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Vážení sousedé,

 Vánoční vycházka

s rychle se blížícím závěrem roku přichází do
Vašich schránek poslední letošní zpravodaj.
Více než informace přináší pozvánku na
poslední adventní neděli a přání. Přání
krásných svátků, jimiž Vánoce bezesporu pro
většinu z nás jsou.
Ač byl letošní rok velmi turbulentní, přinesl věci
naprosto nečekané, loni touto dobou těžko
představitelné, které pro značnou část
obyvatel znamenaly velkou zátěž, přesto i
během něj se staly jistě i věci příjemné. Zkusme
si je nyní v posledních dnech roku vybavit,
vzpomínat na ně a vyzdvihnout je. Ať rok 2020
neuchováme v mysli jen jako na „ten divný“
rok, ať i on má, zpětně viděno, své kladné
stránky a svá pozitiva.
Klidné dny, úspěšné dokončení všech úkolů,
které ještě chcete letos stihnout, dobrou
náladu a hlavně hodně zdraví do roku příštího
Vám za celé obecní zastupitelstvo srdečně
přeje
Miroslava Křížová, místostarostka

Jednou z kalendářně posledních akcí bývá
vánoční vycházka v lese o poslední adventní
neděli. Letošní vycházku pro Vás připraví část
týmu „velkých“ vycházek a bude koncipovaná
jako samostatná – jednotlivé rodiny si mohou
projít předem určenou trasu, kde budou malá
zastavení s vánoční tematikou a zamyšlením.
Nebude to tedy sice o společném zážitku a
velkých skupinách, ale i tak je to vlastně
sdílený zážitek pro všechny, kdo budou mít
chuť projít se těsně před vánočními svátky
ztemnělými olešenskými lesy 

Vánoční tradiční akce jinak
Z důvodu opatření a mnohých omezení při
shromažďování větších skupin lidí, které byly
v platnosti takřka po celý rok, jsme byli nuceni
zrušit nebo nepořádat většinu tradičních
setkání.
Po velkých diskuzích a přemýšlení o tom, jak
by bylo možno alespoň něco z tradic zachovat,
jsme našli spolu s ostatními kolegy, kteří stojí
za obvyklými akcemi, schůdnou možnost.
S potěšením Vás tedy zvu v neděli na:

Na rodinnou vánoční vycházku se můžete
vydat už nyní v neděli 20. prosince v době od
16:00 do 18:00 hodin. Trasa začíná U Křížku
(křížek u lip šikmo nad hřbitovem a
„úvozem“), bude značena světýlky nebo
šipkami tak, aby nikdo nemohl zabloudit, a
dovede Vás zpátky do vsi – ke kostelu.
Prosíme dodržte na celé trase rozestupy,
pokud před sebou uvidíte nebo uslyšíte jinou
rodinu, trochu posečkejte tak, abyste se
nesetkávali. V tomto případě (při pohybu
v přírodě, kde je pospolu pouze rodina) pak
samozřejmě nemusíte mít nasazené roušky.
 Adventní dětské dobročinné trhy
Navíc s vycházkou spojíme ještě také adventní
jarmark, jehož druhé kolo bývalo sdružené se
školní besídkou. Bude to pouze taková „light“
verze a malá ochutnávka  Děti si i pro letošní
rok připravovaly výrobky, protože doufaly, že
situace bude taková, že trhy bude možné
uskutečnit. To se nemohlo nakonec podařit,
ale nabídneme alespoň část výrobků při
příležitosti vycházky. V cíli vycházky – u
kostela – bude po celou dobu prodejní stůl, na

němž najdete část sortimentu běžných
olešenských trhů. Nebudou přítomné přímo
děti – tvůrci, bude to pouze samoobsluha. U
každého výrobku najdete popis, cenu a na
stole kasičku. Pokud se Vám některý výrobek
bude líbit a budete si jej chtít odnést, vhoďte
prosím příslušný obnos do kasičky a je Váš 
Pro tyto účely vezměte s sebou prosím
případně i drobnější peníze, nebude možné
rozměňovat nebo vracet, děkujeme. I letošní
výtěžek věnujeme na nějaký obecně
prospěšný účel. Jsem si jistá, že jakýmkoliv,
byť malým, nákupem děti velmi potěšíte a
budou mít opět chuť připravovat se na trhy
v roce 2021, kde už všichni doufáme v návrat
k normálu.
Budeme rádi, pokud navštívíte trhový stůl i
v případě, že nebudete chtít jít na vycházkový
okruh. Bude k dispozici také v čase 16:00 –
18:00, v neděli 20. prosince, v blízkosti
vchodu do zahrady kostela.

 Možnost prohlídky kostela
A poslední překvapení anebo lákadlo
k vycházce o poslední adventní neděli je
možnost prohlídky olešenského kostela.
Zahrada kostela a kostel samotný bude
veřejnosti otevřen opět po celou dobu
vycházky (neděle 20. prosince od 16:00 do
18:00). V kostele bude umístěna vánoční
výzdoba – tedy jesličky a stromečky.
Věřím, že si nenecháte ujít tuto příležitost
k prohlídce jedné ze zdejších památek.

Závěrem
I když jsou výše popsané akce v jiné verzi, než
jsme bývali zvyklí, věřím, že pro ty z Vás, komu

společenský život v tomto roce chyběl, přijdou
vhod.
Osobně to považuji za jakýsi symbol, tečku za
rokem „zrušených“ akcí – příslib toho, že i
kdybychom se neuměli s nemocí covid-19
ještě nějakou dobu vypořádat, budeme
schopní a ochotní najít i jiné cesty, jak se
neuzavřít jen do sebe a jak sdílet zážitky i jinak
než napřímo anebo přes displeje.
Srdečně zvu všechny, kdo vědí, že budou
umět dodržet veškerá opatření, která jsou
v současnosti nutná. Tzn. vše absolvovat
skutečně
jen
v rodinných
skupinách,
v místech, kde může dojít k setkání více lidí
najednou, vyčkat a dodržet rozestupy a mít
nasazenou roušku apod.
Je to nutné jednak proto, aby nedocházelo
k nevědomému šíření nemoci a také proto,
abychom věděli, že v obdobném bezpečném
režimu můžeme některé akce nabídnout a
nebudeme z toho mít těžkou hlavu
pořadatele, který posléze lituje, že umožnil
akci, která se zvrhla ve velké shromáždění lidí
i přes platný zákaz.
Děkuji spolupořadatelům – skupince z CB za
vycházku, římskokatolické farnosti za otevření
kostela a všem dětem a rodinám a také MŠ,
které připravovaly výrobky na trhy (včetně
těch, které nakonec nemohou prodávat).
V neposlední řadě všem účastníkům nedělních
akcí za pochopení a sebekontrolu při
dodržování opatření.
Krásné Vánoce!
M. Křížová

