květen 2020

Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
přinášíme Vám druhé číslo zpravodaje o
obecním dění v Olešné.
Poslední týdny a měsíce se odehrávaly ve
znamení epidemie nové nemoci Covid-19,
která značně poznamenala nejen veřejný
život, ale v nemalé míře ovlivnila i
soukromé životy asi každého občana ČR.
Poslední vývoj událostí ale skýtá naději na
postupné urovnávání náročné situace a
přichází tedy, doufejme, snad i návrat
k běžnému fungování. Věříme, že léčení
z epidemie bude rychlé a hlavně trvalé.
Pokud nám z něj mají zůstat nějaké
následky, nechť je to hlavně ponaučení, jak
při podobných krizových situacích reagovat
příště.

Odloženo muselo být i vítání občánků,
plánované na březen. Zde ale navrhujeme
náhradní termín a nové občánky Olešné byť o několik měsíců starší - přivítáme snad
v říjnu.
Odložily resp. zrušily se po dobu omezení
volného pohybu osob i osobní návštěvy
jubilantů. Jelikož se většinou jedná o
věkově ohroženou skupinu obyvatel,
s obnovením návštěv vyčkáváme, až se
situace skutečně zklidní natolik, aby se při
návštěvě všichni cítili pohodlně a
bezpečně. Prozatím jsou pouze předávány
písemné gratulace a dárky.

Srdečně za celé obecní zastupitelstvo

S tím, jak vláda ČR postupně uvolňuje
omezený režim v celé republice, i na Olešné
se mnohé vrací do původních kolejí.

Miroslava Křížová, místostarostka

 Úřední hodiny

Koronavirová krize na Olešné
 Hromadné šití roušek
Krátce poté, co vešlo v březnu v platnost
omezení volného pohybu osob a povinnost
nošení ochranných prostředků dýchacích
cest (roušek), byla zorganizována akce
jejich hromadné výroby. Švadlenky z naší
obce našily bezmála 600 ks roušek, které
byly následně distribuovány mezi občany.
Ještě jednou velké díky všem zúčastněným,
byl to úžasný projev solidarity a funkčního
společenství!
 Zrušení / přesun tradičních akcí SPOZ
Kvůli zákazu hromadných akcí byla zrušena
oslava MDŽ. Ženám se omlouváme a
rozhodně jim vše chceme vynahradit
v příštím roce.

Od 20. května budou opět rozšířeny úřední
hodiny paní Čermákové, tedy každé
pondělí a středu od 12:00 do 18:00.
Starosta bývá na úřadě vždy pondělky a
středy 16:00-18:00.
Místostarostka bude v kanceláři k dispozici
od 27.5. do konce června každou středu
10:00-12:00. O prázdniny pracuje opět z
domova, ale kdykoliv lze domluvit schůzku
na úřad (kontaktujte mě telefonicky nebo
mailem).
 TJ Sokol opět cvičí
Od 11. května je umožněno cvičení bez
roušek v organizovaných skupinách i ve
velkém počtu osob, jsou proto opět
zahájeny pravidelné tréninky oddílů
dospělých i dětí. Děti do prázdnin již jen
v jedné skupině, od září budeme ale opět

nabízet cvičení mladších předškolních dětí
(cca 3-6 let) a starších předškolních /
školních dětí (cca 6-8 let) zvlášť.
 FC Pásová ocel
Fotbalisté využili nucenou přestávku
k údržbě na hřišti. Dospělí obnovili své
tréninky 2x týdně, děti se na trávník vrátí
zase na podzim.
 ZŠ a MŠ obnovuje provoz
Od 25. května je obnovena (dobrovolná)
školní docházka. Základní škola vyhoví
počtem žáků nařízení MŠMT, takže se
všichni žáci mohou vrátit do lavic.
Mateřská školka také obnoví svůj provoz od
stejného data a to pro všechny děti, jejichž
rodiče potřebují dítě do školky umístit.

Další info servis
 Stále lze žádat o kotlíkové dotace
Dle aktuálních informací z KÚ o stavu
volných finančních prostředků na dotace
pro výměnu kotlů v rodinných domech
bude možné přijmout ještě cca 200 žádostí
(prakticky s jistotou kladného vyřízení).
Proto znovu vyzýváme všechny, kdo
provozují starý kotel, máte stále možnost o
příspěvek na nový zdroj vytápění (až
120 000,- Kč) požádat! Neváhejte co
nejdříve kontaktovat místostarostku.
 Intenzifikace ČOV
S rozšířením ČOV zatím postupujeme dle
harmonogramu.
V květnu
proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele, komise
hodnotila celkem 5 nabídek, z nichž
nejvýhodnější
doporučí
obecnímu
zastupitelstvu ke schválení. Zatím nám
koronavirová krize časový plán neohrozila,
doufáme, že se to nestane ani nyní a v létě
budeme moci zahájit stavbu.

 Veřejné zasedání zastupitelstva
Příští zasedání obecního zastupitelstva je
plánováno na středu 27. května (18:00
v sokolovně).

Sběr velkoobjemového odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude
letos přistaven od pátku 22.5. 15:00 hod.
do soboty 23.5. 15:00 hod. naproti zámku.
Do něj můžete ukládat komunální odpad,
který se nevejde do popelnic (např. starý
nábytek, koberce, linolea, sanita, sportovní
náčiní, autosklo, velké kovové předměty
atd.). Pozor! V případě, že v určitém
časovém úseku produkujete těchto odpadů
velké množství, když provádíte např.
rekonstrukci domu, tak si objednejte
přistavení vlastního velkoobjemového
kontejneru u specializované firmy!
Do tohoto kontejneru nepatří:
živnostenský odpad, nebezpečný odpad,
bioodpad, elektronika a spotřebiče,
stavební odpad, pneumatiky, eternit
(azbest).

Sběr nebezpečného odpadu
Kontejner na nebezpečný odpad bude letos
přistaven v sobotu 23.5. od 9:00 do 10:00
hod na návsi.
Do něj můžete ukládat např. nádoby od
barev, chemikálií a olejů, textilie znečištěné
od olejů, olejové filtry, použité oleje, staré
barvy a chemikálie, tonery a cartridge do
tiskáren apod. Dále elektroodpad, tedy
staré domácí spotřebiče a elektrozařízení,
elektroniku, zářivky, akumulátory atd.
Sběrová sobota se netýká podnikatelů a
právnických osob, které mají povinnost
zneškodňovat odpady dle zákona
č.185/01 Sb. o odpadech.

