OLEŠNICKÝ A LEVÍNSKÝ

HLASATEL
Po více než dvou měsících, zato v dvojnásobném rozsahu, dostáváte do schránek další číslo obecního zpravodaje. Na základě vašich ohlasů nese nový název, věříme, že vám bude líbit.

Nové úřední hodiny obecního úřadu
Jak jsme přislíbili v listopadu, po Novém roce se úřední doba
změnila zpět na obvyklé pátky. Protože se ale zpřístupnění
obecního úřadu v ranních hodinách osvědčilo a řada z vás jej
navštěvovala například cestou do obchodu, ponechali jsme i
ranní časy. Úřad je nyní k dispozici každý pracovní pátek od 7:30
do 9:30 hod. a od 16:30 do 19:00 hod. V obou časech vám bude
vždy k dispozici paní Havlínová. Starosta Outlý ale musí často
do práce i na sklonku týdne, proto bude na úřadu k dispozici
s paní Havlínovou vždy ráno, ale navečer jen v pátky se sudým
datem. Obracet se samozřejmě můžete průběžně i na místostarostu J. Hrušku, jehož doménou jsou provozní záležitosti obce.
Pátek 7:30-9:30
Pátek 16:30-19:00

L. Havlínová + J. Outlý
L. Havlínová + v sudých datech J. Outlý

Smlouvy a finance pod vaší kontrolou
V médiích jste v uplynulých týdnech mohli sledovat spory politiků o to, zda a nakolik uzákonit povinné zveřejňování smluv uzavíraných institucemi státní správy a samosprávy. Odpůrci zákona argumentují mj. tím, že by přinesl neúnosnou zátěž úřadům
malých obcí. Náš obecní úřad ale průběžně zveřejňuje všechny
smlouvy, které byly novým starostou uzavřeny (s výjimkou zaměstnaneckých, u nichž to kvůli ochraně osobních údajů nelze).
Přečíst si je můžete na internetových stránkách obce. Starosta
současně provádí i revizi dřívějších smluv a plánuje během jara
zveřejnit i je (nemůže tak ale učinit v případech, kdy by mohla
protistrana uplatňovat ochranu obchodního tajemství).
Na internetu obec již od listopadu zveřejňuje také výpisy ze
svých bankovních účtů. Každý si tak může zkontrolovat, za co
jsou peníze z jeho daní utráceny.

Telefonujeme méně a levněji
V průběhu ledna bylo zrušeno celkem šest telefonních čísel,
která obecní úřad dříve provozoval. Ponechali jsme jen pevnou
linku (495 486 075). Tu jsme převedli pod jiného operátora. Dosud obec platila měsíčně paušální poplatek 1227 Kč a k tomu
řádově stokoruny za volání. Nově bude obec za vedení telefonní
linky platit 10 Kč měsíčně. Za minutu volání na pevné linky zaplatí 0,59 Kč a za každou minutu volání na mobil 0,67 Kč (vše
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včetně DPH), takže každý měsíc uspoříme asi 1100 Kč – náklady se tedy sníží zhruba o 90 %. Jeden z mobilů, které dříve
obec používala, jsme poskytli pracovníkovi údržby panu Freikovi, aby byl k zastižení, kdyby se něco dělo. Jde o předplacenou kartu, za jejíž provoz nebudeme platit nic.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky
V půlce ledna jsme na obecním úřadu za přítomnosti zástupkyně
Charity ČR rozpečetili kasičku s výtěžkem z Tříkrálové sbírky,
která v Olešnici a Levíně proběhla 3. ledna. Vybralo se celkem
4.719,- Kč, což je o 1.559 Kč (49 %) více než v roce 2014. Všem,
kteří na sbírku přispěli, tlumočíme poděkování Charity ČR.
Zvláštní poděkování patří slečnám Karolíně Koutové, Anně Kašparové a Marii Francové, které se ujaly role kolednic.

Máme mapový portál

Svoz nebezpečného odpadu

Protože jsme členem Sdružení místních samospráv, mohli jsme
za mimořádně výhodných podmínek pořídit mapový portál. Najdete jej na webu obce. Zatím je v něm pouze katastrální mapa
včetně leteckých snímků, historické mapy a územní plán, ale postupně budou přibývat vrstvy jako kanalizace, vedení elektřiny,
plynu, vody a další. Pořízení nás nestálo nic, za přidávání nových vrstev taky nic platit nebudeme. Měsíčně nás bude portál
stát 300 Kč, což je, věříme, vzhledem k užitečnosti aplikace pro
obecní i soukromé plánování, přijatelná částka. Doufáme, že se
vám tato služba bude hodit.

Předešlé řádky se netýkaly nebezpečných odpadů. Jejich svoz
budeme i nadále organizovat dvakrát ročně, jako tomu bylo i
v minulosti. V Olešnici bude kontejner na nebezpečný odpad
k dispozici na dvoře obecního úřadu
v pátek 10. 4. od 14 do 18 hodin
a v sobotu 11. 4. od 9 do 11 hodin.
Termín pro Levín zatím neznáme (kontejner zde nezůstává, ale
firma zde se zde zastaví na okružní jízdě obcemi). Jakmile se jej
dozvíme, oznámíme ho.

Na bydlení ve „statku“ už stát nepřispívá

Obec zpřístupnila posilovnu (která byla v minulosti zřízena v
prostorách bývalé hasičárny, ale řada lidí o tom nevěděla) všem
zájemcům o tužení těla. Na webových stránkách obce naleznete přehled obsazenosti prostor, i návod, jak si posilovnu
zarezervovat pro sebe. Pro občany Olešnice a Levína je používání posilovny bezplatné. Kulturní dům byl zájemcům k dispozici i dříve, nyní však zastupitelstvo stanovilo jasná finanční
pravidla pro jeho využívání: za nekomerční akce občany obce se
nebude pla-tit žádné nájemné, u jiných způsobů využití pů-jde o
částku 2,5 tis. Kč za den. Plesy a podobné společenské události
určené pro všechny občany obce rovněž nájemnému
nepodléhají. V prů-běhu března vydá starosta směrnici, která
upraví platby za spo-třebované energie, náklady na úklid a
amortizaci.

Od Nového roku platí upravené znění zákona o pomoci
v hmotné nouzi, které znemožňuje vyplácení státního příspěvku
na bydlení v prostorách, které takovému účelu nevyhovují. Úřad
práce proto po provedeném místním šetření přestal vyplácet tyto
příspěvky obyvatelům bývalého statku. Výjimkou je byt č. 1 v
dané budově, který byl shledán pro účely bydlení vyhovující.

Odpady třídíme podprůměrně, ale lepšíme se
Protože kontejnery na plast a papír u obecního úřadu byly často
přeplněné, budou se nově vyvážet ne jednou, ale dvakrát týdně
(v dolní části Olešnice a v Levíně zůstane frekvence 1x týdně).
Za jeden odvoz každého kontejneru obec platí 230 Kč bez DPH
a byla by škoda, aby sběrné vozy odvážely vzduch - prosíme,
sešlapujte obaly. Ochota třídit odpady se jinak v Olešnici po pořízení otvíracích nádob výrazně zvýšila, což je dobře, protože
oproti srovnatelným obcím jsme v minulých letech vykazovali jen
asi poloviční tonáž. Přitom právě podle hmotnosti vytříděných
plastů od výkupce dostáváme zaplaceno. Loni jsme za odvoz
tříděného odpadu zaplatili 51 tis. Kč a od výkupce jsme dostali
18 tis. Kč. Čím těžší budou vyvážené kontejnery, tím menší bude
rozdíl mezi těmito částkami. Jinými slovy, tím levnější pro obec
bude provozování systému třídění odpadů, které je ze zákona
povinné.

Nová povinnost obce: bio odpady a kovy
V lednu vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která
obcím ukládá povinnost zajistit pro občany možnost ukládat na
místech k tomu určených bio odpady rostlinného původu (kompost) a kovy. Zastupitelstvo obce proto přijalo novou obecně závaznou vyhlášku (č. 1/2015), která tyto věci upravuje. Velkokapacitní kontejner na bio odpady bude umístěn vždy od 1. dubna
do 31. října u „u horního“ dětského hřiště (na palouku nalevo od
cesty do lesa). Vyvážet se bude cca 1x za měsíc.
Kontejner bude oficiálním místem pro shromažďování kompostu. Pokud se (se souhlasem majitelů příslušných pozemků)
budou na tradičních místech vytvářet neoficiální kupy bio odpadů, jako tomu bývalo v minulosti (tráva ze sečení zahrady, listí
a podobně), a pokud budou dostupné pro nákladní vůz, svozová
firma je rovněž (odhadujeme 2x za sezónu) neoficiálně odstraní
a řádně s nimi naloží. Bude se tak ale dít nad rámec vyhlášky.
S kovy je to složitější. Už nyní platí povinnost obce shromažďovat kovové obaly. Házet je můžete spolu s plasty do žlutých
kontejnerů, svozová firma si je roztřídí. Ostatní kovové předměty
ale musíme shromažďovat zvlášť, a to nikoliv jednorázově, ale
průběžně. Tuto povinnost jsme splnili tím, že jsme na dvůr obecního úřadu umístili kontejner, kam budete moci kovy odnášet
každý pátek (mimo státní svátky) v době od 16 do 18 hodin.

Posilovna i kulturní dům k vašim službám

Společenský život v obci

V záhlaví minulého zpravodaje jsme zvali zájemce o rozhýbání
kloubů, zlenivělých vánočními svátky, na turnaj v ping-pongu.
Přišlo vás asi třicet, a i když se hrálo na čtyřech stolech, nejzapálenější nadšenci se od hry nemohli odtrhnout ještě po osmé
večerní.
Plesovou sezonu v kulturním domě zahájili místní myslivci,
sál byl nabitý tanečníky a na tombole si šťastní výherci pochutnávali ještě několik dní poté. Poprvé uspořádala vlastní ples také
obec. Přípravy a organizace akce se ujali Jaroslav Ryba s manželi Truksovými a do realizačního týmu se včlenili také manželé
Čáslavští, byť zatím nejsou občany obce. Vstupenek bohužel
nebylo dost pro každého, ale večer se vydařil a všem organizátorům za to patří dík. Finančně akce skončila ve více než devítitisícovém přebytku.
Třetí březnovou neděli se v kulturním domě bude konat dětský karneval (viz upoutávka na předchozí straně). Den poté se
v hostinci Na kopečku sejdou senioři z Olešnice a Levína.
Pozvali jsme všechny, kterým letos bylo či bude alespoň 70 let,
tedy celkem 39 dam a pánů. Bude zde pro ně připraveno pohoštění a zástupci obce pogratulují jubilantům, kteří v prvních třech
měsících roku oslavili nebo oslaví svá jubilea. Setkání plánujeme opakovat každého čtvrt roku.
Začátkem dubna se kulturní dům stane kulturním v přímém
slova smyslu: o velikonoční sobotě, 4. dubna, sem zavítá divadlo. V rámci projektu Podpora kultury s EU jsme do obce pozvali
Divadlo klauniky Brno, které zde uvede hru v režii Bolka Polívky
Don Quijote de la Ancha (didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského). Vstupné
bude symbolické (70 Kč) a detaily se brzy dozvíte z plakátů na
obvyklých místech.
Společensky budeme žít i v květnu – protože se v Olešnici
a Levíně v posledních měsících narodilo hned několik miminek,
v první půli května uspořádáme tradiční vítání občánků.
2

Pálení čarodějnic, aneb bioodpad jinak

Pracujeme na zvýšení bezpečnosti dopravy

Ke společenskému životu tradičně patří také pálení čarodějnic.
Letos ho v Olešnici uspořádáme, těšíme se na vaši návštěvu.
Vhodnou potravu pro oheň můžete shromažďovat na obvyklém
místě u rybníka.

V letošním roce bude možné znovu začít čerpat dotace z fondů
EU, začíná totiž nové evropské rozpočtové období. Velký objem
prostředků bude vyhrazen na zlepšení dopravně bezpečnostní
situace v obcích. My ale projekty zatím nebudeme moci podat,
protože žádné nemáme. Proto si je pořídíme. Obecní úřad zadal
u odborné firmy vypracování studie, která nám poradí, jak naložit
s šesti lokalitami, a zajistí stanoviska příslušných orgánů k navrženým řešením. Studie nás vyjde asi na 45 tisíc Kč a bude řešit
následující místa:

Úprava jízdních řádů
Na podzim jsme na internetu se zájemci debatovali o úpravách
jízdního řádu autobusového spoje (platíme za něj jako obec přes
30 tisíc Kč ročně). Dílčí změny už proběhly, ale zejména u ranních spojů do Chlumce je co zlepšovat. Jak v podzimní internetové diskusi trefně upozornil pan Procházka, bylo by dobré návrhy změn vytvářet se znalostí potřeb a představ co nejširšího
počtu občanů našich obcí. Proto v průběhu dubna očekávejte ve
schránkách krátký dotazník, o jehož vyplnění vás požádáme
(bude anonymní a samozřejmě nepovinný). Výsledky použije
obecní úřad k tomu, aby dopravci nabídl změny jízdního řádu,
které budou mít smysl pro většinu našich obyvatel.

Jak hlučná je dálnice?
V listopadu loňského roku (po rekonstrukci protihlukových stěn)
provedl Zdravotnický ústav se sídlem v Ústí nad Labem měření
hluku podél dálnice D11 v našem regionu. Zjistil, že hygienické
normy zde nejsou překračovány. Pro denní dobu stanovují
normy maximální přípustnou hladinu hluku 60 dB, pro noc 50 dB.
Zdravotnický ústav naměřil tyto hodnoty:
Místo měření
Klamoš č.p. 13
Lučice č.p. 61
Levín č.p. 30
Pamětník č.p. 4

Den (6-22 hod.)
37,5 dB
46,8 dB
46,3 dB
45,2 dB

Noc (22-6 hod.)
31,2 dB
44,3 dB
41,8 dB
40,4 dB

Služby obecního úřadu a jeho nové vybavení
Nemálo občanů Olešnice a Levína je překvapeno, když zjistí, že
obecní úřad poskytuje služby Czech Pointu. Ale je to tak – potřebujete-li ověřit podpis, vystavit výpis z katastru nemovitostí,
bodového hodnocení řidiče, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů a podobně, nemusíte jezdit do
města, pořídíte je i u nás.
Nad rámec těchto povinností obce zavádíme i novou službu
– kopírování a skenování listin v malém rozsahu. Na obecním
úřadu totiž dosloužily obě tiskárny a bylo potřeba zajistit tuto
kancelářskou nezbytnost jinak. Nekoupili jsme ale nový stroj –
pronajali jsme si u specializované firmy za výhodných podmínek
použitou, ale i přesto kvalitní a rychlou kopírku s tiskárnou, která
má nižší provozní náklady. Zatímco v posledních letech činily
náklady obecního úřadu na tisk ročně asi 12 tisíc Kč, nyní by
měly výhledově klesnout asi na třetinu. A protože stroj je „chytrý“
a rychlý, nijak zvlášť nás nezatíží, když si tu a tam přijdete okopírovat rozumné množství stánek. Lze tisknout a kopírovat i na
formát A3, a to i barevně. Cena za jednu černobílou kopii/výtisk
o formátu A4 bude činit 1 Kč, barevně 2 Kč. Oboustranný tisk se
počítá jako dvě strany, formát A3 jako dvě strany A4. Potřebujete-li si něco naskenovat, také to není v rozumném rozsahu problém – uděláme to zadarmo a soubor vám pošleme na e-mail. A
ještě jedna novinka – až si k nám na obecní úřad nebo do obecní
knihovny přijdete vyřídit, co potřebujete, můžete si nabídnout kelímek pramenité vody z výdejníku, který jsme pořídili. Samozřejmě zdarma.

1) Osvětlení křižovatky u Levína a vytvoření přechodu pro
chodce; návrh provedení chodníku mezi Levínem a Olešnicí.
2) Místní komunikace u dětského hřiště: vytvoření zpomalovacího zálivu + zúžení komunikace pro jednosměrný provoz,
vytvoření přechodu pro chodce, napojení zálivu na prostranství před hostincem (případně jiné řešení doporučené projektantem).
3) Příjezd do vsi: v jízdním pruhu ve směru do vesnice vytvoření zpomalovacího zálivu s výstražným světlem + přechod
pro chodce k fotbalovému hřišti (případně jiné řešení dle návrhu projektanta).
4) Křižovatka u hospody: zrcadlo pro výjezd od Lučic; zkrácení
přechodu u zastávky (rozšířením chodníku) dle současných
norem; vytvoření středového ostrůvku; osvětlení přechodu
úpravou pouliční lampy + blikačky do komunikace.
5) Zrcadlo pro výjezd od lesa + opatření ke zpomalení vozidel
(bude specifikováno).
6) Změna tvaru křižovatky z Y na T a opatření k lepší viditelnosti přijíždějících vozidel (nebo jiné řešení dle návrhu projektanta).

Jak to dopadlo s kanalizací a co nás teď čeká
V minulém zpravodaji jsme psali, že obec opakovaně reklamovala projektovou dokumentaci pro stavbu páteřních kanalizačních stok v Olešnici. V půli února nám firma PROIS, a.s. nakonec předala projekt, který jsme akceptovali. Veliký kus práce při
posuzování projektových materiálů a upozorňování na nedostatky dokumentace odvedl člen stavebního výboru zastupitelstva Ing. Karel Pejchal, patří mu za to poděkování. Díky jeho
pečlivým připomínkám nyní máme v rukou projekt, který mnohá
potenciální rizika neúměrně vysokých nákladů eliminuje. Starosta mezitím získal od ministerstva zemědělství příslib, že bude
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prodloužen termín, dokdy musí obec předložit všechny dokumenty pro získání dotace. Řádný termín byl 28. únor, ale již dříve
ministerstvo souhlasilo s posunutím na konec května. Nyní starostovi přislíbilo, že pokud obec v květnu doloží, že řádně probíhá výběrové řízení na veřejnou zakázku, je ochotné termín posunout až na konec září 2015. Starosta dále konzultoval vzniklou
situaci s některými odborníky, mj. společně se zastupiteli Zbyňkem Dvořákem a Jaromírem Hruškou navštívili znovu Ing. Bohumila Koubu z firmy IKKO, s.r.o. Doporučení ze strany všech
oslovených odborníků znělo, aby za daných okolností byl projekt
kanalizace realizován ve stávající podobě. Proto se starosta na
zasedání zastupitelstva obce 18. února vyslovil pro stavbu kanalizace s napojením na chlumeckou čističku. Všichni členové
zastupitelstva se k jeho postoji v následné debatě připojili. Zastupitelstvo proto rozhodlo o zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Aby vše proběhlo dle zákonů a byla vybrána
skutečně nejvýhodnější nabídka, administraci veřejné zakázky
svěřilo zastupitelstvo advokátní kanceláři KVB, s.r.o., která již od
listopadu pro obec zajišťuje právní služby. Advokátní kancelář
bude jednat zcela nestranně a dle uzavřené smlouvy vyhodnotí
pro obec i nejlepší nabídku (konečné slovo ale bude mít naše
výběrová komise, kterou ustanovíme). Zadání veřejné zakázky
za několik milionů Kč je zdlouhavý proces, který přesně regulují
zákony. Půjde-li vše bez komplikací, měli bychom vítěze tendru
znát na konci srpna. Stavět by se tedy mělo začít na jaře 2016.
Mezitím bude obec muset řešit souběžný projekt kanalizačních
přípojek. Ten už byl v minulém roce rozpracován, ale když tehdy dal
obecní úřad občanům podnět, aby o přípojky požádali, neposkytl
většině z nich dostatek informací o podmínkách připojení a o důsledcích případného nepřipojení ke kanalizaci. Současné vedení
obecního úřadu má proto v plánu znovu oslovit občany s přesnějšími a úplnějšími informacemi o této problematice a znovu nabídnout majitelům nemovitostí možnost o kanalizační přípojku požádat,
či se jí naopak vzdát. Do konce března chceme formou zvláštního
vydání Hlasatele přinést občanům co nejúplnější informace o kanalizaci, tak aby mohli zodpovědně zvážit své rozhodnutí. Předběžně
počítáme s tím, že v pondělí 30. 3. ráno, ve středu 1. 4. po poledni
a v pátek 3. 4. navečer by obec znovu navštívili zástupci projektantů, aby se zájemci probrali možnost napojení jejich nemovitostí.
Rovněž plánujeme pozvat do Olešnice referenta královéhradeckého Vodoprávního úřadu, aby doporučil vhodné řešení pro nemovitosti, které mají vlastní domovní čističku.
Poznámka pro sousedy z Levína: jich se tento projekt kanalizace netýká, ale v příštím roce hodláme řešit i situaci v Levíně
– nejlépe legalizací stávajícího čištění v rybníčku, které fakticky
dobře funguje. Z Levína totiž už nyní podle rozborů vytéká voda
o vyhovujících parametrech.

obce je natolik závažnou věcí, že by se k ní měli mít možnost
vyjádřit občané. Proto hodláme v brzké době zrealizovat další
obecní anketu o této otázce, obdobnou té listopadové o kanalizaci. S dostatečným předstihem vás o detailech obou zvažovaných uspořádání lokality budeme informovat. Níže přetiskujeme
pro základní orientaci jen náhledy dvou řešení, k nimž se v anketě budete moci vyjádřit.
Varianta 1

skládka

Legenda
Zeleň

hasičárna

Domy

Varianta 2

skládka

Řešení „lokality Z1b“
Nevíte, co je lokalita Z1b? Jde o pole pod Jižní ulicí – přes silnici
naproti fotbalovému hřišti. Územní plán obce z roku 2008 určil,
že pro tuto lokalitu měla být do konce roku 2014 zpracována
územní studie. V minulém volebním období zastupitelstvo zadání studie schválilo, ale pořízena nebyla. Po Novém roce je
tedy v lokalitě Z1b možná smíšená obytná zástavba bez jakékoliv regulace. V zájmu obce přitom je určit vzhled a uspořádání
případné budoucí výstavby na tomto místě. Obec sama zde nehodlá cokoliv budovat, ale případnému soukromému investorovi
v tom bránit nemůže. Územní studie má proto být vodítkem pro
případné akce soukromých investorů. Domníváme se, že rozhodnutí o podobě takto rozsáhlé lokality v geografickém středu

Legenda
Zeleň
Domy

hasičárna
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