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Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
přicházíme poprvé v novodobější historii
obce se „zpravodajem“
- zatím
bezejmenném, ale doufáme, že nějaké své
jméno časem dostane a hlavně že se z něj
stane jakýsi pravidelný informační servis
pro občany Olešné.
Aktuálně, protože jej tiskneme těsně
v předvánoční době, přijměte prosím, krom
informací, přání krásných a klidných svátků,
přejeme Vám, abyste je mohli strávit
v kruhu těch nejbližších osob a do nového
roku potom hodně úspěchů a nejvíc ze
všeho pevné zdraví. Pro obec bychom si pak
rádi přáli občany, kteří se budou o dění
kolem sebe zajímat a aktivně se na něm
podílet. Bez vazby na Vás, naše sousedy, od
kterých jsme dostali ve volbách důvěru, by
totiž byla jakákoliv naše snaha marná a
prázdná.
Srdečně za celé obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Dobré zprávy
 Posílení spojů na Rakovník
Po konzultacích se zástupci ROPID a IDSK
bylo vyhověno naší žádosti a byly posíleny
autobusové spoje na Rakovník v časech,
kde byla velká „okna“ bez spojení. Aktuálně
už můžete využívat nový spoj do Rakovníka
v dopoledním čase (10:39 z Olešné) a večer
pak v opačném směru ve 20:00
z Rakovníka.
 Úspěšné žádosti o kotlíkové dotace
Více než 10 domů z Olešné žádalo letos o
kotlíkovou dotaci. Zpracování dotačních

žádosti je sice poměrně zdlouhavé, ale
všem, kdo o pomoc stojí, veškerou
administrativu pomáháme vyřešit a již nyní
víme, že všechny žádosti prošly
schvalovacím procesem a žadatelé se tak již
brzy dočkají svého příspěvku na nový
ekologický kotel. Alokace na tuto dotaci
byla pro Středočeský kraj navýšena a je
tedy nadále možné podávat žádosti. Proto
znovu vyzýváme všechny, kdo provozují
starý kotel I. nebo II. emisní třídy, které od
roku 2022 podlehnou zákazu, máte stále
možnost o příspěvek na nový zdroj
vytápění (až 120 000,- Kč) požádat!
 Převod sokolovny
Tento rok se také podařilo dotáhnout
převod budovy sokolovny z majetku TJ
Sokol do majetku obecního. Za dobrou
zprávu to považujeme zejména proto, že
takto se bude moci, doufejme snáz,
uskutečnit nutná oprava střechy. Obec sice
má před sebou investic více než dost,
nicméně obce jsou považovány za
oprávněného žadatele u více dotačních
titulů než tělocvičné jednoty. Držme si
proto palce, ať náš jediný kulturní /
společenský / sportovní sál brzy a kvalitně
zachráníme před zatékáním.
 Zahájení opravy budovy školy
V listopadu byly započaty práce na
rekonstrukci budovy základní školy, která
trpí značnou vlhkostí. První sanace vlhkosti
se odehrála na vnějším obvodu, v roce
2020 budeme pokračovat dalšími kroky.
 Intenzifikace ČOV
V roce 2020 je v plánu zahájení stavebních
prací na rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod. Před několika dny jsme

dostali dobrou zprávu, že naše žádost o
dotaci byla zařazena do Návrhu akcí k
financování za spoluúčasti Ministerstva
zemědělství. Obecní rozpočet by tedy měl být
zatížen touto náročnou stavbou pouze
částečně.

Méně příjemné zprávy
 Zdražení poplatků za popelnice
Podle nového ceníku Marius Pedersen a.s.
jsou pro rok 2020 navýšeny ceny za svoz
odpadů. Jednotlivé domácnosti budou
nejvíce zajímat zřejmě tyto položky:
- poplatek za nádobu 110-120 l a svoz 1x
za 14 dní je stanoven na 1890,- Kč za rok
(popř. 2025,- Kč pokud nemáte vlastní
nádobu)
- poplatek za jednorázový pytel 110 l je
stanoven na 58,- Kč
- poplatek za jednorázový pytel 60 l je
stanoven na 31,- Kč.
Je ale také možnost využívat menší nádoby
60 l (1070,- Kč 1 x za 14 dnů s vlastní
nádobou), nebo nižší frekvenci vývozu 1x za
měsíc (1185,-Kč nádoba 110 l). Případně lze
využívat společnou nádobu pro více domů.
V případě zájmu Vám bližší informace
podáme na obecním úřadě. Poplatek je
splatný do konce února 2020 na OÚ, ceník
bude v obecní vývěsce.

Výzva
 Podpora společenských, kulturních
nebo sportovních aktivit v obci
Obec nabízí finanční podporu spolkových
nebo obdobných aktivit. Tradičně je v naší
obci podporována TJ Sokol, FC Pásová ocel,
aktivity pro děti (dětský den, karneval,

sportovní dětské akce apod.). Byli bychom
rádi, pokud by se našel další zájemce, který
by věnoval svůj čas a energii přípravě a
uskutečnění obdobné aktivity pro naše
občany jakéhokoliv věku – ať už by se
jednalo o činnosti pravidelné nebo
jednorázové. Případné své nápady nebo
návrhy můžete s námi předem konzultovat
anebo rovnou podat žádost na obecní úřad.
Příspěvky bude v novém roce schvalovat
obecní zastupitelstvo.

Varování
 Podomní prodej
Poslední dobou jsme byli v naší obci svědky
pochybných aktivit některých „prodejců“
nebo nabízení podezřelých služeb. Radíme
občanům, aby nikomu, o jehož služby
nestojí, nebo koho přímo nepozvali,
nepouštěli k sobě domů, ani s ním příliš
nekomunikovali. Nejlepším a nejjistějším
řešením v těchto případech je nezačínat
nebo neprohlubovat rozhovor, zamknout
nemovitost a počkat, až dotyčné osoby
odejdou. Výhledově připravíme vyhlášku
zakazující na území obce podomní prodej,
ale i poté bude hlavně na Vás, abyste s
nezvanými hosty jednali tímto způsobem.

Závěrem
 Další informace ze zasedání obecního
zastupitelstva za rok 2019
Podrobné zprávy z jednotlivých jednání
obecního zastupitelstva, výpis usnesení a
další podstatné body shrnul pan starosta a
připojujeme je pro všechny, komu
z jakéhokoliv důvodu tyto informace
v letošním roce unikly.

