Obecní zpravodaj č.1 / 2010
Zpravodaj obcí Olešnice a Hoděčín

V Olešnici, duben 2010

Obecní zpravodaj č.1 / 2010

Vážení čtenáři našeho čtvrtletníku,
těsně před Velikonocemi Vám přinášíme první letošní vydání
obecního zpravodaje. Přejeme Vám veselé svátky, bohatou pomlázku,
ženám bezbolestné vyšlehání všem příjemné počtení při obecním
zpravodaji.
tisková rada

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a první čtvrtletí roku 2010 je již za námi a je zde
čas poohlédnout se za tímto obdobím.
Letošní rok nám začal pořádnou nadílkou sněhu a postupně se
k tomu přidaly i velké mrazy. Doufám, že dnes Vás sluníčko svými
paprsky rozehřívá a společně se těšíme na příchod lepšího počasí.
Sněhová nadílka způsobila poškození drátů veřejného osvětlení
v dolní části obce, a proto zde byl výpadek v osvětlení. Celá událost je
nahlášena na pojišťovnu k uplatnění náhrady vzniklé škody. Hlavním
důvodem vzniklé škody jsou větve rostoucí do drátů a následný zkrat.
Tento problém se týká nejen dolní části obce, ale i zbytku Olešnice a
Hoděčína. Prosím všechny, aby odstranili větve z dosahu vedení.
Děkuji touto cestou všem, kteří pomohli na veřejném prostranství
s úklidem sněhu.
V kancelářích obecního úřadu byla provedena výměna osvětlení a
montáž nábytku pro počítačové vybavení.
Dne 18. ledna 2010 proběhl audit za účetní období 2009. Kontrola
proběhla bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření Zásahové jednotky SDH o
jednoho člena, a to o pana Martina Čepelku.
Dále byl schválen nákup notebooku pro naší Základní školu. Nákup
byl nutný k zabezpečení kvalitní přípravy a výuky žáků.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o bezúplatný převod,
popřípadě o odkoupení pozemku v k.ú. Hoděčín, jedná se o část parcely č.
210/23. Na části této parcely je vybudováno hřiště v Hoděčíně. Majitelem
této parcely je stát.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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V březnu byly provedeny výkopové práce a položení trub v dolní
části obce. Místo, kde po několik let vytékala voda, je dnes již bezpečné a
nehrozí zde namrzání vozovky. Nakonec celou stavbu hradí obec ze svého
rozpočtu.
SÚS se nepodílela na této akci, i když to bylo původně přislíbeno.
Hlavním důvodem je načerno položené vodovodní přípojky do zatrubení,
které je pod vozovkou.Toto zatrubení je v majetku SÚS a po nás chtěli,
aby bylo provedeno přeložení těchto přípojek. Přeložení přípojek by bylo
dražší než když obec zaplatí celou akci ze svého rozpočtu. Celkové
náklady jsou ve výši 57.000,- Kč.
Na obec byla doručena technická zpráva pro přemístění plynu,
vody, veřejného osvětlení a el. přípojek. Zpráva je nutná pro zahájení
územního řízení. Jedná se o přípojky ve Vrbkách.
Po tomto kroku bude pokračováno v přípravě projektové
dokumentace pro ostatních jedenáct parcel v této lokalitě.
Dne 20.února 2010 proběhl tradiční Obecní ples. Děkuji všem, kteří
se podíleli na zajištění plesu a přispěli věcnými dary do tomboly.
V roce 2009 došlo z výnosů daní na účet obce o 330.996,- Kč méně
než v roce 2008. Bohužel máme obavy, že i v letošním roce dojde
k poklesu ve výběru daní a tím se i sníží přísun peněz do obecního
rozpočtu. Bohužel s tímto poklesem bylo již počítáno v rozpočtu obce pro
rok 2010.
Nyní Vás seznámím s připravovanou objížďkou, která bohužel
bude vedena přes naše obce.
Dne 22.března 2010 proběhlo seznámení s návrhem objížďky.
Důvodem objížďky je uzavření silnice z Častolovic do Solnice.
Od 1. do 14. dubna je v úseku Častolovice - Solnice „Zákaz vjezdu
vozidlům nad 7,5 tun“
Od 14. dubna do 31.10.2010 je úplná uzávěra. Průjezd přes
křižovatku nad Třebešovem do Rychnova nad Kněžnou bude možný do
30.6.2010. O uzavření této křižovatky Vás budeme včas informovat.
Po bouřlivé diskusi se nám podařilo prosadit omezení nákladní
dopravy nad 6 tun přes naší obec. Dále bude doplněno omezení rychlosti u
školy v Olešnici a „Zákaz vjezdu vozidel „na cestu přes kopec do Rašovic
(i od Rašovic bude zákaz). Všechna omezení vyplývající z objížďky bude
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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důsledně kontrolovat POLICIE a Městská policie z Kostelce nad Orlicí.
Kontroly budou probíhat po celé délce objížděk a je nutné si dát pozor na
dodržování pravidel silničního provozu.
O případných změnách v autobusové dopravě jako i o případných
jiných změnách Vás budeme informovat formou veřejného rozhlasu.
Prosím dbejte opatrnosti, ať se zde nic nestane a hlavně poučte své děti o
blížícím se nárůstu dopravy v našich obcích.
Ještě upozornění, přes naše obce bude vedena objízdná trasa
vozidel záchranného systému, počítejte s tím.
Přeji Vám pěkné jarní počasí a klidné Velikonoční svátky.
Jiří Moravec, starosta obce

Statistika obcí
Přistěhovali se:

Kutnar David

Zemřeli:

Hynek Zbyněk
Frumar Milan

V měsících lednu až březnu 2010 oslavili životní jubilea tito občané:
Novák Jaroslav
Plašilová Milada
Kadlecová Marie
Cvejnová Eva
Dvořáková Aranka

60 let
81 let
89 let
60 let
60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Vážení čtenáři, dovolujeme si Vám nabídnout zveřejnění narození
Vašeho dítěte či Vašeho životního jubilea. Musíte k tomu vyplnit a
podepsat souhlas na potřebném formuláři, který obdržíte na obecním úřadě
u p. Dostálové.
Jaroslava Dostálová
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz

Strana 4/20

Obecní zpravodaj č.1 / 2010

SPOZ
Dne 14. ledna proběhla na obecním úřadě za přítomnosti starosty
obce p. Jiřího Moravce schůze SPOZ. Na této schůzi byl schválen program
aktivit na letošní rok. V roce 2010 poblahopřejeme všem jubilantům.
20. února 2010 se na sportovním areálu uskutečnil tradiční obecní
ples. K tanci hrála ,,hudba z Marsu ‘‘ a byla připravena bohatá tombola.
24. dubna se připravuje tradiční setkání důchodců na sportovním
areálu. Pro důchodce bude přichystáno občerstvení, dobrá nálada a i malé
překvapení.
Koncem září přivítáme do života nově narozené děti a zároveň
popřejeme 3 manželským párům ke stříbrným svatbám a 2 manželským
párům ke zlaté svatbě.
Všem občanům přeje SPOZ příjemné prožití velikonočních svátků
a bohatou pomlázku.
Martina Pinková

ZŠ Olešnice
Dlouhodobě se na naší škole nedařilo zvyšovat počet žáků.
Dokonce jsme museli snížit počet tříd na jednu. Za tento stav mohl
dlouhodobě klesající demografický vývoj, ale i nepříznivé vnímání školy
veřejností. Bylo třeba tuto nepříjemnou situaci řešit. Školu, která je velmi
dobře materiálně vybavena a personálně obsazena s kladným a
nestresujícím prostředím, s absolutní absencí sociálně patologických jevů,
jsme otevřeli veřejnosti. Vyrobili jsme propagační letáček, kde jsme
uveřejnili vše, co naše škola může nabídnout. Pro budoucí prvňáčky jsme
uspořádali dvě pohádkové školy, kde se děti hravou formou seznámily
s prostředím školy, budoucími spolužáky i učitelkami, takže když přišly
24. ledna k zápisu, už se ničeho nebály a všechny připravené úkoly splnily.
Z osmi pozvaných dětí přišlo na obě pohádkové školy sedm z nich.
Rodiče jednoho předškoláka nakonec z rodinných důvodů zvolili školu
v Ličně. Druhá předškolačka bude navštěvovat školu v Častolovicích, kde
již chodí do mateřské školy. Nakonec k zápisu přišly další dvě dívky.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Rodiče jedné z nich v obci pracují, rodiče druhé zde přestavují rodinný
domek a budou zde bydlet.
Bylo zapsáno celkem osm dětí, což je dlouhodobě nejvyšší počet
dětí. Ve školním roce 2010 – 2011 bude mít základní škola osmnáct žáků.
Za tímto potěšujícím konstatováním stojí tyto důvody:
- zklidnění dlouhodobě nepříznivého vnímání školy veřejností
- stabilní a kvalifikovaný pedagogický sbor
- kladné výsledky hodnocení školy Českou školní inspekcí
- stoupající demografický vývoj
- otevřenost školy veřejnosti
- zlepšení úrovně vybavenosti školy
V několika posledních letech škola prošla řadou pozitivních změn:
- výměna oken v budově školy
- zřízení školní družiny s prostorem pro její činnost
- pořízení výškově nastavitelných lavic a židlí
- obměna žákovských počítačů
- nakoupení nových stolků pod počítače
- nákup nového počítáče do sborovny
- nákup nového multifunkčního zařízení pro kopírování
- nákup hudebních přehrávačů a zesilovací aparatury
Největším přínosem pro žáky a pedagogy byl nákup interaktivní
tabule (viz. článek na další straně), která dává žákům možnost
zdokonalovat se v práci s novými informačními technologiemi. Děti mají
možnost získávat informace novými moderními metodami. Pro učitelky a
žáky se stala nepřebernou studnicí vědomostí, informací a nápadů.
Na závěr bych chtěla poděkovat starostovi obce panu Jiřímu
Moravcovi a všem zastupitelům obce za dlouhodobý kladný vztah ke škole
a především za jejich finanční podporu, díky které jsme se snad již odrazili
ode dna a věřím, že tento kladný vývoj bude nadále pokračovat.
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V Olešnici učíme interaktivně
Malotřídní školy mají oproti větším školám méně finančních
prostředků, a proto zpravidla nemohou investovat do nejmodernějších
informačních technologií a kvalitních učebních pomůcek.
Olešnická malotřídní škola je v tomto směru světlou výjimkou. Za
velké podpory starosty a zastupitelstva obce byla letos zakoupena
interaktivní tabule, která umožňuje obohatit výuku o prezentace,
nepřeberné množství informací z Internetu a v neposlední řadě o
interaktivní výukové programy. Všechny tyto netradiční prvky umožňují
žákům osvojit si učivo novým a zajímavým způsobem.
Interaktivní tabule je vlastně velká dotyková plocha propojená s
počítačem a s projektorem, což jí v kombinaci se speciálním softwarem a
připojením k internetu dává ohromnou variabilitu, která v porovnání s
klasickou školní tabulí a křídami nemá konkurenci. Práce s interaktivní
tabulí je velice snadná a pro děti přirozená. Ovládat ji mohou buď přímo
prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji.
Olešničtí školáci jsou z interaktivní tabule nadšení a již od jejího
zprovoznění ji maximálně využívají. Euforickou atmosféru z nové učební
pomůcky nejlépe demonstruje následující situace: Paní učitelka požádala
žáčka, který měl službu, aby napsal na tabuli datum. Pohotovému chlapci
stačila vteřina na to, aby jedním kliknutím na interaktivní tabuli zobrazil
datum namísto jeho zdlouhavého vypisování. Děti se zkrátka učí rychle.
Na velkých školách mohou děti pracovat s interaktivní tabulí jen
omezeně. Často je používána jenom žáky druhého stupně a pouze na
některé vyučovací hodiny. V Olešnici pracují děti s tabulí během celého
vyučování.
Dnešní život je stále hustěji protkáván informačními technologiemi.
Olešnická malotřídka nezůstává pozadu a své žáčky na takový život
připravuje.
Mgr. Milada Vránová
Foto interaktivní tabule na další straně:
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SDH Olešnice
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás seznámit s činností SDH Olešnice za uplynulé
období.
Stalo se již tradicí, že se poslední odpoledne v roce setkávají hasiči
i s rodinnými příslušníky u sportovních aktivit, jako je bruslení, sáňkování
a jiné zimní sporty. I když byla letošní zima na sníh štědrá na Silvestra
nám počasí dovolilo jen společnou procházku.
V lednu jsme jako hosté navštívili jednání valné hromady sborů
našeho okrsku.
Na 31. ledna jsme stanovili termín hasičského plesu. Letos nám k
tanci i poslechu poprvé zahrála skupina Studio Mix a myslím, že se líbila.
Ples byl hojně navštíven místními i přespolními. Během plesu bylo
příjemným zpestřením vystoupení tanečního páru s ukázkami tanců.
Škoda, že kapacita sálu omezila možnost tanečního vyžití více občanům.
Možná nebyl vhodný souběh dvou akcí pořádaných na sportovišti v den
konání plesu, který je skoro vždy hojně navštěvován. Jinak se ples líbil,
bohatá byla tombola. Přispěla i výborná kuchyně a občerstvení.
V únoru se v tělocvičně základní školy, kde se mladí hasiči scházejí
přes zimu jednou za dva týdny, uskutečnil pro naše mladé hasiče maškarní
karneválek, který byl doplněn mnoha soutěžemi. Za přípravu a organizaci
bych chtěla pochválit Martinu Pinkovou mladší a Tomáše Pinku, kteří se
práci s mládeží věnují. Další informace najdete v článku o mladých
hasičích.
Únorem začíná hasičům již tradičně příprava na dlouholetou tradici
v naší obci, kterou je Kácení máje.
Dále se delegace našeho sboru zúčastnila valné hromady okrsku v
Častolovicích, kde byl zvolen nový výbor okrsku.
Výbor naší organizace se k jednání schází pravidelně každou první
sobotu v měsíci. Členové výjezdní jednotky obce se ve zbrojnici k údržbě
techniky scházejí vždy poslední neděli v měsíci.
Na sobotu 27.3. byla zorganizovaná brigáda hasičů na úklid okolí
komunikací v naší obci. Úklid začíná s jarem i na zahradách a jiných
pozemcích. Dovoluji si připomenout, že každoročně musí profesionální
hasiči vyjíždět k požárům vzniklých při zakázaném vypalování suché
trávy. Mluvčí Hasičského záchranného sboru Vendula Horáková
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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upozornila, že je vypalování přísně zakázáno, protože takový oheň může
vzplanout i po delší době. Dále upozornila na vysoké pokuty za
vypalování, výše pokuty pro fyzické osoby může za plošné vypalování
dosáhnout až 25 000 korun. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované
spalování shrabané trávy na hromadě. Právnické a podnikající fyzické
osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku podle zákona
o požární ochraně, za což jim hrozí pokuta do 500 000 korun. Stejná
pokuta hrozí i za nenahlášení požáru. Dále jsou povinny spalování předem
oznámit příslušnému Hasičském záchrannému sboru.Tolik citát tiskové
mluvčí.
Všem našim spoluobčanům bych jménem hasičů chtěla popřát
příjemné prožití Velikonočních svátků, dále Vás již nyní zvu na tradiční
Kácení máje, které se uskuteční na sportovišti 1.5.
Ivana Říhová
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Mladí hasiči
Na konci loňského roku byly dětem slavnostně, starostkou našeho
sboru, předány hasičské průkazy a vánoční balíčky, ve kterých děti nalezly
trička a drobné dárky.
Letošní rok jsme začali 7. 1. opakováním hasičských technických
prostředků. Jako další značky se děti začaly učit mapové značky, které jim
nedělaly žádné problémy. Dne 11. 2. jsme si trošku odpočinuli od učení a
uspořádali jsme karneval s různými soutěžemi.
V měsíci březnu bylo dětem zakoupeno toto vybavení: přetlakový
ventil, 2 hadice B, 4 hadice C, sací koš a přilby. Toto vybavení bylo
financováno obcí Olešnice.
Nyní už čekáme na příznivější počasí, abychom mohli začít
trénovat venku základy požárního útoku a scházet se od dubna každý
týden.
Martina Pinková ml.
Fota: setkání v tělocvičně a na další straně výzbroj pro mladé hasiče:
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SDH Hoděčín
Po dlouho trvající zimní pauze se náš sbor opět probouzí a začíná
aktivně působit. Na valné hromadě, která se konala 22.1.2010 bylo
stanoveno několik úkolů. Jedním z velmi důležitých bude úklid okolo
hasičské zbrojnice, pivnice Bumbálka a místního hřiště. Řadu nečistot
způsobila dlouho trvající sněhová přikrývka. Je však nutno říci, že
nepořádek vytvoří i lidé a naši spoluobčané, a to konkrétně u popelnic na
tříděný odpad v Hoděčíně. Použité WC a umyvadlo, které tam nepatří,
budeme muset odvézt do sběrného dvora.
V dubnu bychom rádi provedli sběr starého železa v Hoděčíně,
proto všem, kteří se chtějí starého šrotu zbavit předem děkujeme. 30.
dubna vás všechny zveme na tradiční pálení čarodějnic v Hoděčíně u
pivnice Bumbálka. Také v letošním roce počítáme s naší účastí na řadě
hasičských soutěží a rádi bychom uspořádali hasičskou soutěž v Hoděčíně.
Termíny plánovaného sběru starého železa a soutěží vám včas upřesníme.
Josef Tomeš
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice, o.s.
Vážení spoluobčané,
poslední řádky pro Váš zpravodaj jsem psal v době, kdy jsme před
sebou měli ještě 2 podzimní hony. Proto se ještě krátce vrátím k nim:
Na bohatém výřadu Poslední leče dne 19.12. v Olešnici se objevila
1 kuna, 17 ušáků a 20 ks bažantí zvěře. Nejen úlovky však bývají tím, proč
se na Poslední leč snad každý myslivec těší. Tím pravým zpestřením je
příjezd našich kamarádů a loveckých hostů z různých míst, někdy daleko
přesahujících hranice našeho okresu, a společná zábava po skončení honu,
vždy završená vyhlášením Krále honu a potrestáním hříšníků při tradičním
Mysliveckém soudu. A když tentokrát na závěr soudního líčení navrhl
zástupce lovčích svléknout z taláru i předsedu soudu a potrestat po zásluze
jeho přestupek z předešlého honu, bylo postaráno o úsměv na tvářích všech
účastníků na celý večer. O ten se starala i příjemná obsluha olešnické
restaurace.
Pokud se většina z nás těší na Poslední leč, pak neméně příjemná
atmosféra zpravidla vládne na posledním společném loveckém setkání,
které se stává tradičním na chatě Na Pasece. Procházka za příjemného
počasí dne 27.12. přinesla úlovek šesti zajíců. Jedinečné povánoční kouzlo
zmíněné chaty fungovalo i tentokrát a když chatu provoněly Jaruškou
Dostálovou „na koleně“ připravené bramboráky, nikomu se z chaty do
mrazivého večera odcházet nechtělo. Velmi dojemným, a to nejen pro
úspěšného lovce Josefa Moravce, bylo též s nastupujícím večerem před
chatou provedené pasování na lovce dančí zvěře, které proběhlo ve světle
plápolajícího ohně a za doprovodu do dáli se nesoucích loveckých fanfár
z trubky přítele Mirka Jedlinského. Zbývá dodat, že Josef svého daňka,
navíc s rekordním parožím, ulovil na čekané při podzimním lovu na
Mladoboleslavsku.
Nový rok jsme 2010 jsme otevřeli tanečkem a veselím na
jubilejním 10. Mysliveckém plesu v Česticích, na kterém znovu nechyběla
bohatá zvěřinová tombola a především plný sál tanečníků. Vše však má
svůj čas a tak i my zvažujeme alespoň tombolu v příštím roce obléci do
nového kabátu – ples je plánován v Čestické restauraci, kde se nám líbí, na
15.1.2011.
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Dne 20.února 2010 jsme se sešli na další Výroční členské schůzi
našeho mysliveckého sdružení na chatě v Častolovicích. Schůze měla i
díky netradičnímu přizvání zástupců okolních mysliveckých sdružení a
jejich diskusním příspěvkům velmi dobrou účast a úroveň. Jsme rádi, že
nás opět poctili svoji návštěvou, a vyjádřili podporu našemu koníčku, i
zástupci obecních samospráv, především starostka městyse Častolovice
paní Martina Bělková a pan Jiří Moravec, starosta obce Olešnice.
Vynikající svíčkovou připravil pro návštěvníky schůze člen sdružení Jirka
Malý. Z přednesených výročních zpráv zaujala především zpráva
mysliveckého hospodáře, který mj. zrekapituloval velmi úspěšný lovecký
rok v lovu divočáků a zabraňování škodám na polních kulturách a
připomněl opětovné vysoké výdaje pro ozdravení srnčí zvěře. Věřím, že
toto slavnostní jednání bude nezapomenutelným především pro Karla
Janečka z Olešnice, který byl po úspěšném složení zkoušek z myslivosti a
absolvování zkušebního období jednomyslně zvolen za člena našeho
sdružení a pasován na myslivce! Karel tak doplnil naše řady a uvolněné
místo za Františka Minaříka z Velké Ledské, který ke dni 31.12.2009 své
členství ve sdružení z důvodu vysokého věku ukončil.
Všichni jsme se těšili, že panu Minaříkovi poděkujeme na výroční
schůzi za jeho dlouholetou činnost v našem sdružení, ale Františka stihly
krátce před schůzí velmi vážné zdravotní problémy. Proto bych mu chtěl
alespoň touto cestou jménem výboru mysliveckého sdružení, jménem
svým i dalších členů sdružení poděkovat za vše, co pro českou myslivost a
Myslivecké sdružení Střezmá Olešnice za dlouhá léta svého aktivního
členství vykonal a popřát mu pevné zdraví do dalších let. Těšíme se z jeho
postupujícího uzdravení a doufáme, že si i jako bývalý člen mezi nás najde
často cestu.
Vážíme si všichni toho, v jakém stavu nám zanechala jedna
odcházející generace myslivců myslivecké sdružení a co zde vybudovala.
Protože si myslím, že si tito lidé zasluhují naši stálou pozornost a úctu,
vrátím se rád podrobněji k jejich působení v příštím vydání zpravodaje.
P.s. Myslivecké sdružení Střezmá bude letos opět nabízet od poloviny května
k prodeji zvěřinu z ulovené srnčí, případně z černé zvěře. Případní zájemci se
mohou informovat u mysliv.hospodáře sdružení Pavla Žida z Olešnice.

R.P.
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Naše pozvání na Poslední leč přijal i náš bývalý člen Jarda Pinka:

Ozdobou Poslední leče byly i ženy:

Email: obec.olesnice@tiscali.cz
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Josef Moravec rád při pasování poklekl:

Karla Janečka (vlevo) přivedl před pasující jeho kamarád Milan Žid:
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Životní prostředí
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 15.4. od 16:00 do
17:00 za budovou obecního úřadu. Podrobnější informace Vám budou
sděleny prostřednictvím obecního rozhlasu.
Děkujeme SDH Olešnice za úklid naší obce, který provedli
v sobotu 27.4.2010.
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Další
Czech POINT
Na obecním úřadě od února letošního roku je zprovozněno
kontaktní místo Czech POINT. Czech POINT neboli Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál je pohodlnější způsob, jak
z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Co Czech POINT poskytuje:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo
podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud
žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát název
katastrálního území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti,
jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li
se o stavbu.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
2. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní
organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
3. Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis
týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
Email: obec.olesnice@tiscali.cz
www.obecolesnice.cz
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vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z
Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis
vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.
O výpis evidence rejstříku trestů může požádat i zmocněnec, který
předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem osoby, které se výpis
z rejstříku trestů týká.
Žádost o výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče
Umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve
správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů
vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní
charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O
výpis může zažádat pouze žadatel sám. Žadatel předloží platný doklad
totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné
číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.
Správní poplatek je za první stránku 100,- Kč a za každou další 50,- Kč.
6. Výpis z insolvenčního rejstříku
Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné
správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedná se o
veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele.
V rejstříku je možné vyhledávat na základě
identifikačního čísla
organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.
Služby Czech POINTU jsou poskytovány na Obecním úřadě
v Olešnici v úřední dny pondělí a středa 8.00-12.00, 14.00-19.00 hodin.
Jaroslava Dostálová
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Zubní pohotovost, rozpis lužeb
sobota, neděle, svátek 08,00 - 12,00 hod
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

03.04.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

04.04.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

05.04.

MUDr. Dušková Helena

Záhumenská 445, České Meziříčí

494 661 102

10.04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

11.04.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

17.04.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

18.04.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

24.04.

MUDr. Ježková Marie

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 511

25.04.

MUDr. Kahlerová Blanka

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 123

01.05.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

02.05.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

08.05.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334 , Vamberk

494 501 711

09.05.

MUDr. Laubová Jana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

15.05.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665

16.05.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

22.05.

MUDr. Nentvichová Eva

K.Michla 942 , Dobruška

494 623 775

23.05.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

29.05.

MUDr. Pokorná Jaroslava

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

30.05.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

05.06.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

06.06.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 740

12.06.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

13.06.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

19.06.

MUDr. Stejskalová Věra

zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek

494 381 263

20.06.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

26.06.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

494 667 553

27.06.

MUDr. Šmídová Alena

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

03.07.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

04.07.

MUDr. Šťastná Ludislava

Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.

494 595 292

05.07.

MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

06.07.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

10.07.

MUDr. Tůmová Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

11.07.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

17.07.

MUDr. Vavřičková Hana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 782

18.07.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 781
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