duben 2021

Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
v období Velikonoc k Vám míří další vydání novinek
z obecního dění.
Loni jsme si tradiční oslavy těchto jarních svátků museli
nechat ujít v zájmu toho, aby se znepokojivá situace
kolem tehdy zcela nového onemocnění mohla
stabilizovat a slibovali jsme si, že příští rok si svátky
užijeme lépe. Od těch dob jsme zažili několik vln nahoru
a dolů i mnohá překvapení vyplývajících z vládních
nařízení, museli jsme se přizpůsobit nejednomu
omezení, které bychom si předtím nedovedli představit.
Covid-19 se mezi námi zabydlel víc, než jsme čekali.
Mnoha rodinám zaúřadoval v životech víc, než by si
přály. Mnohde si vybral tu nejkrutější daň.
Snad nebude příští rok znít bláhově moje letošní přání a
vyslovená naděje, že třetí Velikonoce již budou jiné. Zase
tradiční. I když covid-19 nás jistě zcela neopustí, tak že
nás nebude ovládat. Kéž by!
Užijte si svátky i přes současná opatření. Třeba i díky
tomu je nakonec budeme moci prožít víc do hloubky.

Pokud se nesečtete online, musíte vyplnit papírový
formulář. Pro jeho odevzdání zůstává v platnosti
původní lhůta 17.4. – 11.5.2021. Formulář získáte i
s odpovědní obálkou buď od sčítacího komisaře
nebo si ho vyzvednete na kontaktním místě pro
sčítání. Komisař bude ty, kdo do 17.4. nevyplní
sčítání online, kontaktovat (oznámení do schránky,
kde bude uvedeno datum a čas, kdy komisař
formulář přiveze). Pro sčítací obvod, kam spadá
celá Olešná, jsou tři komisaři: Adam Rabas, Ondřej
Novák a Marcela Šmídová. Kontaktní místo je Česká
pošta na Husově náměstí v Rakovníku. Vyplněný
formulář hodíte do poštovní schránky nebo
odevzdáte osobně na kontaktním místě.
Připomínáme, že sčítání je pro každého povinné ze
zákona a uvádíte skutečnosti, které byly platné
v noci z 26.3. na 27.3.2021. Pokud by někdo
z občanů Olešné měl ke sčítání další dotazy nebo
s ním potřeboval pomoci, může se na mě obrátit
(tel. 605 210 143).

Srdečně za celé obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Aktuálně z dění v obci
 Výběrové řízení na údržbu domovních jímek

Sčítání lidu 2021
Na konci března začalo celonárodní sčítání. Letos
v něm hrají obce mnohem menší roli, než jak bývalo
zvykem. Velký důraz je kladen na elektronickou
formu odevzdání údajů. Je to, nejen vzhledem
k epidemické situaci, asi nejbezpečnější a pro
mnohé bezesporu i nejjednodušší možnost. Během
minulého víkendu v sobotu 27.3. byly sice po
spuštění
sčítání
zaznamenány
výpadky
v dostupnosti online formuláře, ale tyto provozní
problémy by nyní již měly být odstraněny a došlo
také na prodloužení lhůty pro odevzdání online
formuláře. Tisková zpráva z 1.4. uvádí, že termín je
prodloužen až do 11. 5. 2021 (předpokládám, že to
není apríl ;-) ). Takže máme nyní dost času na
elektronické vyplnění.

V dubnu vyprší stávající smlouva na servis
domovních čerpacích jímek tlakové kanalizace
(službu nyní zajišťuje starosta J. Nový, bude se o ni
ucházet i do budoucna). Obecní zastupitelstvo na
svém posledním zasedání vypsalo již na tuto službu
nové výběrové řízení. Z hlediska uživatele bude
servis čerpadel i nadále probíhat za více méně
stejných podmínek. Jen bude potřeba sjednotit
právní rámec, na základě kterého obec občanům
tento servis zajišťuje. V průběhu května budou
proto občanům přeloženy návrhy smluv k podpisu.
Smlouvy jsou zatím v přípravě, ale budeme vás včas
informovat. Znovu bychom však na tomto místě
chtěli připomenout, že každý uživatel čerpací jímky
má určité povinnosti, jak o zařízení pečovat, jak jej
udržovat v provozuschopném stavu a že musí se

vyhnout takovému jednání, které by čerpací
technologii mohlo poškodit. Podrobný popis těchto
povinností dostali všichni občané v písemné
podobě mj. při počátečním vystrojení jímky, dále
naposledy v roce 2019 v letáčku sepsaném panem
starostou Novým a rozdaném do poštovních
schránek. Tento seznam bude znovu připomenut
nyní v souvislosti s výše zmíněnými smlouvami o
servisu. A právě v aktuálním výběrovém řízení je
kladen velký důraz na to, aby závady na čerpacím
zařízení, které zjevně budou způsobeny nekázní
uživatele, šly na vrub uživatele. Toto pravidlo není
vůbec nové, je takto nastaveno už od zprovoznění
tlakové kanalizace v roce 2004. Jen bychom jej nyní
rádi důsledně dodržovali.

 Hledáme posily
Hledáme pracovní posily pro technickou četu, která
zajišťuje péči o vzhled obce a základní údržbu
obecního majetku. Může se jednat i o dočasné,
zkrácené nebo brigádní úvazky. Jelikož epidemická
situace ovlivňuje i trh práce, možná má některý
z občanů nyní volnou kapacitu a mohl by ji
k oboustranné spokojenosti nabídnout. Dotazy
nebo
nabídky
směrujte
na
starostu
(starosta@obec-olesna.cz), případně osobně na
úřad (PO a ST od 13:00 do 18:00).

 Provoz skládky
Od 1. dubna je opět zprovozněna skládka na
bioodpad. Ukládat výhradně materiály, které jsou
snadno biologicky rozložitelné (tráva, listí,
pořezané větve ap.) můžete každou středu od
15:00 do 17:00 a každou sobotu od 9:00 do 11:00.
V minulé sezóně jsme zaznamenali náměty na
změnu těchto hodin. Nicméně pro velkou část
občanů jsou tyto hodiny již železným zvykem. Proto
si dovolím zde vyhlásit malou anketu: pokud
využíváte skládku na bioodpad, vyhovují Vám výše
uvedené hodiny, nebo byste navrhli změnu? Pokud
změnu, napište mi ji na mistostarosta@obecolesna.cz, případně využijte telefonický kontakt.

 WhatsApp komunikační kanál
Již několik měsíců využíváme s mnohými občany
komunikaci pomocí aplikace WhatsApp v chytrých
telefonech. Je založena velká obecní skupina, kam
dáváme důležitá upozornění ze strany obecního
úřadu, ale mohou ji v rozumné míře využívat i
občané sami k informování se navzájem. Pokud
v této skupině nejste zahrnuti a stojíte o to, napište
mi svoje telefonní číslo, přidáme Vás. Jen
upozorňuji, že vzhledem k početnosti skupiny je
nutné dodržovat určitá pravidla: příspěvky volit
pouze takové, které skutečně potřebují široký
dosah (oslovujete tak i mnoho lidí, které nemusíte
znát), neodpovídat/nereagovat na každou zprávu,
když to není vysloveně potřeba, a samozřejmě
komunikovat pouze v rámci pravidel slušného
chování.

Ostatní
 Jarní dobrovolnické úklidy
Tradičně v jarním období jsme pořádali hromadné
úklidy lesů a celkově našeho okolí. Jenže stejně jako
loni ani tento rok se nemůžeme sejít ve větší
skupině a vyrazit pohromadě. Nicméně příroda je
za poslední rok doslova zaneřáděná víc, než tomu
bývalo jindy. Chtěla bych Vás proto již druhým
rokem vyzvat na úklidy samostatné - rodinné.
Prosím, když vyrážíte na procházky do okolí,
vezměte s sebou (alespoň někdy) pytel, rukavice a
třeba při zpáteční cestě vysbírejte vše, co do lesa
nebo obecně do krajiny nepatří. Když budete mít
chuť vyrazit na úklid vyloženě cíleně, poskytnu Vám
velké pytle, případně i jednorázové rukavice. Jistě
budete umět sami vytipovat místa, která potřebují
úklidový zásah. Kdyby snad ne, nasměruji Vás, mám
(bohužel) zásobu, pro silné a odvážné skupiny mám
"extra kousky"... Jak odpad likvidovat? Menší pytle,
které jste schopní donést zpět na Olešnou, mi
nahlaste prosím předem, domluvíme se na likvidaci
dle aktuální situace. Větší a těžké pytle nechte ležet
v nějakém hnízdě přímo v terénu u cesty a posléze
mi označte bod v mapě nebo jinak popište, kde se
nachází.

Budu moc ráda, pokud mi pošlete fotky - místa
"před a po", případně jiné reportážní obrázky z Vaší
akce.

 Velikonoční stezka
Po úspěchu tříkrálové stezky a vzhledem k tomu, že
situace se shromažďováním je stále stejná a
nahrává pouze rodinným akcím, nabízím i na
velikonoční svátky námět na řízenou vycházku
v okolních lesích. Připravena je pro Vás stezka s 10
zastaveními, kde se můžete otestovat, kolik toho o
Velikonocích vlastně víte. Okruh necelé 4 km
dlouhý je vedený lesem za skládkou – Na Pískovně,
zahrnuje přechod silnice a končí u vyústění
cyklostezky z Rakovníka. Stezka bude k využití do
10. dubna. Mapu si můžete stáhnout pomocí
odkazu: https://mapy.cz/s/fozunohala
anebo QR kódu:

 Oprava informací ke třídění odpadu
V minulém zpravodaji jsem uvedla, že do žlutých
kontejnerů na plastový odpad nepatří polystyren.
Ráda bych toto sdělení uvedla na pravou míru:
nepatří do nich stavební polystyren, použitý jako
izolace, který je kontaminován jiným (spojovacím)
materiálem. Ani polystyren použitý jako
termoizolační nádoby na uchování/převoz jídla. Ale
čistý obalový polystyren do nich umístit můžete.
Omlouvám se za zmatky!

Okénko starosty
Vážení spoluobčané, v tomto vydání zpravodaje,
bych vás chtěl seznámit se záměrem, vybudování
kamerového systému v obci. Chtěl bych
připomenout, že obec je základním územním
samosprávným společenstvím občanů. Obec se
musí chovat jako řádný hospodář a mimo jiné musí
chránit svůj majetek před poškozením, odcizením
nebo zneužitím, ale také je povinnost zajistit
veřejný pořádek v obci. To na úvod. Občané Olešné
(„i cizinci“) využívají nádoby na tříděný odpad,

umístěné na vybraných místech v různých částech
obce. Kdo tato místa navštěvuje, tak si někdy položí
otázku, je nádoba vůbec vyvážena? Mnohdy se
totiž stane, že jdete umístit odpad do určených
nádob a tyto nádoby jsou plné, i když byly před pár
hodinami vyvezeny. Tento jev přetrvává již
posledních pár let, nádoby se na tříděný odpad
přidávají, ale přidávání nádob do nekonečna nejde.
Odpad v těchto nádobách není většinou upraven
tak (např. sešlápnutím, rozřezáním kartonů apod.),
aby obsah nádob byl využit celý a nevyvážel se jen
malý obsah. V ten moment, když je nádoba plná,
někteří nechtějí obsah nádob hutnit, raději odloží
tento odpad vedle nádoby. Odloží jedna osoba,
odloží druhá osoba atd. a najednou vzniká
nedovolená skládka. Skládku likviduje většinou
„obecní parta“, protože kdyby se tak nestalo,
přidávání odpadu by na nedovolené místo
pokračovalo. To, že se na místech tříděného
odpadu objevují plechy, skla velkých rozměrů,
nábytek apod. a že v místě dochází k ničení
oplocení, poničení nádob na tříděný odpad apod.,
je už neúnosné a finančně pro obec náročné.
Na základě výše uvedených nešvarů předkládám
záměr vybudovat obecní kamerový systém.
Realizace kamerového systému má jasně daná
specifika, pravidla, a především musí být co
v největší míře zajištěna ochrana soukromí osob.
V případě problému bude zálohován kamerový
záznam, který bude předán příslušnému správnímu
orgánu, popřípadě Policii ČR k dalšímu šetření.
Nově vybudovaný obecní kamerový systém by měl
obsahovat dva kamerové body a to u
kontejnerového stání nad sokolovnou (proti
zámku) a kontejnerové stání u hasičské zbrojnice.
Místa budou jasně označena značením, že prostor
je monitorován kamerovým systémem. Závěrem
chci zmínit, že myšlenka vybudování kamerového
systému v obci má své zastánce, ale také své
odpůrce. Věřte, že celému zastupitelstvu obce jde
o spokojenost občanů, zamezení ničení obecního
majetku, ale i zbytečného vynakládání finančních
prostředků na likvidaci odpadu, který do nádob
nepatří.
J. Nový - starosta

