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Dámy a pánové, občané Olešnice a Levína,
držíte v rukou první číslo zpravodaje, jehož prostřednictvím
vás obecní úřad chce informovat o tom, co dělá, a zprostředkovávat vám i jiné, neúřední zajímavosti a informace
ze života našich dvou vesnic. Název zpravodaje je, pravda,
poněkud neobvyklý. Vyplynul z internetové debaty, kterou
před volbami otevřeli kandidáti jednoho z uskupení a které
se účastnil jen omezený počet lidí. Vaše čtenářské ohlasy
rozhodnou o tom, zda tento název zůstane, nebo se změní.
Zpravodaj bude vycházet dle potřeby – předpokládáme, že
zhruba jednou za měsíc až dva. Ačkoliv toto první vydání
sepsal Jan Outlý, zpravodaj není míněn jako hlásná trouba
starosty – přispívat do něj budou moci nejen všichni zastupitelé, ale každý, kdo v Olešnici či Levíně žije nebo k našim
obcím má nějaký vztah. Na vaše příspěvky se těšíme; adresu pro jejich zasílání najdete níže.

Obecní úřad po volbách
3. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání obecního
zastupitelstva. Starostou zvolilo dr. Jana Outlého, místostarostou Jaromíra Hrušku. Zřídilo také celkem čtyři
výbory. Dva z nich (kontrolní výbor a finanční výbor) jsou
povinné ze zákona a mají dbát na to, aby obecní úřad fungoval v souladu se všemi legislativními pravidly a aby se
choval jako dobrý hospodář. Jejich složení je následující:
Kontrolní výbor
Předseda
Ing. Michal Jansa
Členové
Hana Panchártková
Pavel Truksa

Finanční výbor
Předsedkyně
Ing. Kateřina Nevrlá
Členové
Věra Pejchalová
Luboš Jelínek

Další dva výbory (stavební a osadní, nazvaný Spolek
pro Levín) vytvořilo zastupitelstvo nad rámec zákonných
povinností. Všechny čtyři výbory mohou jednat z vlastní
iniciativy, nebo dostávat zadání od zastupitelstva. Jejich
předsedy musí být zvolení členové samosprávy, ale jinak
mohou ve výborech figurovat i jiní občané, což se také
stalo. Každý výbor má nyní tři členy, ale zastupitelstvo se
usneslo, že je připraveno rozšířit počet členů na pět (musí

jít vždy o lichý počet). Nabízíme proto všem občanům,
aby navrhli další kandidáty na členy těchto výborů, iniciativa je vítána. Návrhy na doplnění výborů prosím adresujte obecnímu úřadu do 28. listopadu.
Stavební výbor
Předseda
Zbyněk Dvořák
Členové
Ing. Karel Pejchal
Lukáš Jandl

Spolek pro Levín
Předseda
Jaromír Hruška
Členové
Libuše Erbanová
Tomáš Hartman

Na ustavující schůzi se řešila celá řada záležitostí,
přijato bylo cekem 21 usnesení. Jejich přesné znění naleznete na úřední desce a na internetových stránkách
obce. Občany přirozeně zajímá, jaké usnesení zastupitelstvo přijalo v otázce odměn za výkon funkcí. S výjimkou
základní odměny pro členy zastupitelstva, která je spíše
symbolická, se ve všech případech snížily. Následující tabulka přináší porovnání dosavadních a novými odměn.
Dosud
Nově
Starosta
19 585 Kč
18 500 Kč
Místostarosta
5 000 Kč
4 700 Kč
Zastupitel
460 Kč
460 Kč
Předseda výboru
760 Kč
300 Kč
Člen výboru
670 Kč
200 Kč
Celkem za rok
364 980 Kč
322 800 Kč
Kromě těchto platů stanovilo zastupitelstvo také
jednorázovou roční odměnu pro členy výborů, kteří nejsou zastupiteli, ve výši 3.000 Kč. Při stávajícím složení výborů tak celkové roční náklady na odměny budou činit
340.800 Kč, pokud by se všechny výbory rozrostly na 5
členů, mzdové náklady by činily necelých 365 tis. Kč
ročně.

Nové úřední hodiny a kontaktní údaje
Přeuspořádat si pracovní záležitosti v občanském zaměstnání nejde ze dne na den, a tak starosta obce až do
konce roku změnil úřední hodiny, děkujeme za pochopení. Došlo také ke změně e-mailové adresy – místo

schránky na veřejném serveru budeme nyní používat
vlastní adresu. A konečně, starosta se rozhodl používat i
pro pracovní účely svůj soukromý mobilní telefon (jehož
provoz si ale nadále bude platit ze svého). Pevná telefonní linka zůstává beze změny. Nové kontaktní údaje
jsou tedy následující:
Úřední hod. pondělí 7:30–9:00 a 17:30–19:00
Telefon
495 486 075 (kancelář)
777 640 504 (starosta)
urad@olesnice-nad-cidlinou.cz
E-mail
O správné vedení účetnictví obce se bude i nadále starat
paní Libuše Havlínová.

Sběr nebezpečného odpadu v Olešnici
Zatímco v Levíně byl kontejner pro sběr nebezpečného
odpadu přistaven už v říjnu, v Olešnici se tak dosud nestalo. Odevzdat nebezpečný odpad zde bude možné na
dvoře obecního úřadu v pátek 28. listopadu od 16:00 do
18:00 hodin a v sobotu 29. listopadu od 9:00 do 12:00
hodin. Pokud by se kapacita kontejneru ukázala jako nedostatečná, v pondělí 1. prosince bude přistaven nový
kontejner.

později získat i na případný alternativní projekt, který by
vzešel z přislíbené debaty. Spoléhat na to ale samozřejmě nelze.
Rozhodnutí o tom, kterou cestou se vydat, je na zastupitelích, ti za něj také ponesou zodpovědnost. O věci
budou jednat hned na příštím zasedání. Vyslovit se
k němu ale budete moci i vy jako občané. Ještě do konce
tohoto týdne naleznete ve svých schránkách hlasovací
lístky pro obecní anketu (každá domácnost obdrží tolik
lístků, kolik v ní žije dospělých občanů s trvalým bydlištěm v obci – podobně jako ve volbách). Hlasovat budete
moci až do středy 26. 11. třemi způsoby: (1.) buď na
lístku ručně vyznačíte variantu, které dáváte přednost, a
lístek vhodíte do schránky, která bude umístěna u
vchodu do obecního úřadu, (2.) nebo svůj hlas odešlete
formou SMS (za cenu běžné zprávy), nebo (3.) k hlasování použijete internet. Každý hlasovací lístek bude opatřen unikátním kódem (tak jako jsme zvyklí třeba z různých soutěží v hypermarketech), takže jej bude možné
použít jen jednou. Podrobné instrukce najdete na zadní
straně každého hlasovacího lístku. Věříme, že se anketa
osvědčí. Obec nebude stát skoro nic (řádově desetikoruny) a tak není důvod, aby nebyla využívána i dalších
otázkách v budoucnu.

Kanalizace – jakou a kdy?

Zasedání obecního zastupitelstva

Záměr vybudovat splaškovou kanalizaci v Olešnici (Levína se věc zatím netýká – rybník zde má samočistící
funkci) přirozeně budí pozornost. Postavit ji je nezbytné,
protože končí doba, kdy úřady reálně nevynucovaly čistění vod na malých vesnicích. Kanalizace bude jednou z
největších investičních akcí v dějinách obce a bude také
představovat výrazný zásah do peněženek každého občana. Proto se před volbami kandidáti SNK Naše Olešnice a Levín zavázali uspořádat debatu, v níž by se řešení
připravené minulým vedením úřadu (napojení na chlumeckou čističku) porovnalo s jinými dostupnými alternativami.
Tento závazek jsou sice zastupitelé připraveni splnit,
situace se ale zásadním způsobem změnila. Před letními
prázdninami ministerstvo zemědělství tehdejšímu starostovi obce Jelínkovi dopisem sdělilo, že kvůli nedostatku financí nemůže obci poskytnout na stavbu kanalizace dotaci. Projekt tak byl uložen k ledu a debaty o alternativách byly namístě. V září obec obdržela dopis o
tom, že projekt byl „ze šuplíku“ zařazen do návrhu akcí
doporučených k financování. Když se počátkem listopadu nově zvolený starosta Outlý na stav věcí znovu dotázal, od ministerstva se dozvěděl, že se v příslušné rozpočtové kapitole na podzim skutečně objevilo dost peněz, na to, aby se dostalo i na Olešnický projekt. Pokud
by obec zvládla do jara 2015 zkompletovat všechny potřebné materiály a uskutečnit výběrové řízení, stát by jí
na kanalizaci přispěl 65 % nákladů.
Kdyby za těchto okolností obecní úřad nezačal ihned
pracovat na uskutečnění varianty kanalizace připravené
minulým vedením obce, o přislíbené finanční prostředky
by se připravil. Je sice možné, že dotaci by se podařilo

Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni (v případě velkého zájmu se lze přesunout do sálu KD). Návrh programu bude zveřejněn na úřední desce, jeho součástí
bude kromě otázky kanalizace také výběr poskytovatele
právních služeb, diskuse o projektech v Programu obnovy venkova, padnou také návrhy na první úkoly pro
nově zřízené výbory.

Nová internetová diskuse
Jak se ukázalo v předvolebním období, nemálo lidí
v Olešnici a Levíně přivítalo možnost diskutovat o obecních záležitostech v internetové diskusi. Na webu obce
(www.olesnice-nad-cidlinou.cz) se proto ještě tento týden objeví diskusní fórum, kde budou moci své názory a
podněty všichni sdělovat. Navíc zde přibude možnost
klást dotazy starostovi. Texty dotazů spolu s odpověďmi
budou rovněž přístupné všem návštěvníkům stránek.

Životní jubilea v říjnu a listopadu
V říjnu oslavili své požehnané kulatiny pan Jaroslav
Erban (70 let) a pan Václav Fabík (70 let), v listopadu pak
budou slavit pan František Hrdlička (75 let) a pan
František Heteš (80 let). Všem srdečně blahopřejeme!
Za obecní úřad oslavence, nebudou-li mít nic proti, s
gratulací a malou pozorností navštíví Jan Outlý a
Jaroslav Ryba.

Mikulášká besídka
Pozor, pozor: v neděli 7. prosince od 14 hodin se budou
v sále KD v Olešnici pohybovat podivná stvoření: mikuláš, čert a anděl. Pro děti budou mít připravený program
i malou výslužku!
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