červenec 2021

Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,
ještě před tím, než se zcela ponoříme do dovolenkových a
prázdninových týdnů, dovolte mi předložit Vám pár řádek
z aktuálního dění v obci.
Jako obvykle se jedná o souhrn nejdůležitějších zpráv
nebo plánů, ale pokud chcete být informováni detailně,
rádi Vás uvítáme na zasedáních obecního zastupitelstva.
Užijte si klidné léto – všichni bychom si ho jistě přáli bez
pohrom jako byla covidová epidemie nebo živelné řádění
bouří a vichrů nejen na Moravě. Kéž se nám podobné
rány vyhýbají a kéž všichni o dovolených nabereme hodně
sil, ať už je letos budeme trávit kdekoliv.
Srdečně za celé obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Aktuální rekonstrukce a obnova
• Rekonstrukce v ZŠ a MŠ
Děti tento týden sice na dva měsíce budovy obou
našich škol opustily, i přesto v nich ale zůstane
rušno. V mateřské škole se chystá rekonstrukce
sociálního zařízení a malování. Na tuto akci
v hodnotě cca 400 tis. Kč jsme získali dotaci od SZIF
ve výši 80% z celkových výdajů. Ze stejného fondu a
stejným podílem je spolufinancována i obnova
vybavení a úprava jídelny v základní škole (cca 90 tis.
Kč). Zastupitelstvo nakonec ale schválilo ještě další
rekonstrukci v ZŠ – a to výměnu kotlů a záměnu
místností šatny a kotelny. Stávající plynové kotle
jsou již na hraně své životnosti a jejich provoz je
velmi neekonomický. Navíc místnost, která je
v současnosti využívána jako kotelna, je zbytečně
prostorná, kdežto šatna, která slouží všem školákům
dohromady, je poměrně maličká. Nabízí se tedy
záměna účelu užívání těchto prostor. Stávající
kotelna sice bude vyžadovat určité stavební úpravy,
ale od podzimu se nebudou muset žáci tísnit
v místnosti 2x3 m a k dispozici budou mít prostor
více než jednou taky velký. Ke vstupu do školy bude
využíván boční vchod a nová šatna bude hned za

ním, čímž docílíme dalšího významného zlepšení –
oddělíme špinavý vstupní prostor od čistého
provozu školy. To jsou hlavní výhody této adaptace,
kterou oceníme o to víc, že od září bude naše škola
početnější: přibude 6 nových prvňáčků a po několika
“hubenějších“ letech tak opět školu rozšiřujeme na
dvoutřídku s celkem 24 žáky.
Osobně jsem tomu velmi ráda, živou školu považuji
za základ života obce. Proto ještě jednou děkuji
zastupitelstvu za schválení této akce, i když jde plně
k tíži obecního rozpočtu (cca 400 tis. Kč).
• Intenzifikace čistírny odpadních vod
Tato rozsáhlá stavební akce se již blíží ke svému
úplnému konci. Je to již bezmála rok, kdy jsme
předávali staveniště zhotoviteli. Původní termín
dokončení 31.5.2021 se z důvodu „covidových
komplikací“ posunul na 30.6.2021. Stavebně je vše
zásadní hotovo, na konci června bylo tedy zahájeno
předání díla v ceně necelých 8 milionů Kč, čistírna již
běží v novém zkušebním provozu, aktuálně ladíme
poslední detaily a brzy budeme moci snad
konstatovat, že je vše zcela dořešeno i po formální
stránce. Důležitá informace pro nové zájemce o
připojení je, že to je možné již nyní. Další podstatná
zpráva hodnotící celou akci je fakt, že vysoutěžená
cena díla byla navýšena jen minimálně. Neodchýlili
jsme se tedy příliš od nasmlouvané ceny a můžeme
nyní prohlásit, že platí poměr financování 60% obec,
40% MZe a o další příspěvek (ve výši 360 tis. Kč) jsme
již požádali Středočeský kraj.

Rozvoj obce
• Dokončení urbanistické studie
V roce 2020 byla zadána architektonickourbanistická studie širšího centra obce ateliéru RH
Arch. Zakázka byla spolufinancována z Fondu
obnovy venkova a naše obec tak získala výbornou
možnost odborného zhodnocení svého aktuálního
stavu a nastínění budoucích možností rozvoje. I když
práce na studii také trochu poznamenala covidová

situace, máme ji nyní kompletní v ruce a rozhodně
nám nabídla velmi zajímavé možnosti, jak směřovat
rozvoj a kam se ubírat v dalších úvahách o Olešné.
Velmi rádi bychom ji představili i veřejnosti – což
dosud kvůli opatřením nebylo možné. Ale po
prázdninách určitě nabídneme možnost seznámit se
s ní všem zájemcům.
• Strategický plán rozvoje obce
S urbanistickou studií souvisí další krok – logickou
návaznost má zpracování reálného plánu rozvoje
obce. Plánu, který by více specifikoval nastíněné
možnosti, který by jim přiřadil priority, hledal
možnosti financování atd. Naskytla se nám
příležitost spolupracovat s odborníky ze Sdružení
místních samospráv, kteří budou vítanou pomocí
nejen po metodické stránce. Na plánu se mohou
aktivně podílet i občané obce – aktuálně oslovuji
zástupce místních spolků a organizací, ale pokud by
možnost ovlivnit budoucí směřování vývoje obce
chtěl využít někdo další z občanů, dejte o sobě vědět
prosím
(M.
Křížová,
tel.
605 210 143,
mistostarosta@obec-olesna.cz).

Upozornění
• Tříděný odpad
Upozorňujeme znovu na fakt, že černý kontejner
nebo popelnice s oranžovou nálepkou na
stanovištích tříděného odpadu NENÍ určena na
směsný odpad, ale na nápojové kartony! Na
stanovištích tříděného odpadu nelze v žádném
případě ukládat netříděný, směsný nebo
velkoobjemový odpad! Děkujeme za respektování.
• Ořez zeleně
V letních měsících postupně proběhne údržba –
ořez zeleně v blízkosti nadzemního elektrického
vedení tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo.
Tato údržba je plně v kompetenci ČEZ a jím
nasmlouvané firmy, která také jedná s vlastníky
pozemků. S obcí byly veškeré náležitosti projednány
a celý postup je naprosto v souladu s platnou
legislativou, tímto pouze informujeme občany,
jelikož ořez se bude týkat více porostů v intravilánu
i extravilánu obce.

Chystané společenské a sportovní akce
Uvažované novinky

• Zámecký pivovar

• Změna v systému sběru tříděného odpadu

3.-5. července: DMW Music Festival

Zahájili jsme jednání se společností Marius
Pedersen, která v našem regionu smluvně zajišťuje
sběr odpadů, o možnosti přechodu na tzv. systém
D2D (Door-to-door, česky od dveří ke dveřím). Což
znamená, že tříděné plasty a papír se nesbírají na
několika stanovištích v obci, ale že každá nemovitost
má své nádoby a sběrná služba je vyváží přímo od
domu. Na tento způsob se začíná přecházet i
v našem okolí a zkušeností obcí, kde již změnu mají,
jsou veskrze pozitivní. Jakmile budeme mít všechny
podrobnosti a detailní propočty, rozdáme do
domácností dotazníky s anketou. Abyste ji pak mohli
dobře vyplnit, sledujte prosím zatím po dobu
několika týdnů více vědomě objem tříděného
odpadu, který odnášíte na stanoviště kontejnerů.
Děkujeme předem za spolupráci.

Sobota 3.7. (punk rock): Nemístné Návrhy (Kladno),
Whitworthův Závit (Bílina), Fabrika (Kladno)
Neděle 4.7. (alternativa): Verkauf Musique (Praha),
Sketa syn (Praha), Prawda (Polsko)
Pondělí 5.7. (jazz): Kitchen Duo (Praha), Fusion Eichler
Trio (Praha), Aneta and Soul Uncles (Praha)
14. srpna: Reggae koncert – Jahtec’ Jamin Job (Žatec)
21. srpna: Cimbálka České Filharmonie
11. září: Babí léto - koncert rock/metal: Golúb Javani
(Rakovník), Kruton (Praha), Thrashing PumpGuns
(Německo)
Kalendář akcí bude ještě pravděpodobně doplněn!

• Společenské akce SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti s radostí sleduje
epidemický vývoj a těšíme se, že bude možné opět
obnovit společenské události, na které jsme byli
zvyklí. Chystáme jednak promeškané vítání
občánků – i když už děti narozené v covidové době
dávno nejsou miminka, neradi bychom je ošidili o
tento slavnostní akt a v září (pokud to samozřejmě
situace dovolí) přivítáme mimořádně i odrostlejší
děti. Rodiny budeme včas informovat o termínu a
detailech.
Plánujeme také podzimní posezení seniorů
v sokolovně – termín je stanoven na sobotu
23. října 2021. Prosím zatím si pokud možno
vyhraďte termín a doufejme, že se skutečně
budeme moci bez obav setkat.

• Sportovní rozloučení s prázdninami
Již tradiční sportovní akce TJ Sokol nejen pro děti,
ale i jejich rodiče, kterou se zatím daří díky
epidemickým okénkům pořádat každý rok (!), by
letos měla připadnout na sobotu 4. září. Tento rok
bychom rádi přidali i nějaký program navíc,
abychom trochu vynahradili sérii zrušených akcí
hlavně pro děti. Rezervujte si volno, věříme, že
nebudete litovat.

• Fotbal pro děti – nábor FC Pásová ocel Olešná
Počínaje dnem 13.7. a poté každý čtvrtek a úterý od
17:00 hod. ve sportovním areálu začínají tréninky
dětí ve věku od 4 do 10 let. Vítány jsou všechny děti
v této věkové kategorii se zájmem o sport.

Okénko starosty
Čištění domovních čerpacích jímek
Tlaková kanalizace v obci, byla vybudována více jak před
16 lety. Již v počátku seznamování veřejnosti se
záměrem vybudovat tlakovou kanalizaci, bylo prováděno
nejen v podobě ankety, ale také na veřejném zasedání
v místní sokolovně. Veřejnosti bylo sděleno, co obnáší
tlaková kanalizace, ale také její klady a zápory. Dále bylo

veřejnosti řečeno, že obec bude zajišťovat pro
nemovitosti opravy čerpadel a náležejícího příslušenství
zdarma, ale to vše za předpokladu, že budou dodrženy
pravidla a podmínky systému Presskan a zejména, že
závada NEBUDE způsobena vlastníkem nemovitosti.
To znamená, že když bude zjištěno, že:
• zařízení zjevně nepracuje v podmínkách, pro které je
určeno, nebo je přetěžováno (do čerpací šachty
přitéká velké množství vody, dešťová nebo povrchová
voda,
• v čerpací šachtě se vyskytují abrazivní částice, které
nejsou ve splaškových vodách běžné (např. písek),
• na zařízení je patrné, že s ním bylo neodborně
manipulováno uživatelem nebo třetí osobou,
• není prováděna pravidelná údržba zařízení v souladu
s „Pokyny pro užívání a provoz tlakové kanalizace
systému Presskan“,
• došlo k poškození nebo zablokování zařízení tělesem
nacházejícím se v čerpací šachtě, které nemá
charakter splaškových vod (např. textilie, mince,
hřebíky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby,
ubrousky na bázi netkaných textilií) nebo nadměrným
množstvím tuků,
bude oprava hrazena vlastníkem nemovitosti.
Z důvodu nárůstu oprav čerpadel, způsobených ve
značné míře nevyčištěním dna čerpací jímky, obec
schválila na svém veřejném zasedání dne 23.6.2021
čištění domovních čerpacích jímek.
Čištění bude prováděno:
• Obec zajistí fekální vůz, včetně obsluhy při čištění a
vlastník nemovitosti uhradí jednorázovou částku
800,- Kč (náklady nad tuto částku hradí obec).
Výjimku budou tvořit nemovitosti, které mají
nadměrné jímky a tam je stanovena částka 1000,- Kč.
• Vlastník nemovitosti si čištění domovní čerpací jímky
zajistí sám a doloží doklad o provedení prací.
Připomínám, že doklad musí být vystaven firmou,
která je oprávněna tyto úkony provádět, včetně
odborného nakládání odpadních vyčerpaných vod na
ČOV.
Samotná realizace čištění v celé obci bude provedeno do
konce měsíce 11/2021. Občané budou v dostatečném
předstihu seznámeni se zahájením prací. Následně se
bude zastupitelstvo obce zabývat vytvořením smlouvy o
podmínkách a provozu domovních čerpacích jímek, kde
budou zdůrazněny závazné podmínky, co do čerpací
jímky nepatří, cyklus čištění domovních jímek apod.
J. Nový - starosta

