
   Z P R A V O D A J 
 

   Očelic  a  Městce n.D. 
 

1/2011 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Číslo  1/2011  bylo vydáno  27. 01. 2011 
Zpravodaj Očelic a Městce nad Dědinou vydává Obecní 

úřad Očelice. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. 
Distribuce zdarma. 

 
Úřední hodiny Obecního úřadu: 

Středa  -  vždy  od  18:00  do  20:00 
Veřejná zasedání: 

Každou první středu v měsíci od 19:00 hod 
Telefon:  494 627 183 

 
 
 



 
  
             

 
Vydává:  Obecní úřad Očelice, č.p. 9, 517 71 

ocelice@wo.cz 
Adresa redakce:  Očelice č.p. 28 

Odpovědný redaktor: ing.Dobromila Martinková 
Grafická úprava a tisk: Vít Baše 

 
Své příspěvky, náměty či připomínky zasílejte nebo 

předávejte 
osobně p. Martinkové nebo na Obecní úřad. 

 
Zpravodaj č. 1/2011 vychází v počtu 120 výtisků. 

 
 

   



    

 
 
 
 



 
  



1 
 

 Milí spoluobčané! 
 Ani nevíte, jak radostně se mi píší tyto úvodní řádky. 
Konečně se mi splnil můj sen a náš Zpravodaj se stal 
kolektivním dílem. Všem současným spoluautorům srdečně 
děkuji za to, že ze mne sejmuli to těžké břímě, předvádět se tady 
pořád sama. Tedy kromě starosty a místostarosty, ale ti to mají 
z titulu své funkce přímo v pracovní náplni. Věřím, že do 
budoucna budou řady literátů – amatérů už jenom houstnout. 
Moc se na to těším.  
     Dobromila Martinková  
 

 
 Tříkrálová sbírka 
 
 9.ledna 2010 se vydaly místní děti, řádně vybaveny 
teplým oblečením, kostýmy a královskými korunami, na koledu 
po Očelicích a Městci nad Dědinou. Až na výjimky byly 
srdečně vítány a zvláště starším občanům udělaly radost. 
Tříkráloví koledníci putovali od domu k domu, a protože         
do rána napadlo téměř 30 cm sněhu a celý den sněžilo, byla to 
od dětí v letošním roce zvláště velká oběť. Důležité také je, že 
pochopily, proč vlastně koledují – chtějí pomoci druhým. 
 Tříkrálová sbírka v Očelicích a Městci nad Děd. vynesla 
10 228,-Kč. Část sbírky je určena handicapovaným, lidem 
v nouzi a na dovybavení půjčovny zdravotně technických 
pomůcek v Dobrušce. Část sbírky půjde na humanitární pomoc 
do zahraničí.  
 Poděkování patří králům z obou skupinek – Elišce 
Bahníkové, Danielce Gottwaldové, Klárce Koukolové, Nikolce 
Kupkové, Honzíkovi a Verunce Jenneovým, ale také strážcům 
kasiček – Petrušce Gottwaldové a Petrušce Látrové. 
 Největší dík však patří vám všem, kteří jste měli srdce 
otevřené pro pomoc potřebným a přispěli na dobrou věc.    
    Iveta Kupková a Lída Jenneová 
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 Výlov rybníka  
 
 Mnohokrát jsme v televizi viděli pompézní výlovy 
jihočeských rybníků, ale věřte, že jarní výlov Tláskalova 
rybníčku je neméně zajímavý. Samozřejmě, že u takové události 
musela asistovat celá rodina. Vnuci jim naštěstí narostli do 
značné výšky, takže zátah sítě rybníkem, vypuštěným co se 
dalo, pro ně nebyl problém. A pak už připravené kádě a vany 
přijímaly úlovky – kapry, štiky, sumce, candáty, líny, ale všemu 
bezesporu vévodili obří amuři. Do metru jim moc nechybělo      
a hlavně na objemu to byli pořádní mackové. Pak už 
následovalo třídění, aby se vybralo to, co už může na stůl          
a zbylá rybí omladina putovala zpátky do vody, aby i napříště 
bylo co lovit. 
 
 
 Floriánská jízda 
 
 Proč Floriánská? Zde je vysvětlení : Florián se narodil  
ve 3. století v dnešním Zieselmaieru u Vídně. Pocházel 
z vojenské rodiny a sám byl též vojenským úředníkem, 
představitelem římské moci v provincii. Za vlády císaře 
Diokleciána, proslulého pronásledováním křesťanů, byl 
usvědčen z křesťanství, a protože se odmítl své víry vzdát, byl 
odsouzen k smrti. Kat mu uvázal na krk mlýnský kámen            
a vhodil ho do řeky. Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala na 
svém statku nedaleko Lince, kde se dnes rozkládá město 
St.Florian. Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn klášter. 
Ostatky sv. Floriána byly později přeneseny do Říma a část jich 
získal též Karel IV. a jsou uchovány ve svatovítské katedrále. 
Sv. Florián byl vzýván jako ochránce proti ohni a vodě, takže se 
stal patronem hasičů. Toto je vysvětlení, proč se ta spanilá jízda 
hasičské techniky nazývá Floriánská, a proč je dřevěná socha 
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sv. Floriána, kterou místním hasičům zhotovil lidový umělec 
Štefan, oděna ve zbroji římského vojáka.  
 V sobotu 8.května 2010 v poledne byla na očelické návsi 
nastoupena hasičská technika 19.okrsku i s kompletní obsluhou. 
Pak okrskový velitel zavelel k nástupu, seřadit se do nařízeného 
dvojstupu se za pomoci jejich cvičitele podařilo i ledecké 
hasičské drobotině předškolního věku a představitelé 
19.hasičského okrsku, velitel Jan Ježek a starosta Vladimír 
Tláskal, se mohli zhostit svého úkolu, položením květů uctít 
památku padlých v obou světových válkách a obecně památku 
předků. Konvoj hasičských vozidel se pak vydal na okružní 
jízdu Přepychami, Bolehoští a Ledcemi do Jílovice, kde se 
konalo okrskové hasičské cvičení. Očelickou reprezentaci 
tvořila dvě družstva. Mladí hasiči s velitelkou Michalou 
Smolovou nastupovali v sestavě : Jan Bahník, Adam Baše, 
Luboš Hodoval, Vojtěch Gottwald, Patrik Kupka, Petra 
Listopadová a Jan Mrštil. V soutěži obsadili velmi pěkné 3. 
místo. Družstvo mužů s velitelem Liborem Tobiáškem 
v sestavě: Luboš Baše, Milan Baše, Jiří Gottwald, Jaroslav 
Rathouský a Vítězslav Tláskal skončilo na 7.místě. 
 Raritou byla technika, se kterou soutěžili. Ta moderní 
vysadila, ale stará babička, hasičská stříkačka z roku 1957 
ochotně zastoupila.   
                                                                       
     
 Turnaj v p ětiboji      
 
 V sobotu 26.června 2010 proběhl v očelickém 
sportovním areálu už 3. ročník obnovené tradice ve víceboji 
dvojic. Pro turnaj byly vybrány tyto sporty : Stolní tenis, 
nohejbal, střelba ze vzduchovky, hod na koš a penalty.  
 Do hry se přihlásilo celkem 9 dvojic. Herní a sportovní 
zápolení přineslo výsledky očekávané i překvapivé. Nutno 
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podotknout, že není důležité vyhrát, ale hrát pro radost. V tomto 
duchu probíhají všechny akce pořádané „námi pro nás“.  
 Na prvních třech místech se umístily tyto dvojice : 
1. Tláskal Vítězslav – Baše Milan 
2. Hodoval Lubomír – Kupka Patrik 
3. Polívka Petr – Polívka Tomáš 
Celý turnaj provázela výborná nálada, kterou nepokazil ani 
největší nepřítel očelických akcí posledních let – počasí. Díky 
skvělému kolektivu, který by nám mohl leckdo závidět, se 
podařila celá akce na výbornou.  
 Velký dík patří vedení obce za sponzorování, všem 
organizátorům za dobrou práci při organizaci i občerstvení           
a také všem soutěžícím za účast. Byl to skvěle strávený den       
a myslím, že za všechny můžu říct, těšíme se na příště! 
                                 Lubomír Hodoval  
 
 
 Pouťové fotbalové utkání ženatí proti svobodným 
 
 Dne 4.července proběhlo přátelské utkání v kopané 
ženatí versus svobodní. Začátek byl stanoven na 16. hodinu, ale 
jak už to bývá, nedochvilnost je v dnešní době asi normální. Po 
akademické hodince utkání začalo a kdo byl přítomen jako 
divák, určitě nelitoval volného času, který tomuto klání věnoval. 
Počasí nám přálo a žízeň byla veliká. O občerstvení bylo 
postaráno převelice. 
 Utkání probíhalo v přátelském duchu, i kdvž ostrých 
soubojů nebylo málo. Byly ale fér a hlavně nezáludné. Utkání se 
obešlo bez úrazů a ukázalo na dobrou kondici všech 
zúčastněných hráčů.  Ženatí v tomto klání měli navrch              
a zvítězili o dvě branky. V závěrečném měření střeleckého 
umění ze značky pokutového kopu (penalty) vyhráli naopak 
svobodní. 
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 Do dalších ročníků tohoto měření sil, ale samozřejmě i 
v jiných sportech, lze přát všem zúčastněným mnoho zdaru       
a hlavně legrace.  
      Karel Šubrt 
 
Redakční poznámka : Rozhodčí Karel Šubrt řídil zápas s ostrou 
píšťalkou a s přehledem, nešetřil jak káráním, tak vlídným 
slovem a hlavně překvapil hráče i diváky svým hodně 
neobvyklým, ale velmi zajímavým dresem. 
  
 
 Memoriál Josefa Falty 
 
 Na třetí červencový víkend vyšel další, už 12.ročník 
turnaje v malé kopané FALTA CUP. Už teplota při pátečním 
soustředění pod přístřeškem nevěstila nic dobrého, když jsme se 
ve dvě hodiny k ránu rozcházeli, teploměr ukazoval 26°C          
a ranní probuzení to potvrdilo, v 7 hodin bylo 24°C. Všichni 
jsme věděli, že to bude kruté a také bylo. Už prezentace 
ukázala, že 4 přihlášená družstva to vzdala a nepřijela. Dost 
nefér vůči pořadatelům. Nakonec se zúčastnilo jen 7 družstev, 
ale zato velmi vyrovnaných. Hrálo se systémem každý 
s každým 2 x 10 min.  
 Po základní skupině následovalo 1.semifinále: 
Rozzuřený hlemýžď Přepychy – Jeníkovice 5 : 5. Na pokutové 
kopy vyhráli Hlemýždi. Ve 2.semifinále zvítězil AC Plácek 
Litomyšl nad TJ Humbule Očelice 4 : 0. Všechny tyto zápasy se 
hrály za úmorného vedra víc jak 40°C na slunci.  
 V 16 hod se začalo rychle zatahovat a to nevěstilo nic 
dobrého. Začal boj o 3.místo, ve kterém domácí TJ Humbule 
zvítězili nad Jeníkovicemi 1 : 0. V závěru zápasu už začaly 
padat první kapky. Finále favoritů Hlemýždi – Plácek Litomyšl 
už provázel vydatný déšť. Hráči chlazení vodou předvedli velmi 
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kvalitní výkon a zápas v normální hrací době skončil 2 : 2. 
Nakonec šťastně na pokutové kopy vyhráli Hlemýždi.  
 Krátké zhodnocení mužstev : 
1. Vítěz Rozzuřený hlemýžď Přepychy těžil ze střelecké 
produktivity Tomáše Rejzka, dal celou polovinu – 18 gólů. 
2. AC Plácek Litomyšl je tradičně silný, v jeho středu hraje 
český reprezentant ve futsalu Radovan Kroulík. Ani jinak věrná 
parta nezklamala, přivezený bazén posloužil jim k osvěžení        
a divákům k pobavení.  
3. TJ Humbule Očelice nebyla špatným mužstvem, ale        
o lepší umístění se připravili sami, hodně sólovali a nehráli 
kolektivně.  
4. Jeníkovice – Hráči podali velmi sympatický výkon, byli 
výborní a při troše štěstí mohli i vyhrát.  
5. SK Litomyšl přišla o semifinále jen horším skóre. 
6. Ledce – Mladí hráči z Ledec byli velmi dobří a až do 
posledního hvizdu bojovali o semifinále. Chyběla jim ale 
zkušenost. 
7. FC Pelesov, naše rezerva, musí víc potrénovat a za rok 
to znovu zkusit. Zatím chybí zkušenost a taktika, ale na hřišti 
nechali všechno, nezabalili to.  
Nejlepší brankář : Václav Krunčík, TJ Humbule Očelice 
Nejlepší hráč : Radovan Kroulík, AC Plácek Litomyšl 
Nejlepší střelec: TomášRejzek, Rozzuřený hlemýžď Přepychy 
 Večerní zábavu poznamenal déšť. Jako dobrý tah 
obecního úřadu se ukázal nákup stanového přístřešku s lavicemi 
a stoly asi pro 100 návštěvníků. Proto mohla zábava proběhnout 
v klidu a suchu. Přesto počasí odradilo, přišlo asi 70 lidí, kteří si 
to ale užívali až do ranních hodin.  
 Chtěl bych poděkovat obsluze u občerstvení, svého 
úkolu se zhostili na výbornou. Nabídka obsahovala grilované 
prase, uzené, drštkovou polévku, gulášek, grilovaná kuřata, 
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karbanátky aj. a široký výběr nápojů. Škoda té malé účasti, 
odbyt mohl být větší. 
 Závěrem bych chtěl poděkovat pořadatelům, kteří se na 
průběhu této pěkné tradiční akce podíleli, obecnímu úřadu, 
sponzorům, hasičům a všem, kteří se přičinili o zdárný chod 
akce, jakož i hlavnímu iniciátorovi Milanu Lebedovi. 
      Miroslav Pavel   
 
 Neodpustím si poznámku. Obecní úřad se domníval, že 
potěší děti, když pro ně na hřiště pozve krásnou trampolínu. 
Bohužel, rodiče byli asi jiného mínění, děti se ani po 
opakovaných pozváních z obecního rozhlasu nedostavily. Zato 
ta hrstka, co trampolínu vyzkoušela, si tu atrakci opravdu užila. 
Škoda.                                                   
 
 
 Dětský den 
 
 V sobotu 21.srpna uspořádali maminky a přátelé dětí na 
hřišti Dětský den. Tentokrát se doslova vytáhli myslivci. S 15 
loveckými psy třinácti plemen předvedli ukázky výcviku 
velkých i malých plemen včetně umělé nory. Kromě téhle 
zajímavé atrakce si děti zasoutěžily, povozily se na konících, 
opekly si buřtík a vyrazily na stezku odvahy.  
 
 

TATRY   2010 
 
Na začátku podzimu, v září 2010, proběhl v naší obci společný 
výlet do Západních Tater -  Roháčů.  
Vedoucí zájezdu: Zdena Pavlová 
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Účastníci zájezdu: Sedlákovi, Baliharovi, Bašovi, Železovi, 
Polívkovi, Gottwaldovi, Pavlovi, Dolejší, Emilka Vostoupalová 
a Karel Šubrt, Iva Jonášová a Pavel Novotný 
Společné ubytování: hotel TatraWEST v  Zuberci, kde doteď 
vzpomínají na společné ranní rozcvičky před hotelem, pod 
vedením zkušeného cvičitele Karla Šubrta.  
1. den – skanzen  
2. den – Roháčská plesa 1719 m.n.m. 
3. den – I. skupina (ti zdatnější) výstup na Ostrý Roháč – 2088 
m.n.m.  
 - II. skupina (vedoucí zájezdu + zbytek) výstup na Sivý 
vrch - 1805 m.n.m. 
Večer společná návštěva termálu Oravice. 
4. den – Oravský hrad  
Poděkování vedoucí zájezdu Zdeně Pavlové za krásný nápad. 
Copak si pro nás Zdena připraví na příští rok? 
      Radka Železová 
 
 
 Turnaj v nohejbalu a ve stolním tenisu 
  
 Jeden z vydařených, mezi očelickými sportovci velmi 
oblíbených turnajů, tentokrát v nohejbalu, se konal 11.září. 
Nastoupilo 5 družstev a zvítězilo rodinné družstvo Sedlákových. 
 
 V sobotu 30.10.2010 se na očelickém sportovním areálu 
uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj se stal nejlepší 
příležitostí, jak si zpříjemnit podzimní volný den a také nám 
umožnil vyzkoušet a zkontrolovat novou střechu obecního 
stanu. Rozhodli jsme se celou akci uskutečnit venku, právě pod 
novým obecním stanem, který se na akce tohoto typu velice 
hodí. Problémem nebyly ani nižší ranní teploty, herní podmínky 
byly díky vynalézavosti organizátorů zajištěny výborně.  
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 Hry se zúčastnilo celkem 10 dvojic. Pořadí na stupních 
vítězů bylo následující :  
1. Vladimír a Vítězslav Tláskalovi 
2. Petr Lukeš a Tomáš Gottwald 
3. Petr a Tomáš Polívkovi 
Po ukončení soutěžní části dne jsme se dobře pobavili i při 
hromadné obíhačce. Děkujeme všem zúčastněným hráčům          
i všem, kteří pomohli s organizací, občerstvením a postavením 
stanu. Těšíme se na příště! 
      Lubomír Hodoval 
 
 
 Sportovní událost 
 
 Se zájmem sleduji ve Zpravodaji události očelického 
sportovního života a rád se jich i účastním, i když teď už jenom 
jako divák. Sám jsem aktivně sportoval a desítky let působil 
v lehké atletice mládeže jako trenér a rozhodčí, a proto považuji 
přímo za svou povinnost seznámit spoluobčany s tím, jakou 
radost mě udělala zpráva z Mistrovství České republiky v lehké 
atletice v kategorii spastic handicap – vrcholné zápolení 
sportovců s centrálními poruchami hybnosti, které se konalo 
20.června 2010 v Bílině. Mistrovství se zúčastnil očelický 
občan Josef Martinek ml. V hodu oštěpem i v hodu diskem se 
probojoval do finále, v oštěpu skončil na 6.místě, v hodu diskem 
zúročil treninkové úsilí z lehkoatletického oddílu Obchodní 
akademie Janské Lázně a vybojoval bronzovou medaili. Podle 
jeho vlastních slov: „Na ty dva paraolympioniky, co skončili 
přede mnou, na ty nemám“. Ale i tak, být ve své sportovní 
kategorii třetí v republice je určitě hodno obdivu a uznání.  
 
      Zdeněk Kupka  
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 Volby do obecního zastupitelstva 
 
 Ve dnech 15. a 16.října 2010 přišlo do očelické volební 
místnosti 117 občanů z 205 oprávněných voličů, tj. 57 %. Byli 
uvítáni velice milou a příjemnou volební komisí a kandidáty 
svou volbou seřadili do tohoto pořadí : (v závorce počet hlasů) 
Radka Železová (97), Petruška Havlová (94), Vít Baše (93), 
Vladimír Tláskal (84), Milan Lebeda (79), Roman Gottwald 
(78), Libor Tobiášek (71). 
 Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 
10.listopadu 2010 byl starostou jednohlasně zvolen Vít Baše      
a místostarostkou byla zvolena Radka Železová. Dále obecní 
zastupitelstvo schválilo složení jednotlivých výborů : 
Finanční výbor – předseda : Radka Železová  
                            členové : Milan Lebeda 
                                           Emílie Vostoupalová 
Kontrolní výbor – předseda : Roman Gottwald  
                             členové : Jaroslav Krištof 
                                             Vladimír Tláskal 
 Novému, přesněji řečeno téměř staronovému 
zastupitelstvu lze popřát jen to, ať se jim daří vést naši obec 
k rozkvětu ke spokojenosti nás všech.  
 Doufám, že si mohu dovolit jmenovat se samozvanou 
mluvčí všech občanů a jejich jménem poděkovat bývalému 
místostarostovi ing. Zbyňku Ježkovi za obětavou odbornou 
pomoc jeho rodišti.  
  

Výlet do Němčiček 
 

 Pod záštitou Obecního úřadu se uskutečnil 23. října výlet 
do vinařské obce Němčičky  na pravou  moravskou  koštovačku.  
Ještě před vlastní koštovačkou nás však čekalo společné 
cestování a spousta báječných zážitků. Po vzájemné dohodě 
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jsme vyjížděli již v půl desáté a dobře jsme udělali. Zpočátku 
jsme ani nedoufali, že vůbec dorazíme včas na stanovené místo, 
natož na naplánovanou prohlídku nádherného zámku v Lednici. 
Opak byl však pravdou. Čím blíže jsme přijížděli, tím klidnější 
jsme mohli být. Do Lednice jsme dorazili ještě s lehkou časovou 
rezervou! Kdo chtěl, mohl jít na prohlídku, a kdo tato místa 
znal, šel se projít po městě a parku. Také oběd jsme si dali- 
výborně tu vaří! Poté jsme vyrazili k místu konání. Ještě cestou 
jsme byli informováni, že navštívíme na okraji Němčiček nově 
vybudovanou bobovou dráhu. To byla paráda. Já jsem se tedy 
jízd nezúčastnila (byla taková zima), ale těm odvážným jsem 
v koutku duše záviděla. Byl to úžasný pohled, natož asi zážitek! 
Vyřádili jsme se a už nás čekali ve sklípku. Moc pěkně to tam   
u nich vypadalo a bylo tam i útulno. Obsluhoval nás velice 
sympatický šuhaj a staral se o nás jako o „vlastní“. Na stolech se 
na nás smály obložené talíře s dobrotami ze zabíjačky, různými 
druhy salámků, šunky a sýrů. Také jak slíbili, pochutnali jsme si 
i na moravských koláčích. Ty vážně neměly chybu! 

Degustace vín proběhla na tři etapy. Nejprve bílé, pak 
červené, ty se ochutnávaly ve sklepě, a v poslední etapě, ale to 
již u stolů, archivní vína. Pak jsme se vrhli na popíjení               
a zábavu! Nečekaně se mezi námi objevila harmonika a tak se 
hrálo a zpívalo zvesela až do pozdních nočních hodin. Cesta 
zpět nebyla tak strastiplná, jak jsme očekávali. Zpívali jsme       
a debatili ještě dlouho po odjezdu, ale nakonec přece jen některé 
z nás zaskočila únava, která se snoubí se spánkem. Dorazili 
jsme v ranních hodinách domů unavení, ale spokojení. 

Jestli mohu podotknout- takovýchto akcí je třeba více. Je 
totiž přímo parádní, když se sejdou sousedé z vesnice                 
a prožívají zážitky, na něž mohou po čase vzpomínat a vyprávět 
o nich s úsměvem na tvářích dalším, kteří se třeba zúčastnit 
nemohli! Děkuji všem zúčastněným a Obecnímu úřadu za 
skvělý nápad!                                                Míla Bahníková   
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Setkání sousedů u stromečku 
 

V mrazivém podvečeru 4. prosince jsme se s našimi 
sousedy sešli, u příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku, 
v Městci na návsi. 

Děti pobíhaly všude kolem a dokonce zvládaly i jízdu na 
kolech v zasněženém terénu. Mráz štípal do tváří, ale nás to 
neodradilo. Po příjezdu oficiální návštěvy, staronově zvoleného 
pana starosty a pana Tláskala, se mohlo začít. Děti jsme museli 
maličko okřiknout, protože přes vlastní zábavu by ani 
nezaregistrovaly, že se už něco děje. Zarazily se a po zapojení 
el. šňůry  k obecnímu osvětlení s úsměvem na tváři vesele 
zajásaly. Ani se jim nedivím, vždyť za pár dnů je pod 
ozdobeným stromečkem doma budou čekat dárky, o které si 
napsaly. 

My starší jsme se odebrali do Jizby, kde nás čekal teplý 
svařáček nebo čaj s něčím ostřejším. Věřte nebo ne, ale tento 
den opravdu bylo třeba se řádně zahřát. 

Je to podruhé, a doufám, že se tak bude dít i následující 
roky. Přišli za námi i sousedé, kteří vlastně již patří k obci 
Mokré. Ale to je dobře! Vždyť i oni patří mezi nás. Pěkně jsme 
si vzájemně popovídali, rozebrali jsme obecní aktuality, ale 
hlavně jsme se společně po dlouhém čase sešli!  

 
                                                                   Míla Bahníková   
 

Přírodní kluziště v Městci 
Příroda si s námi hraje každý rok. I v letošním roce se 

zvedla hladina Dědiny několikrát a vystoupila z koryta. 
Tentokráte i o vánočním čase přišla obleva a s ní i spousta vody. 
Nezpůsobila nijakou škodu, zalila jen sousedící louky, ale 
srdíčka dětí zaplesala. Po oblevě přišly tuhé mrazy a voda se 
nemohla dostat zpět do koryta a tak se objevily velké zamrzlé 
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rybníčky (louže). Děti nemohou mít větší radost. Rodiče nemusí 
s dětmi dojíždět do Opočna ani nikam jinam a vyřádí se              
a vydovádí v blízkosti domova. Jen aby nám to ještě chvíli 
vydrželo a opakovalo se to takhle každý rok. Nemáme jako 
rodiče alespoň strach, že naše ratolesti někde zapadnou              
a vykoupou se (v nejlepším případě).                                                                                      
                                                                      Míla Bahníková   
 
 
 
 Předvánoční setkání důchodců 
 
 V sobotu 11.prosince 2010 se na sále Obecního hostince 
v Bolehošti opět konalo setkání důchodců z Bolehoště, Ledec     
a Očelic. Bolehošťští a ledečtí důchodci se už tradičně dostavili 
v hojném počtu a i nepatrná hrstička očelických se tam našla. 
Z celkového počtu 53 očelických a městeckých důchodců se 
jich dostavilo celých 9. Doprava tam i domů byla zajištěna,       
o bohaté pohoštění bylo postaráno, vystoupení dětí ze školky      
a ze školy potěšilo a celé odpoledne k poslechu a čilým 
důchodcům i k tanci hrála a zpívala sympatická hudební 
skupina.  
 
 
 
 Vánoční zpívání 
 
 I letos (už po jedenácté) se na Hod Boží vánoční navečer 
rozzářila světly krásně nazdobená kaplička, na zahřátí na návsi 
vzplála v železných koších polena, na vnitřní zahřátí se ochotná 
obsluha za pultem postarala o nejedno nové překvapení, ale 
hlavně, a to je nejdůležitější, se náves zaplnila spoustou lidí 
dobré vůle, kteří se rádi po sousedsku sejdou, pohovoří spolu     
a popřejí si do nového roku. Ta nádherná atmosféra se těžko dá 
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vyjádřit slovy, nejlépe ji přímo tam prožít. To, co se nestačí 
povědět na návsi, může se pak dopovědět při posezení 
v hasičské zbrojnici.  
 Vánoční koledy nám opravdu krásně zahrálo                   
5 muzikantů a zazpívalo 6 zpěváků kapely Valanka.  
 No nádhera ! 
 
 Další důkazy o tom, že v Očelicích a Městci se stále 
něco děje :  
- v únoru byly z budovy obecního úřadu neznámými 
 zloději neurvale očesány měděné okapové svody 
- v březnu se konal charitativní sběr použitých věcí 
- v dubnu a v říjnu proběhl sběr nebezpečného odpadu 
- v květnu hasiči sbírali železný odpad 
- v květnu v rámci předvolební kampaně navštívil Očelice 
 předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Chodil po vesnici a 
 diskutoval s občany 
- v květnu se voleb do poslanecké sněmovny zúčastnilo  
 67,5 % oprávněných voličů 
-   v červnu se v hasičské zbrojnici konala velmi zajímavá  
           přednáška Davida Tomka z Přepych o jeho pobytu na 
           Novém Zélandu 
- celou zimu se scházeli senioři v útulné hasičské 
 klubovně 
 
 
 Vážení občané Očelic 
 
 V červenci 2010 jsme v pohostinství č.p.14 započali 
další kapitolu našeho podnikání v oblasti stravovacích služeb. 
Proto nám dovolte, abychom se na pár řádcích vašeho 
Zpravodaje představili a řekli něco o své minulosti, přítomnosti 
a nejbližší budoucnosti.  
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 Naše sdružení vzniklo roku 1995 v restauraci „Bazén“ 
Dobruška, kde jsme si tuto pronajali. Prioritou se stalo pro nás 
vaření poledních obědů – závodní stravování. Podařilo se nám 
oslovit několik podniků, firem a nakonec jsme začali přibírat     
i jednotlivce. Další službou, přímo závislou na vaření obědů, byl 
i jejich rozvoz. A tak jsme roku 2006 uzavřeli restauraci a vše 
podřídili vaření polední stravy a její dopravě odběrateli.  
 Roku 2008 jsme neprodloužili nájemní smlouvu              
a stěhovali se na dva roky do ohnišovského azylu. Stále nové          
a nové hygienické předpisy a v mnoha případech i nesmysly nás 
nejprve donutily k rozsáhlé rekonstrukci kuchyně na bazénu 
v Dobrušce a poté i v Ohnišově. A tyto finanční investice, které 
byly vynaloženy do cizích majetků, nám dodaly impuls 
k zakoupení provozovny své, kde budeme moci dostát jak svým 
představám, tak i představám Krajské hygienické stanice.  
 V čase budoucím se proto těšíme na spolupráci s vámi   
a přejeme si, abyste byli s našimi službami spokojeni. 
 Takže dobrou chuť do nového roku 2011 
    přeje kolektiv kuchyně v Očelicích    
 
 
 Něco o naší obecní knihovně  
 
  Nejprve si musím postěžovat. Moc mě mrzí malý zájem 
čtenářů, jak dospělých, tak dětí. Nevím jestli je to mojí osobou 
nebo nechuť a nebo je málo času číst. Ale věřte, že tady je 
opravdu z čeho vybírat. Od starých klasiků, přírodovědné, 
historické, životopisné, detektivky i romány současné. Pro děti 
je tu plno pohádek, knížek dobrodružných i dětské 
encyklopedie. Díky dotacím OÚ jsem mohla nakoupit i spoustu 
nových knih. Navíc ještě máme možnost vypůjčit si 
v opočenské knihovně nejméně 3 soubory po 50 knížkách 
z jejich výpůjčního fondu. Jsem ochotná  i vyhovět konkrétnímu 
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přání a určitou knížku sehnat. Výpůjčné je zdarma, už je 
opravený i internet.  
 Těším se na vaši návštěvu. 
      Knihovnice Mirka Bašová        
 
 
     Doplňkové stavby  ke stavbám rodinných domů – 1.část 
 

Tato velmi jednoduchá kategorie staveb a to jak 
z pohledu náročnosti jejich provedení, tak z pohledu legislativy, 
se stává komplikovanou, pokud ji stavebník realizuje na základě 
tradiční informace souseda ve tvaru: „ Na to nic nepotřebujete!“ 
nebo na základě vlastí úvahy, že na svém pozemku si může jeho 
vlastník postavit, co chce a že se to nikoho jiného netýká! Tento 
omyl se stává osudným v okamžiku, kdy buď právě ten soused, 
který tak „dobře poradil“ nebo soused z jiné strany pozemku 
přijde na stavební úřad a zpočátku se jen tak obecně ptá např. na 
to, zda si může těsně u sousedního  plotu postavit pergolu nebo 
domek na nářadí. Postupně svůj dotaz konkretizuje a po získání 
informace stavebního úřadu, podává stížnost na pana XY, který 
právě takový záměr již realizoval.  

A jak to tedy s tzv. doplňkovými stavbami opravdu je, 
které to jsou, jaké musí splňovat podmínky a co je k jejich 
realizaci nezbytné? V několika částech se pokusím stručně 
vysvětlit alespoň ty nejzákladnější  pojmy a zákonné postupy. 
Tak tedy:  „Jak na to?“.  
Tentokrát se budu věnovat nejběžnějšímu případu, tzv. 
doplňkovým stavbám na pozemcích se stavbami rodinných 
domů.  Podle § 21 odst.5 vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění ( dále jen 
„vyhláška“), lze na pozemku se stavbou rodinného domu 
umisťovat garáže a stavby a zařízení uvedené v § 103 odst. 1 
písm. a) bodech 1,4, 5 a  písm. d) bodě 5 zákona č.183/2006 
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Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“) a dále  
jednu stavbu pro podnikatelskou činnost, odpovídající svými 
parametry § 104 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, není-li 
z prostorových a provozních důvodů možno zabezpečit uvedené 
funkce v rodinném domě. 

Jsou to stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě 
hlavní, kterou je v tomto případě myšlen rodinný dům. Jejich 
taxativní výčet je následující: 
- stavby o jednom  nadzemním podlaží do 25 m2 
zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže 
neobsahují pobytové místnosti, hygienické zařízení ani 
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých 
kapalin a hořlavých plynů ( pozn.: sem patří zejména pergoly, 
sklady zahradního nářadí a nábytku, přístřešky pro automobil, 
ale také garáže do 25 m2 zastavěné plochy), 
- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o 
zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, 
- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky 
do 40 m2 zastavěné plochy  a do 5 m výšky, 
- bazény do 40m2 zastavěné plochy.  
       Stavbu pro podnikatelskou činnost jsem záměrně vynechal, 
protože pro ni platí odlišný režim a budu se jí věnovat někdy 
příště, obdobně jako garáži o zastavěné ploše větší než 25 m2. 

Všechny stavby uvedené v taxativním výčtu jsou 
stavbami, které k realizaci nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení stavebnímu úřadu a nezáleží na tom, zda jsou či nejsou 
pevně spojeny s terénem, což je také jeden z omylů při výkladu 
pojmu „stavba“. Tyto stavby musí stát samostatně, což 
znamená, že nesmí tvořit tzv. přístavbu hlavní stavby! 
Skutečnost, že nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení 
však neznamená, že mohou být realizovány bez jakéhokoliv 
opatření stavebního úřadu! Jejich provedení totiž podléhá tzv. 
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„Územnímu souhlasu“, který může ve stanovených případech 
nahradit územní rozhodnutí a  je nejjednodušší formou povolení  
stavebního záměru v režimu stavebního zákona. O tom, jaké 
musí být dále splněny podmínky pro vydání územního souhlasu,  
jaká žádost se stavebnímu úřadu předkládá a jaké přílohy musí 
obsahovat, vysvětlím v příští části. 

Ing.Dalibor Štěpán 22.11.2010 
   Odbor výstavby Městského úřadu Opočno 
 
  
 Počasí roku 2010 
 
 8.ledna nás postihla sněhová kalamita. Mrazy přitom  
byly mírné, ale časem přituhlo. V únoru už mrazy klesaly až k   
- 20°C a sněhu bylo tolik, že i staří pamětníci sotva pamatují 
víc. Koncem měsíce nastalo tání, naštěstí pozvolné. Obrovské 
masy sněhu mizely jako mávnutím kouzelného proutku, země 
pod sněhem nebyla totiž promrzlá. Holomrazů jsme si užili 
v první polovině března a následovalo krátké období sněhové 
pokrývky. Pak se zdálo, že už je opravdu jaro, ale 2.dubna nás 
čekalo pořádné překvapení – po kolena sněhu. Ale sluníčko si 
s tím snadno poradilo. Doslova bláznivé jaro vyhnalo koncem 
dubna teploty až na 26°C, ale do května jsme vstupovali 
s chladným a hlavně deštivým počasím. V první polovině 
června vystoupaly teploty nad 30°C, ale hned nato bylo 15°C. 
V červenci zaskočila Očelice sice jenom několikaminutová, zato 
ale pořádná vichřice. Sraženou hrušní u zastávky zablokovala 
trať a několika domům uprostřed Očelic pořádně pocuchala 
střechy. Červenec se vyznamenal, vedra byla přímo šílená           
a sucho, sucho. V srpnu přišly záplavy deště, ale bylo teplo. To 
si houbaři užili! Podzim byl nevlídný, chladný a deštivý. 
12.října jsme zažili první noční přímrazek. Na přelomu října       
a listopadu nastalo pravé „babí léto“. V polovině listopadu se 
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odpolední teploty šplhaly až k neuvěřitelným 20°C. Koncem 
měsíce přišel nástup opravdové zimy. Počátkem prosince padaly 
teploty až k – 20°C a nastala sněhová kalamita. Vánoce začaly 
na blátě, pak to ještě stihly na sněhu. A koncem roku pořádně 
přituhlo. 
              
 
 Zajímavé pomístní názvy 
 
Pelesov – v lidovém podání se odvozuje od „pelech sov“ 
v tehdejším hustém hvozdu, ve vědeckém podání od 
„pelesa“,což bylo ve staroslovanských jazycích pojmenování 
pro broučka, berušku. 
   
Bída – samota zbouraná v r.1977. Bývala to zájezdní hospoda, 
kde prý na dotaz formanů, co je k jídlu, odpovídala hospodská 
stále stejným bědováním : „Je to bída, je to bída, jenom domácí 
homolky“(rozuměj syrečky). 
  
Vražda – Ještě na katastrální mapě z r.1840 neexistuje rybník 
Křovák (oficiální název je Křovský), ale o kus dál jihozápadním 
směrem je zakreslený rybník Vražda. Jeho hráz můžete v polích 
nalézt dodnes. Odjakživa se tradovalo, že jeho název pochází od 
historické události. V r.1634 byl v Chebu zavražděn spolu 
s údajným zrádcem císaře Albrechtem z Valdštejna i jeho 
pobočník a také švagr Adam Erdman Trčka z Lípy a na Opočně. 
Jeho družina prchala z místa hrůzy domů, na Opočno, ale pro 
vrahy nebylo asi přijatelné svědky té vraždy nechat naživu. 
Dostihli je před Opočnem, mezi Ledcemi a Očelicemi, a proto 
ten název Vražda. 
 
Chropotín – A protože ti vraždění chroptěli i v nedalekém lese, 
nese od té doby název Chropotín. 
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 Společenská kronika 
 
 Noví občánci 
 2.dubna 2010 se manželům Zuzaně a Janu Kotíkovým 
narodila dcera Kristýna 
 10.dubna 2010 se manželům Haně a Milanu Lebedovým 
narodila dcera Barbora 
 11.října 2010 se rodičům Simoně Zemanové a Václavu 
Schejbalovi narodila dcera Natálie 
 Srdečně vás vítáme ! 
  
 Rozloučení 
4.února 2010 zemřela paní Jana Jílková ve věku 40 let 
7.dubna 2010 zemřel pan Josef Vyšanský ve věku 55 let 
16.října 2010 zemřela paní Jaroslava Ježková ve věku 66 let 
8.prosince 2010 zemřela paní Vlasta Vondroušová ve věku 91 
let 
      Čest jejich památce ! 
 
 Prvňáčci 
 Do 1.třídy základní školy nastoupili 1.září 2010 Zuzana 
Hejcmanová, Jiří Martinek, Petr Uchnár a Aneta Železová. 
 
      Tak školáčci, hodně štěstí! 
 
 Senioři 
 Do seniorské sestavy minulých let nově se svou 
sedmdesátkou přibyl pan Jaroslav Dubánek. 
 Nejstarší obyvatelé se podle už mnohaleté tradice dočkali 
od obce gratulace ke svým narozeninám a přáníčka a dárku 
k Vánocům. 




