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Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
přinášíme Vám třetí číslo Olešenského
zpravodaje. Jeho cílem je poskytnout Vám
informace ze života obce a práce
zastupitelstva za poslední měsíce.
Hlavním tématem posledních týdnů a
měsíců všeobecně je opět bohužel
koronavirová epidemie, která se týká
pochopitelně i Olešné. Prvních pár odstavců
bude tedy patřit jí, ale chtěli bychom Vás
upozornit i na další záležitosti.
V nadcházejících dnech náš čeká zahájení
adventu. Rok 2020, který byl v mnoha
ohledech dost mimořádný, se kvapem blíží
ke konci. Chtěla bych Vám proto popřát,
abyste si závěr roku ještě užili – hlavně ve
zdraví a klidu. A abychom všichni měli před
sebou více optimistický výhled.
Srdečně za celé obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Druhá vlna onemocnění covid-19
 Pomoc v případě osobní karantény
Na začátku listopadu, kdy nejvíce vzrostl
počet pozitivních případů, byla zveřejněna
nabídka pomoci se zajištěním nákupů a
služeb pro ty občany, kteří musí zůstat
doma (ať už z důvodu onemocnění,
předepsané karantény nebo i pro ty, kdo se
musí chránit před možnou nákazou
preventivně).
Tato
nabídka
platí
samozřejmě i nadále a to tak dlouho, dokud
bude pro kohokoliv z Olešné pomoc tohoto
typu potřeba:
Pokud by někomu v souvislosti s epidemií
covid-19 vznikla komplikovaná situace v
tom smyslu, že si nemůže obstarat běžné
nákupy nebo jiné potřebné služby, aniž by
porušoval karanténu nebo ohrožoval

někoho jiného nákazou, nabízíme za obec
pomoc. Pomůžeme Vám zajistit nákupy v
místním obchodě nebo případně i dovézt
cokoliv z Rakovníka. Obraťte se prosím
bez ostychu či obav na obecní úřad nebo
přímo na místostarostku M. Křížovou (tel.
605 210 143).
Na tuto nabídku pomoci se následně ozvali
i další dobrovolníci z řad našich občanů – za
což tímto všem moc děkuji – takže nebojte
se v případě nutnosti ozvat, lidí ochotných
pomoci tu máme dost!
 Další rušení tradičních akcí SPOZ
Kvůli zákazu hromadných akcí nebylo letos
vůbec organizováno podzimní setkání
seniorů. Odložen musel být i náhradní
termín vítání občánků, přesunutý z března
na říjen. Nekonají se z logických důvodů
v této situaci ani osobní návštěvy jubilantů.
Předávány jsou a budou prozatím pouze
písemné gratulace a dárky.
 Ostatní společenské akce
Odloženy musely být i jiné plánované
společenské zábavy (hasičská zábava,
lampionový průvod a další dětské akce).
Určitě se letos nebude moci v klasickém
scénáři odehrát zahájení adventu – tedy
setkání u prvního rozsvícení vánočního
stromku, adventní trhy a vystoupení dětí ZŠ
a MŠ. Ozdobený strom se v neděli
29. listopadu sice rozsvítí, ale musí se tak
stát bez shromáždění občanů.
Protože máme ale celorepublikový výhled
na zlepšování situace během prosince,
přece jen chystáme možnost, jak se
případně ještě do Vánoc setkat. V době
tradiční vánoční vycházky – tedy v neděli
20. prosince – bychom mohli, pokud to
situace a nařízení vlády dovolí, uskutečnit
setkání včetně adventních trhů (byť

s omezeným
počtem
prodejců),
hromadného zpívání koled, svařáku atd.
Vše je podmíněno dobrým vývojem
situace, ve který asi všichni doufáme a jistě
se i těšíme na čas, kdy i společenský život a
osobní setkávání skupin lidí – ať už více či
méně formálních – bude opět na běžném
pořadu dne.

 Stolní tenis

 Omezené úřední hodiny

Další info servis

Úřední hodiny musí být omezeny pouze na
dva dny v týdnu, takže v na Olešné fungují
až do odvolání:
pondělí a středa od 13:00 do 18:00

 Intenzifikace ČOV

Více možností sportu s TJ Sokol
Ačkoliv musela být i veškerá skupinová
pohybová aktivita v říjnu přerušena, TJ
Sokol nabízí od září více možností zařadit se
do některé z cvičebních skupin. Svoji
aktivitu obnoví oddíly ihned, jakmile to
bude možné.
 Cvičení nejmenších dětí
Pohybová příprava a všestrannost určená
pro děti ve věku mateřské školy probíhá
každou středu od 16:15 do 17:15 (vede M.
Křížová).
 Atletická přípravka
Mladší školní děti mohou navštěvovat
atletickou přípravku, která zahájila svoji
činnost právě v letošním školním roce.
Jádro skupiny tvoří děti odrostlé z cvičení
nejmenších, ale mohou se přidat i další
zájemci. Koná se každý pátek 16:30-17:30
(vede K. Mastná aj. Grygarová).
 Aikido
Formuje se i nový oddíl tohoto bojového
umění. Prozatím má dospělé členy, ale rádi
uvítají ve svých řadách i děti nebo mládež.
Tréninky probíhají ve středu 17:30-19:30 a
pátek 18:00-20:00 (vede L. Konopásek).

Oddíl stolního tenisu má na Olešné
dlouhou tradici. Má ve svých řadách jak
dospělé tak dětské členy a rádi přijmou
další mladé posily – hlavně děti staršího
školního věku. Tréninky probíhají v úterý
16:30-18:00 (vede V. Pavlíček).

V srpnu byla zahájena stavba, začalo se
demolicí starých nepotřebných částí ČOV,
během teplejší části podzimu proběhla
výstavba nového čistírenského objektu
(betonáž nových nádrží) a aktuálně se
zahajuje
strojně
technologická
a
elektrotechnologická část. Bohužel se i tým
zhotovitele potýkal s onemocněním covid19, takže došlo k určitým zdržením,
nicméně pokračujeme zdárně dál.
 Oprava střechy sokolovny
Na přelomu října a listopadu proběhla
oprava střechy sokolovny, která je od
počátku roku 2020 v majetku obce. Práce
prováděla firma Teslet s. r. o. a i přes
ztížené podmínky s rozebíráním staré
krytiny (podmáčená půda na sokolské
louce) byli s opravou rychle a kvalitně
hotovi. Připomínáme, že byla po diskuzích
zvolena varianta opravy pouze krytiny
s nejnutnějšímu sanacemi krovu, jelikož se
počítá s tím, že by si větší rekonstrukci
zasloužila v následujících letech budova
sokolovny jako celek.
 Veřejné zasedání zastupitelstva
Příští a letos už poslední zasedání obecního
zastupitelstva je plánováno na středu
16. prosince (18:00 v sokolovně). Na
programu bude mj. schválení rozpočtu pro
rok 2021. Jeho návrh bude vyvěšen od
počátku prosince v obecní vývěsce.

