
Motivováni dvacátým výročím 89´ chceme jako příslušníci „první dospělé polistopadové generace“ něco významného 
podniknout - něco symbolického, co bude vidět, něco, co bude mít smysl, něco, co přinese cosi nového a snad i 
dobrého pro život v našem regionu.

Naše plány se volně inspirují poutěmi krajinou, které se v minulosti konaly kolem drobných sakrálních staveb farnosti 
(území o velikosti cca 2500 ha) systematicky s úmyslem „obejít celou farnost“ - to v návaznosti na příběh o zboření 
hradeb Jericha (v našem podání šlo o úmysl „bořit hradby mezi námi“).

Jádrem projektu je vytvoření originální „křížové cesty“. 15 symbolických objektů podél hranic farnosti (cca 22 km) – 
jednoduchých křížů vytvořených prací se dřevem, kterou ovládá jeden z členů týmu (Marek Adamec) – obejme náš 
prostor. Každé „zastavení“ by mělo svůj tématický rozměr.

Jaké všechny úmysly do této akce vkládáme? To už trochu souvisí s její zamýšlenou otevřeností. Prostřednictvím webu 
a letáků oslovujeme nejen Olešnické, kteří mají možnost formulovat problémy, které je trápí při životě v Olešnickém 
mikroregionu. Následovat  bude syntéza podnětů, kterých je i bez tohoto oslovení veřejnosti dost. „Olešnický proces“ 
(padesátá  léta  na  Olešnicku),  „ekumenismus“  (soužití  katolíků  a  evangelíků  poznamenané  mnoha  historickými 
těžkostmi), „mít v Olešnici práci“, „životní prostředí“ (špatná kvalita ovzduší při inverzních situacích ovlivnitelná 
chováním občanů v topné sezóně) - to jsou jen rámcově některá z témat, nad kterými se chceme hlouběji zamyslet a 
případně s  konkrétními  myšlenkami a nápady zpětně oslovit  obyvatele  Olešnice a okolí.  Především však sbíráme 
podněty od místních – doufáme, že dotazník přinese i pro ně zajímavé výsledky a vytvoření co nejpravdivějšího obrazu 
naší v mnohém nelehké situace.

Prezentace  témat   by  vyvrcholila  kolem  17.  listopadu  –  konkrétně  v  neděli  
15. listopadu v rámci slavnostního odpoledne, jehož součástí bude i představení našeho projektu 
skrze promítnutí fotografií jednotlivých zastavení. Setkání by mohlo být inspirací k navazujícím 
aktivitám. Věříme, že spolu s přednáškou o významném olešnickém rodákovi Karlu Kašpárkovi a 
prezentací druhého, rozšířeného vydání knihy Olešnické memento (o procese) bude odpolende 
opravdu důstojnou a zároveň pro veřejnost atraktivní i podnětnou oslavou dvaceti let demokracie.

U příležitosti listopadové akce bychom též spustili vlastní verzi komunitního webu určeného lidem 
z olešnického mikroregionu. Na webu by byly umístěny tématické výstupy z projektu, ke kterým 
by bylo možno vkládat vlastní názory a příspěvky. Systém by mohl určitým rozměrem sociální sítě 
pomoci k realizaci  konkrétních nápadů,  které by jinak mohly  zapadnout. Dále přispět  k  lepší 
termínové organizaci společenských aktivit v regionu.
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