OLEŠNICKÝ A LEVÍNSKÝ

HLASATEL
Na dopravní inspektorát už nemusíte do Hradce
Od července 2016 přestala platit územní příslušnost dopravních agend. Záležitosti související s registrem vozidel, které
jste museli jezdit vyřizovat do Hradce Králové, je už možné vyřídit kdekoliv bez ohledu na místo trvalého bydliště. Radnice v
Novém Bydžově počítá s tím, že občané z Chlumecka začnou
využívat její dopravní inspektorát místo hradeckého, a zřídila
internetový rezervační systém, na úřadě samém pak i nový vyvolávací systém. Řidičských průkazů se změna netýká, tuto
agendu budou občané Olešnice a Levína muset nadále vyřizovat v Hradci Králové.
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vchodem do obecního úřadu a prodejnou. Mělo by přispět k
větší bezpečnosti chodců, zajistit prostor pro zastavení zásobovacích vozů a zvýraznit hranice křižovatky a jízdních pruhů.

Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz nadměrného a nebezpečného odpadu proběhne v těchto termínech: Olešnice: pátek 30. 9. od 15 hod. do 18
hod. a sobota 1. 10. od 9 do 11 hod. u obecního úřadu. Levín:
sobota 1. 10. od 12:00 do 12:15 hod. na návsi. Odpad, prosím,
odkládejte přímo do přistaveného auta či kontejneru, nikoliv
s předstihem na veřejné prostranství!

Nová opatření pro větší bezpečnost v dopravě

Obec využila oprav místních komunikací po stavbě kanalizace
k úpravě křižovatky na Lučice. Tvar křižovatky se přiblížil tvaru
písmene T tak, aby nebylo možné (nebo aspoň tak snadné)
křižovatku projíždět "šusem", bez dání přednosti v jízdě, což se
dosud běžně dělo. Úprava proběhla nízkonákladově - pomocí
vodících obrubníků. Zabraný prostor bude vysypán zeminou.
Křižovatka je dimenzována tak, aby se na ni vešlo současně
jedno osobní a jedno nákladní vozidlo. Současně jsme nechali
zhotovit vodorovné značení před hostincem Na Kopečku,

Informační setkání o připojení ke kanalizaci
Kanalizace v Olešnici je hotová, v současné době se dokončují
už jen některé dílčí práce, jako je úprava povrchů a podobně.
Tento týden přijdou kanalizaci zkontrolovat úředníci vodoprávního úřadu a předpokládáme, že do konce září budeme mít
platné kolaudační rozhodnutí. Důrazně občany upozorňujeme,
že své domy mohou na kanalizaci napojit teprve poté, až
uzavřou příslušnou smlouvu s Královéhradeckou provozní, a.s..Ta bude olešnickou kanalizaci v souladu se smlouvami
uzavřenými v roce 2010 provozovat. Pracovníci KHP přijedou
do Olešnice, aby občanům vysvětlili, co přesně musí pro připojení na kanalizaci učinit. Veškeré informace včetně příslušných
žádostí získáte na informační schůzce, která se uskuteční
v úterý 20. září 2016 od 17 hodin v sále KD Olešnice. Pracovníci KHP budou připraveni zodpovědět všechny vaše dotazy a pomohou vám s vyplněním žádostí. Účast na schůzce není povinná, ale velmi ji doporučujeme.
Znovu upozorňujeme, že po spuštění kanalizace již nebude možné vypouštět odpadní vody do staré (dešťové) kanalizace. Předpokládáme, že ještě zhruba rok bude současný stav
tolerován (zákony žádnou přechodnou dobu nestanovují).
Avšak kdo se v horizontu tohoto asi jednoho roku nebude chtít
na kanalizaci připojit, musí si pořídit nepropustnou uzavřenou
jímku, do ní veškerou odpadní vodu odvádět a pravidelně ji vyvážet na autorizovanou čistírnu odpadních vod.

Hřiště má zázemí a pohodlnější přístup

Přibylo další místo pro ukládání bioopdadu

Mnozí obyvatelé Olešnice s nostalgií vzpomínají na časy, kdy
na hřišti u rybníka stálo zázemí koupaliště, které sloužilo ke
společenskému životu nejen při vodních radovánkách. Nyní
hřiště znovu alespoň základní zázemí nabízí (tak jako snad
v každé okolní obci). Nově instalovaný domek poslouží jako
sklad mobiliáře (lavic, stolů atp.) pro různé akce. Odklopením
čelní stěny jej lze proměnit v kiosek s pultem pro servírování
nápojů a jiného občerstvení.

Ve spodní části Olešnice přibylo nové místo pro ukládání bioodpadu. Zatím ho naleznete na konci „ouvozku“, brzy ale vybudujeme prostor pro kontejner na místě, kam jsou lidé z okolí
zvyklí odpad vozit, tedy u rozcestí za domem č.p. 122.

Ještě předtím zhotovitel nainstaloval na stráň mezi krajskou
silnicí a fotbalovým hřištěm také kovové schody. Sráz, na němž
hrozilo riziko uklouznutí, tak nyní mohou bezpečně zdolat i lidé
se zhoršenými pohybovými schopnostmi. Schody jsou opatřeny
pojezdovými kolejnicemi. Levá kolejnice (při pohledu dolů) je
nastavitelná, tak aby je mohly využít různé typy kočárků či vozíků. Schody jsou umístěny v místě plánovaného přechodu pro
chodce, který by zde spolu se zpomalovacím ostrůvkem měl
vzniknout příští rok.

Pokud se k vám donesly zprávy o údajně nehorázné ceně díla a
nechcete jim věřit, vězte, že kiosek i schody včetně montáže stály obec dohromady 34 tisíc Kč při tříleté záruční době. Tak jako u
všech zakázek obce od listopadu 2014, i u této zakázky platí, že
příslušná smlouva o dílo je k dispozici na obecním webu pod odkazem Obecní úřad --> Smlouvy. Budeme rádi, když kiosek přinese hodně pěkných zážitků všem, kteří chtějí v Olešnici společensky žít.

Přivítali jsme nové občánky
V sobotu 3. září jsme na obecním úřadu přivítali nové občánky.
Od října 2015 se v Olešnici a Levíně narodily čtyři děti: Vít
Šťastný, Ema Břízová, Jakub Zelený a Jiří Kout. Gratulujeme
rodičům a dětem přejeme, ať je životem provází šťastná hvězda.

Kam má Olešnice a Levín směřovat? Řekněte!
Češi jsou mistři ve vedení řečí (obvykle hospodských) o tom,
že cokoli děláno je špatně a mělo by být jinak. A stejně tak jsou
známí tím, že obvykle zůstanou jen u těch řečí, ale sami se iniciativy neujmou. Všechny obyvatele Olešnice a Levína, ale i
přátele našich obcí z okolí nyní vybízíme, aby dokázali, že o
nich tato rčení neplatí. Nabízíme všem, aby se podíleli na tvorbě Programu rozvoje obce.
K čemu je Program rozvoje dobrý? Není to „zase nějaký
Outlého výmysl“, ale dokument, který má dle zákona o obcích
mít už řadu let každá vesnice či město. My jej ale zatím nemáme. Program rozvoje vnáší do řízení obce jasnější koncepci,
protože říká, jak by měla obec vypadat ve střednědobé perspektivě a k čemu by měla směřovat v horizontu 10 až 20 let.
Starostovi (ať už jím bude kdokoliv), program slouží k tomu,
aby včas začal připravovat podklady pro různá povolení a dotace, neplánoval něco, co by bylo v kolizi s budoucími projekty,
tvořil rozpočtový výhled s vědomím budoucích investicí a podobně. Program rozvoje sice schvaluje zastupitelstvo obce, ale
je dobré, aby se na jeho tvorbě podílela široká veřejnost.
Na následující straně naleznete krátký dotazník, jehož vyplněním můžete k tvorbě Programu rozvoje Olešnice a Levína
přispět. Stačí ho odstřihnout, vyplnit a vhodit do schránky úřadu.

Krajské a senátní volby 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje. Současně proběhne první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR v jedné třetině obvodů. Olešnice a Levín spadají spolu s celým Chlumeckem do senátního volebního obvodu č. 43, ve kterém se letos po šesti letech hlasuje. Druhé kolo voleb
do Senátu se koná o týden později, tedy 14. a 15. října 2016.
Olešnice a Levín tvoří jediný volební okrsek a hlasovat můžete tradičně v zasedací
místnosti obecního úřadu. Pamatujte: když nehlasujete, rozhodnou za vás jiní!
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Podněty pro přípravu Programu rozvoje obce (viz článek na s. 2)
V horizontu 2–5 let by obec měla realizovat:
Napište, co navrhujete

Cena (váš odhad)

Umístění

V horizontu 6–9 let by obec měla realizovat:
Napište, co navrhujete

Cena (váš odhad)

Umístění

(Potřebujete-li více prostoru nebo chce-li se zapojit více členů domácnosti, rozepište na nový list papíru)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Placená inzerce:

Chci žít ve společnosti, která je bezpečná, zdravá a vzdělaná, říká senátorka Miluše Horská
Jak hodnotíte svých šest let v pozici
senátorky za Chlumecko?
Přiznám se, že jsem před šesti lety
Chlumecko příliš neznala a ono neznalo
mě – v senátních volbách jsem na Chlumecku nevyhrála. V průběhu svého senátorského mandátu jsem proto věnovala
tomuto regionu hodně pozornosti. Díky
propojení s chlumeckými rybníkáři se mi
podařilo odhalit při projednávání v Senátu chybu v jednom návrhu daňového zákona. Pokud by zákon s chybou prošel,
reálně hrozila likvidace českých rybníkářů. Chybu jsme v Senátu odstranili. Jsem
moc ráda, že jsem na Chlumecku měla
možnost poznat řadu aktivních lidí ze
spolků, kteří pečují kulturní život a bylo
mi potěšením účastnit se dožínek a dalších akcí. I proto jsem do Chlumce ráda
pozvala ministra kultury.
V podzimních volbách obhajujete svůj
senátorský mandát, proč jste se tak
rozhodla?

Ve svém prvním volebním období jsem si
ověřila, že mohu úspěšně ovlivnit mnoho
věcí. V Poslanecké sněmovně čekají na
projednání dvě mé novely zákonů, které
se mi podařilo prosadit v Senátu – jedna
by měla odstranit zbytečnou byrokracii při
poskytování malých dotací a druhá se
zabývá školstvím. Řadu věcí musím ještě
dokončit, protože mnohé změny nelze
prosadit během jednoho volebního období. Jedná se například o podporu zaměstnávání lidí po úrazech nebo se
zdravotním postižením.
Co podle Vás Česká republika dnes
nejvíce potřebuje?
Myslím, že všichni chceme žít ve společnosti, která je bezpečná, zdravá a vzdělaná. Česká republika je podle mezinárodního průzkumu 6. nejbezpečnější zemí na světě. Abychom zůstali bezpečnou
zemí, je třeba přidat peníze armádě, doplnit stavy profesionálních vojáků i aktivních záloh. Bezpečnost je na prvním mís-

tě, lidé se ve své zemi nesmí bát. Jediná
šance, jak obstát v rychle se měnícím
světě, je kvalitní vzdělávání. Chci, aby se
děti méně biflovaly fakta a více se učily
řešit problémy, komunikovat, rozumět
složitému světu.
Co konkrétně pro Vás znamená „zdravá společnost“?
Zdravá společnost je taková, která se
postará o své členy, kteří potřebují pomoci, ať jsou to lidé nemocní, s postižením, lidé dříve narození nebo lidé chudí,
nezaměstnaní či opuštění. Je to společnost, ve které probíhá dialog mezi generacemi. Součástí zdravé společnosti je
také péče o životní prostředí a podpora
zdravých potravin. Zdravá společnost má
také ochotu se dohodnout na společných
hodnotách, jež budí v lidech chuť být aktivními občany i lídry, kteří nezvedají vlny
populismu, nýbrž vedou k zodpovědnému občanskému chování. To vše jsou
témata, kterým se dlouhodobě věnuji.
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V horizontu 10–20 let by obec měla realizovat:
Napište, co navrhujete

Cena (váš odhad)

Umístění

Máte zájem podílet se na zpracování Programu rozvoje obce formou účasti na pracovní schůzce?
- Ano
- Ne
Další podněty pro rozvoj obce:

Vaše jméno a kontakt (e-mail, mobil): ________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Propadá se vám zemina kolem kanalizační přípojky? Registrujete jiný problém?
V posledních dnech zaznamenáváme četné dotazy občanů týkající se klesající zeminy v okolí nově vybudovaných kanalizačních přípojek, ale i jiné podněty související se stavbou kanalizace. Zhotovitel stavby, společnost Stavoka Kosice, s.r.o.,
zajišťuje nad kanalizací pět, respektive u hlavních stok šest let,
záruku. Firma počítá s tím, že si zemina zejména kolem revizPlacená inzerce:

ních šachet bude nějaký čas ještě „sedat“. Dohodli jsme se, že
na jaře firma dokončí a vyřeší tento problém hromadně u všech
nemovitostí dosypáním a zhutněním další zeminy. Pokud jste
narazili na jiný problém vzniklý stavbou, nenechávejte si ho pro
sebe, ale sdělte nám ho – jen tak jej budeme moci začít řešit.

