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Exkurze školy do Orlických hor „13. století“
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Další
z þinnosti

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tím i čas na vydání zpravodaje.
Uplynulé období nám opět přineslo řadu omezení a nových
překvapení, o kterých se nám nezdálo ani v tom nejhorším snu. Bohužel
jsme na tom všichni stejně a musíme se s tím vyrovnat. Samozřejmě to má
negativní dopad i na fungování obcí a života v něm.
V uplynulém období bylo ve znamení příprav na opravu cesty a
parkoviště ke sportovnímu areálu tak, aby bylo vše připravené pro podání
žádosti o dotaci. Bohužel se vše muselo zastavit, neboť nejsou splněny
některé podmínky k podání žádosti o dotaci a je nutné tyto nedostatky na
základě posouzení odstranit. Z tohoto důvodu budeme žádat o dotaci až
v příštím roce.
Souběžně s tímto procesem bylo rovněž zahájeno jednání o
provedení revize mostů v majetku obce. Po vypracování zprávy budeme mít
i přehled v jakém stavu tyto stavby jsou. Jedná se o mosty v Hoděčíně u
hřiště, v Olešnici u Faltů, ke sportovnímu areálu a u mlýna ve směru na
Paseky.
Bumbálka v Hoděčíně má dokončenou a propojenou novou přípojku
vody. Nyní je tato přípojka zaměřena a čekáme na geometrický plán.
Následně bude vloženo věcné břemeno do katastru nemovitostí.
Samozřejmě se bude také hlavně jednat o penězích. Nejistota, kterou
nám dávají naší zákonodárci je obrovská. Nikdo nedokáže odhadnout dopad
na příjem obce ze státního rozpočtu. V letošním roce nám byl krácen
rozpočet zatím cca o 1.000.000,- Kč. Po schválení zrušení super hrubé mzdy
to bude dalších cca 650.000,- Kč. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti a dle
toho se bude postupovat.
Nyní se připravuje rozpočet obce na rok 2021 a počítáme s opravdu
výrazným snížením jak v oblasti příjmů, tak samozřejmě i ve výdajích obce.
Jak dalece bude omezen rozpočet se uvidí v průběhu příštího roku, ale
musíme být připraveni na ten horší scénář, neboť důležité je postupné
splácení úvěru.
Touto cestou Vás chci požádat, tak jako každý rok, o ořezání větví,
které zasahují do drátů elektrického vedení.
Ostatní se bude řešit postupně tak, jak to situace bude umožňovat.
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Kanalizace
Stavba kanalizace a ČOV funguje tak, jak má. Po závadách
v počátcích se dá říct, že vše je jak má být.
Bylo požádáno o kolaudaci a s tím spojené doplnění potřebných
podkladů. Doufáme, že samotné kolaudaci dnes již nic nebrání.
Zároveň probíhá koncesní řízení na provozovatele vody a kanalizace.
Z tohoto důvodu nemáme jasno o cenách pro rok 2021. Vše bude oznámeno
po ukončení koncesního řízení. Zároveň vše musí schválit výbor DSO
Obecní voda. Po těchto krocích budete seznámeni s novým provozovatelem
vody a kanalizace v našich obcích.
Touto cestou bych Vám všem, kteří jste napojeni a máte uzavřené
smlouvy s provozovatelem kanalizace, poděkoval za vstřícnost a vyřízení
všeho potřebného. Jsem rád, že napojování probíhalo v celku bez velkých
problémů. Těm, kteří nejsou napojeni, popřípadě nemají podané přihlášky
na AQUA SERVIS připomínám, že je vše nutné co nejrychleji dokončit.
Pokud tomu tak nebude, budou následovat nepříjemnosti ze strany životního
prostředí. Jedná se opravdu o pár našich spoluobčanů.
Vážení spoluobčané, prožíváme poměrně složité období jak
v soukromí, tak i v profesním životě. Bohužel asi to nebude v nejbližší době
o mnoho lepší. Byl bych rád, aby to nebyla pravda a vše se vrátilo co
nejrychleji do kolejí, na které jsme byli zvyklí.
Děkuji Vám všem za spolupráci v letošním roce a za vše co bylo
vykonáno. Je jasné, že příští období budou vyžadovat přístup daný době a
času. Prosím Vás všechny o dodržování nařízení vlády ( i když si lze myslet
cokoliv) o dodržování hygienických základů a hlavně v případě, že již
někoho postihne onemocnění, tak berte ohled na své blízké, spoluobčany a
nepohybujte se mezi ostatními do ukončení karantény, léčby, popřípadě
oznámení výsledků testu. Buďme k sobě ohleduplní, ať to již vše skončí a
dočkáme se normálního života.
Přeji Vám všem prožití klidných vánočních svátků a dětem bohatého
Ježíška.
Do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Jiří Moravec, starosta obce
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Statistika obcí
Narodili se:

Ulrychová Adéla

Zemřeli:

Martínková Jarmila

V měsících říjnu až prosinci 2020 oslavili či oslaví životní jubilea
tito občané:
Marková Eliška
Votroubková Marie
Junková Jiřina
Dohnálková Hana
Maistryszinová Eva

81 let
87 let
75 let
75 let
75 let

Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte, Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a podepsat
souhlas na potřebném formuláři, aby byla splněna podmínka ze zákona o
ochraně osobních údajů. Formulář obdržíte na obecním úřadě u p.
Dostálové.
Upozornění pro manžele: stříbrná, zlatá nebo diamantová svatba
Pokud jsou v naší obci manželé, kterým od slavnostního slibu
manželského uplyne v roce 2021 25, 50 nebo 60 let a přejí si toto výročí
oslavit společně se zástupci obce, žádáme Vám tímto, abyste se dostavili na
obecní úřad v Olešnici k projednání této záležitosti. Zástupci obce budou
pokládat za čest s Vámi toto výročí oslavit.
Jaroslava Dostálová

VPOZ
Od roku 2021 dochází ke změně v blahopřání jubilantům v našich
obcích. Zástupci SPOZu navštíví jubilanty jednou za čtvrtletí vždy
v posledním týdnu každého čtvrtletí. Hrát v rozhlase budeme vždy poslední
pondělí ve čtvrtletí tj. 29.3., 28.6., 27.9. a 27.12.2021. Zahrajeme najednou
všem jubilantům, kteří v daném čtvrtletí oslavili 70, 75, 80 a více let.
Zastupitelstvo obce přistoupilo k tomuto kroku z důvodu současné situace.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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ZŠ Olešnice – podzim ve škole
Protože situace v době pandemie Covid-19 byla nejistá, řídili jsme
se ve škole už od začátku roku heslem „doufejte v nejlepší, připravte se na
nejhorší“. S výukou jsme začali velice pilně a poctivě, což se záhy ukázalo
jako velice prozíravé. Důsledně jsme dodržovali hygienická opatření.
Distanční výuka začala dříve, než jsme očekávali, přesto jsme stihli vyjet na
exkurzi v rámci plnění Šablon EU. Navštívili jsme středisko experimentální
archeologie Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Počasí nám velice přálo a
výklad pana Dragouna byl vtipný, přiměřený věku našich školáků. Jak si děti
exkurzi užily si můžete přečíst v uvedených slohových pracích žáků 4. a 5.
ročníku.
15. 10. se zavřely školy pro denní výuku a pro žáky opět začala výuka
„na dálku“. Naše škola nabídla všem žákům k užívání po dobu distanční
výuky notebooky. Nejen proto se můžeme chlubit tím, že se výuky v době
uzavření škol účastnilo 100 % žáků. Pro naši malou školu bylo nejvhodnější
variantou využití aplikace Skype. I přes všechna technická úskalí práce přes
internet a připojení více uživatelů do jedné online místnosti jsme se s tím
rychle naučili pracovat a výuka probíhala bez větších obtíží. Na tomto místě
je třeba vyzdvihnout žáky prvního ročníku, kteří opravdu potvrdili
technickou zručnost nastupující generace.
19.11. se do školy vrátil první a třetí ročník. 30.11. se k nám připojili
i spolužáci ze čtvrtého a pátého ročníku. Po jejich návratu do školních lavic
jsme mezi dětmi udělali krátkou anketu, abychom zhodnotili klady a zápory
výuky ve škole a distanční výuky z domova. Samotní žáci zhodnotili domácí
výuku takto:
„Je lepší mít paní učitelku u sebe.“
„Ve škole vídáme své kamarády.“
„Ve škole je lepší matematika.“
„Ve škole máme interaktivku (interaktivní tabuli).“
„Chodíme rádi do družiny.“
„Hráli jsme si na hlasatele.“
„Můžeme dlouho spát.“
„Nemusíme mít roušku a můžeme mít tepláky.“
„Byla to nuda, doma mě učení nebavilo.“
„Někdy jsme blbě slyšeli.“
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Slohové práce:
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Nyní se pilně vrhneme do práce a užijeme si předvánoční čas tak
dobře, jak nám hygienická opatření dovolí.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci v době distanční výuky.
Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití Vánoc a svátků
vánočních. Věříme, že i v této nelehké době je budeme moci strávit se svými
blízkými. Do roku 2021 pevné zdraví a spoustu splněných přání.
.
Mgr. Lucie Zajíčková

SDH Olešnice
Vážení čtenáři, ve svojí stručné zprávě o činnosti našeho sboru za 4.
čtvrtletí vám bohužel nemohu napsat celkem nic. Stejně jako na jaře byla
naše činnost prakticky paralyzována nouzovým stavem. V měsíci říjnu
odvezli naše vedoucí mládeže mladé hasiče na ,,Závod požární
všestrannosti‘‘, o kterém se zmíní vedoucí mládeže. Soutěže dospělých se
v letošním roce z důvodu pandemie téměř nepořádaly. Z tohoto důvodu se
nám v letošním roce podařilo vytvořit smutnou raritu, že jsme s požární
stříkačkou nevyjeli ani na jednu soutěž. Moc nás to mrzí, ale musíme doufat
v lepší časy.
Jelikož stále trvá nouzový stav, neuskuteční se v letošním roce ani
tradiční Vánoční besídka, kde bychom se sešli a společně popovídali o
uplynulém roce 2020. Z důvodu epidemie se v plánovaném termínu
pravděpodobně nebude konat ani Výroční valná hromada sboru, kterou
budeme zřejmě muset přesunout na začátek roku 2021. Nebudeme mít už
příležitost se v letošním roce společně sejít.
Chtěla bych vám proto jménem svým i Sboru dobrovolných hasičů
Olešnice popřát klidné prožití nadcházejících vánočních svátků a vše
nejlepší, hlavně zdraví, klid a spokojenost v rodinách do nového roku 2021
a všichni musíme doufat, že lepšího, než byl ten letošní poznamenaný
strachem z nemoci a nouzovým stavem.
Ivana Říhová
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Hasičský kroužek
Letošní rok nám v soutěžení moc nepřál. Z celého kalendáře soutěží
se uskutečnily pouze 2 soutěže – Uzlovačka Provoz a ZPV Bystré
v Orlických horách.
Do posledního dne nebylo jasné, zda se podzimní kolo hry Plamen –
ZPV v Bystrém vůbec uskuteční. Naštěstí, v tu dobu, vládní opatření
sportovní činnost dovolovalo, a proto jsme v sobotu 10. 10. na soutěž odjeli.
Mladším se zde příliš nedařilo. Možná to bylo i trémou před soutěží, protože
hned jak jsme dojeli, tak už na nás volali, ať jdeme rovnou na start. Na start
jsme museli v rouškách, na startovní čáře jsme je mohli sundat, proběhnou
celou trať a plnit disciplíny a po doběhnutí do cíle, roušky opět nasadit a
hned odjet domů.
Mladší skončili na 22. místě z 24 družstev a starší na krásném 6.
místě z 27 družstev.
Poté jsme byli nuceni, z vládních opatření, kroužek opět přerušit a
doufáme, že se situace po novém roce uklidní a my zase začneme trénovat
na soutěž v uzlech.
Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a klidné prožití
vánočních svátků.
Ing. Bc. Martina Pinková

SDH Hoděčín
Povím Vám, psát článek o dění v Hoděčíně, když vlastně za poslední
měsíce žádné společenské dění nebylo, je poněkud složité. Vlastně se
podařilo uskutečnit pouze jednu akci a to bylo tradiční opékání prasete a
následná „dožerná“ s chlupatými knedlíky a haluškami. Jinak jen pár
pátečních posezení v Bumbálce, kdy jsme stihli malinko připít na zdraví
několika podzimním oslavencům. A pak už jen dvě krátká posezení u
Bumbálky s burčákem a utrum…. Ani jsme si tu naši zrenovovanou oázu
klidu a míru nestihli řádně užít. Ale už se blýská na lepší časy a vánoce snad
bude možné strávit v relativně normálních podmínkách.
Takže všem přeju hlavně pevné zdraví a optimistický přístup
k životu. K tomu si dovolím několik aktuálních vtipů:
„Včera jsem byl díky zavřené hospodě doma a povídal si s
manželkou. Docela fajn ženská s dobrými názory.“
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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„Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry... Nemohla by i
vláda?“ (Uznávám, ten se nemusí líbit všem. Ale není ta čeština krásná?).
„Co to máš na tváři?“ „To je jizva z fronty.“ „ Ty jsi voják?“ „Ne! Já
byl v Kauflandu...“
„V televizi říkali, že k dezinfekci rukou je možné použít i slivovici.
Takovou blbost může z huby vypustit jen Pražák.“¨
A úplně na závěr poděkování všem, kteří větší či menší měrou
přispívají k tomu, že se v Hoděčíně dobře žije:
Rendovi – že nás nenechá hnít a dokope nás „tydýty“ k akci
Vláďovi a Petrovi – že Bumbálka není mrtvá, točí se tam poctivě a
je tam prostě útulno
Zdenkám a Markét – že je vzorně opečovaná i květinová výzdoba
kol Bumbálky
Jardovi – že naše „Máňa“ stříká jak nová – Bojte se, soupeřové!!!
Je mi jasné, že jsem nevyjmenovala všechny, takže alespoň
hromadný dík ostatním.
A všem sousedům, známým a kamarádům přeju klidné a zdravé
Vánoce a to stejné do nové roku 2021.
Ladislava Šťovíčková

Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Příspěvek Mysliveckého spolku STŘEZMÁ Olešnice pro obecní
zpravodaje k 6.12.2020 Srdečné pozdravy posílám v tomto adventním čase
jménem členů MS Střezmá Olešnice do Olešnice a Hoděčína, do Hřibin,
Pasek i na Malou a Velkou Ledskou, do Častolovic, Čestic, do
Častolovických Horek i do Rašovic. Tam všude se rozkládá honitba našeho
spolku. Zdravíme samozřejmě i dále, kde máme naše kamarády a známé,
kteří se spolu s námi těšili na Poslední leč do Častolovic i do Čestic na
lednový ples. Bohužel jsme museli tyto kulturní akce tentokrát zrušit.
Budeme doufat, že se to již nestane kvůli žádné pandemii a budeme se na
setkání s Vámi těšit při různých příležitostech v roce 2021. Jako jednateli
spolku se mi těžko píše o posledním čtvrtletí, které spolu s jarními měsíci
bývá pro myslivce tím nejradostnějším. Situace v ČR zapříčiněná covidem
však nepřála ani společným honům. Dva jsme zrušili, v případě třetího
čekáme na vývoj situace. Podobně jsme museli odložit na neurčito členskou
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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schůzi. Sešli se jen členové výboru a následně byla členská základna
informována prostřednictvím elektronické pošty. I přes tyto potíže se letos
dařilo členům MS lovit černou zvěř a zabránit tak divočákům výrazněji
škodit na zemědělských plodinách i loukách. Odpracovali jsme hodně
brigádnických hodin. V průběhu příštích týdnů bude pokračovat kácení
několika stromů u hospodářské budovy v Olešnici. Činíme tak z
preventivních důvodů pro ochránění majetku a zdraví, neboť stromy mají již
poškozené kořeny a stromy hrozí pádem. Dřevo použijeme na otop v
myslivecké chatě. Práce na budování tůní v lokalitě Žampaška musely být
přerušeny z důvodu dlouhodobě nedostupného podmáčeného terénu.
Požádaly jsme příslušné orgány o prodloužení povolení a věříme, že bude
akce zdárně dokončena v roce 2021. Samozřejmě děkujeme za podporu naší
činnosti v r.2020 obecním úřadům výše zmíněných obcí a těšíme se na
spolupráci v dalším období. Jelikož začíná v přírodě období nouze pro zvěř,
nakoupili jsme granule a obilí a začali jsme se zimním přikrmováním.
Budeme rádi, když nám veřejnost pomůže chránit pro zvěř tolik potřebný
klid v přírodě, jejíž životní podmínky a prostor se postupem civilizace
zmenšují. Prosíme především o zamezení volnému pobíhání psů.
Nejdůležitější je klid v blízkosti bažantích zásypů a krmelců. Pokud by
někdo chtěl zvěři donést něco ke krmelci, pak nejlépe po dohodě s některým
myslivcem, hlavně tam nepatří rohlíky, vánoční pečivo apod. Byť se zdálo,
že se letos zastavil v naší zemi život, nezastavil se čas. A tak jsme mohli s
kolegy z výboru prožít začátkem prosince radostný okamžik, kdy jsme zašli
za kamarádem Jardou Pultarem z Pasek popřát mu k pěknému životnímu
jubileu – 50.narozeninám. Některým našim členům se poštěstilo vidět na
vycházkách do přírody dančí zvěř, která se po letech vrací do našeho revíru,
i zvěř mufloní, jenž je pro nás zcela nová a našla k nám cestu od Křivic a
Bolehoště, kde se vyskytovala již dříve. Věřím, že by z toho měli naši
předchůdci v zeleném radost. Mně třeba velmi letos potěšilo, že jsem
dohledal původ broušeného skleněného Putovního poháru MS Olešnice, o
který již od sedmdesátých let na Třešňovce svádíme prestižní souboje ve
střelbě na asfaltové holuby.
Těšme se spolu z maličkostí, s pokorou přijímejme to, co přinese
nový rok. Moc Vám přejeme, aby byl po všech stránkách klidný, úspěšný a
veselý a zahojil vše, co nás letos trápilo! Aby to byl po roce odloučení rok
setkávání. Krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2021!
S úctou R.Podolský – jednatel MS
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HISTORIE A DĚJINY ŠKOLSTVÍ V OBCI
OLEŠNICE
Školní rok 2001 – 2002
Školní rok 2001 – 2002 byl slavnostně zahájen 3. 9. 2001 za
přítomnosti starosty obce p. P. Svaška. Do 1. ročníku nastoupili dva žáci.
Škola je nadále dvoutřídní s pěti postupnými ročníky.
V I. třídě (1., 2., 3. roč.) je 14 žáků, vyučuje M. Vránová.
Ve II. třídě (4. a 5. roč.) je 10 žáků, vyučuje J. Řízková, která rovněž
vyučuje angličtinu ve 4. a 5. ročníku.
Pro 4 žáky s vývojovou poruchou učení se konají hodiny reedukace,
které vede M. Vránová.
Na škole pracují rovněž 3 kroužky: náboženství, výpočetní technika
pro mladší a výpočetní technika pro starší žáky.
Z činnosti školy vybírám: plavecký výcvik v Dobrušce, vystoupení
žáků na vítání občánků, hra běh lesem s otázkami se ZŠ Lično, vánoční
besídka na Sportovišti – Pohádka o dvanácti měsíčkách (vánoční koncert se
z důvodu nemoci nekonal), vystoupení žáků s touto pohádkou v Domě
s pečovatelskou službou v Kostelci nad Orlicí, dětský karneval, vystoupení
žáků na setkání důchodců (obě akce na Sportovišti), oslava Dne matek
v tělocvičně ZŠ a následné pohoštění pro maminky, exkurze žáků 4. a 5.
ročníků v Praze, beseda s policií, školní výlet do jeskyně Javoříčko a hrad
Bouzov se žáky ZŠ Lično, divadelní představení Bylinková princezna v ZŠ
Černíkovice, sportovní den na Sportovišti se ZŠ Lično a ZŠ Černíkovice,
28. 6. 2002 byl školní rok slavnostně uzavřen. Odcházejí čtyři žáci. Od 1. 8.
2002 odchází pí. uč. Řízková do ZŠ Častolovice a od tohoto data se po MD
vrací pí. uč. A. Bačíková.
Od září se začínáme připravovat na příchod právní subjektivity, do
které musí vstoupit všechny školy od 1. 1. 2003. Během hlavních prázdnin
byly vymalovány chodby školy a provedena celková rekonstrukce
chlapeckého sociálního zařízení.
Školní rok 2002 – 2003
Školní rok 2002 – 2003 byl slavnostně zahájen 2. 9. 2002. Do 1.
ročníku nastoupili 4 žáci, jednomu z nich byla později ze zdravotních
důvodů školní docházka odložena.
V I. třídě (1., 2., 3. roč.) je 10 žáků – vyučuje M. Vránová
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V II. třídě (4. a 5. roč.) je 12 žáků – vyučuje A. Bačíková
Vzhledem k tomu, že do školy dochází menší počet žáků, než je 26
jako předepsaný limit, musel Obecní úřad jako zřizovatel školy požádat
Ministerstvo školství o výjimku a ta mu byla udělena.
Od 3. září funguje na ZŠ školní družina v době od 12:30 do 15:00.
Funkci družinářky zastávala p. E. Peroutková z Častolovic.
Stravování pro žáky se nepodařilo zajistit z důvodu velmi přísných
hygienických podmínek.
Od 1. 1. 2003 získala ZŠ Olešnice právní subjektivitu.
Funkci školnice vykonává nadále pí. Jiřina Němčanská.
Na škole fungují tyto kroužky: výpočetní technika pro mladší a starší
žáky – vede pí. uč. Bačíková a kroužek keramiky vede externě pí. Šubrtová.
Pro žáky s vývojovou poruchou učení probíhá reedukace (M.
Vránová)
Z činnosti školy vybírám: od 9. 9. plavecký výcvik v Dobrušce, 14.
9. Den otevřených dveří v ZŠ Olešnice, v únoru Dětský karneval na
Sportovišti, v prosinci pečení perníčků v DDM v Rychnově nad Kněžnou,
několikrát v školním roce jsme byli na divadelním představení, kině i na
koncertě, v dubnu jsme na Den Země plnili úkoly s ekologickým zaměřením
a následoval sběr starého papíru v obci, v rámci dopravní výchovy se žáci
zúčastnili dvou dopravních soutěží, v rámci spolupráce s obcí vystoupili žáci
s recitačním pásmem na vítání občánků, zasedání zastupitelstva obce,
setkání důchodců a výročí stříbrných svateb, v květnu jsme vystoupením a
pohoštěním pro maminky oslavili Den matek, 15. 5. byli žáci na exkurzi na
Hvězdárně v HK a v městských lázních, 1. 6. se na sportovišti konal ve
spolupráci s OÚ a SDH Olešnice Dětský den, 16. 6. jeli starší žáci na exkurzi
do Prahy, 17. 6. jsme jeli na školní výlet na Hrad Litice a do Muzea řemesel
v Letohradě, 20. 6. byla beseda s policií ČR.
Na škole stále funguje výbor SRPDŠ složený z maminek žáků, který
se schází několikrát ročně při přípravě např. karnevalu, besídky, dětského
dne apod.
Závěr školního roku byl 27. 7. 2003. Do spádové školy
v Častolovicích odchází 6 žáků.
Během hlavních prázdnin byla vymalována I. třída a provedena
celková rekonstrukce dveří.
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Školní rok 2003 – 2004
Dne 1. 9. 2003 byl školní rok slavnostně zahájen za přítomnosti pí.
J. Dostálové. Do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků.
V I. třídě (1., 2., a 3. ročník) je 10 žáků a vyučuje M. Vránová.
V II. třídě (4., 5. ročník) je 10 žáků a vyučuje A. Bačíková.
Škola byla i letos podlimitní s nedostatečným počtem žáků. Proto
opět Obecní úřad žádal MŠMT o udělení výjimky a ta mu byla udělena.
Počet žáků však neustále klesá.
Ve 4. a 5. ročníku je vyučován anglický jazyk. Pro žáky s vývojovou
poruchou učení probíhají hodiny reedukace. Na škole není zajištěno
stravování, žáci se stravují doma.
Na škole funguje školní družina v době od skončení vyučování do 15
hodin. Školní družina není zařazena do sítě škol a proto její provoz i plat
družinářky hradí ze svého rozpočtu obec. Funkci družinářky zastávala do 30.
9. 2003 pí. E. Peroutková. Z důvodu zahájení vysokoškolského studia ji od
1. 10. vystřídala pí. M. Tejklová z Častolovic. Funkci školnice vykonává p.
J. Němčanská. Rada školy není zřízena. Při škole funguje pětičlenný výbor
SRPDŠ složený z rodičů dětí, které se schází podle potřeby zpravidla třikrát
ročně.
Naše škola dostala ze schváleného grantu z KÚ v Hradci Králové
částku 10 000Kč na projekt: „Klubíčko z kroužků“, který má zabezpečit
volný čas dětí v době po skončení vyučování. Od září 2003 fungovaly na
školy tyto kroužky. – kroužek angličtiny (M.Vránová) a kroužek výpočetní
techniky (A. Bačíková), kroužek hudební (J. Vránová), kroužek výtvarný
(M. Tejklová). Ze strany SDH Olešnice byl dětem slíben i kroužek hasičský,
ale nakonec k jeho realizaci nedošlo.
Z činnosti školy vybírám: plavecký výcvik v Dobrušce, dopravní
soutěž v Týništi nad Orlicí, vystoupení žáků na vítání občánků a oslava
stříbrných svateb, vánoční besídka, Dětský karneval na sportovišti, oslava a
pohoštění maminkám na Den matek, školní výlet: indiánský vesnička
Obořice, obora Žleby s ukázkou výcviku dravců a vystoupení šermířů,
v červnu jeli žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi do Prahy, Dětský den na
Sportovišti, sportovní den v tělocvičně v Česticích, účast v matematické
soutěži Klokánek, 30. 4. vaření čarodějnického guláše, vystoupení žáků na
setkání důchodců, účast na okresním kole dopravní soutěže v Rychnově,
účast žáků na atletických závodech v Kostelci nad Orlicí, sběr starého
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papíru. Na konci školního roku odešli do spádové školy v Častolovicích
čtyři žáci.
Na budově základní školy a obecního úřadu byla ve dnech 11. – 29.
8. 2003 vyměněna střešní krytina. Tuto práci provedla firma VCRS
v celkové částce 369 214 Kč. Částka byla uhrazena z dotace Obnova
venkova ve výši 179 000,- zbytek byl uhrazen z prostředků obce.
Budova se stala díky „mochomůrce“, v kterou se proměnil hlásič
sirén, opravdovou dominantou obce.
Kronikářka obce Olešnice Mgr. Milada Vránová

Další
Poplatek ze psů
Od 2.1.2021 do 31.3.2021 je nutné uhradit poplatek ze psů na rok
2021. Poplatek je ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého
dalšího psa. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti na
obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa.
Vzhledem k současné situaci upřednostňujeme bezhotovostní
úhradu:
číslo účtu 8528571/0100 Komerční banka
variabilní symbol 13411xxx pro poplatníky Olešnice
variabilní symbol 1341
2xxx pro poplatníky Hoděčína
Místo xxx uvede poplatník číslo popisné např. Olešnice čp. 13 –
13411013, Hoděčín čp. 6 – 13412006.
Přihlášení nebo odhlášení psa se provádí na předepsaném tiskopisu,
v tomto případě se dostavte na obecní úřad osobně.
Svoz popelnic o svátcích
Oznamujeme občanům, že svoz popelnic ve čtvrtek 24.12.2020 se
uskuteční i přesto, že je tento den svátek. Vyvezte si popelnice večer den
předem.
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Foto
Olešnice:
LyžaĜiSDH
Štanclovi:

Jirka Malý pasuje lovce danþí zvČĜe Milana Žida a Aleše Libotovského:

Foto
SDH Hoděčín:
SDH zHodČþín:
Silvestr, zabíjaþka

Vzhledem k rostoucím nákladům na odvoz odpadu žádáme vás, spoluobčany,
abyste správně třídili odpad a sešlapávali pet lahve. Pokud naházíme do
plastů odpad, který
tam nepatří,
způsobíme problémy
na třídící lince. A v
nezmačkaných pet
lahvích platíme z
našich peněz odvoz
ne odpadu, ale
vlastně vzduchu.
Zkusme to prosím
společně napravit.
Děkujeme.

