Olešnice v Orlických horách
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.373163N, 16.309875E

Nadmořská výška: 610 m n. m.

První pís. zmínka: 1369 (652 let)

Počet obyvatel: 410

PSČ: 517 83

Adresa URL: www.olesnice.net

O obci
Obec Olešnice v Orlických horách leží nedaleko státních hranic s Polskem, zhruba 12 km východně od
Nového Města nad Metují.

Historie obce
Obec vznikla v jedenáctém století při soumarské stezce z východních Čech do Klodska. Osadu
zpočátku tvořila jen odpočívárna s noclehárnou, pak s kovárnou. Poloha osady při potoce chráněná
okolními kopci byla...

Ubytování a restaurace
Návštěvníci obce si mohou zajistit ubytování v několika penzionech nebo rekreačních zařízeních.

Okolí a příroda
Příroda je největším bohatstvím obce Olešnice. Obklopuje ji krásná krajina Orlických hor, které ji ze
všech stran ochraňují svými oblými kopci, pokrytými pláštěm temných lesů, jež navazují na pastviny a
louky rozbíhající se do zelených údolí, jimiž protéká potok Olešenka ...

Současnost obce
O kulturu a sport se stará TJ Start, sbor dobrovolných hasičů, základní škola a Automotoklub s tradičními
akcemi mistrovství ČR v motoskijöringu a Majáles. Nově se do kultury i jiných oblastí zapojuje Sdružení pro
Olešnici v Orlických horách.

Sportovní možnosti
Olešnice v O.h. se nachází v chráněné krajinné oblasti Orlické hory a je svou polohou a nadmořskou
výškou vhodná pro pěší turistiku a cykloturistiku, v zimě pak pro turistiku na běžkách a sjezdové lyžování
i snowboarding v nových areálech na vysoké úrovni.

Památky a zajímavosti
Kromě množství soch umístěných po celém území jsou největšími pamětihodnostmi Olešnice lovecký
zámeček ze 17. století, kostel sv. Maří Magdalény a Utzův mechanický betlém.
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Doprava
V obci se sbíhají silnice II/285 a II/310, na které se napojují silnice III. třídy. v obci je zajištěna autobusová
doprava.

Ocenění obce
Obec Olešnice v Orlických horách získala v roce 2007 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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