci, domluvte se s Evou Bezstarosti. Těšíme se na setkání při koledě na Tři krále.
(eb)
Obec Olešnice v Orlických horách
Vás zve na
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
kdy a kde: 1. 12. 2017 od 18:00 hod. na náměstí
ZŠ a MŠ v Olešnici v Orlických horách
Vás všechny zve na akci
„Naše škola v čase vánočním“
kdy: úterý 19. 12. 2017 od 17:00 do 19:00 hod.
Obec Olešnice v Orlických horách
Vás srdečně zve na
VÁNOČNÍ KONCERT Z. Svědíka a jeho dcery G. Machové
kdy: 21. 12. 2017 od 18:00 hod.
kde: v kostele sv. Máří Magdaleny v Olešnici v Orl. h.
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