Olešenský zpravodaj
listopad 2021
Vážení sousedé,
přichází pomalu ale jistě závěr roku a blíží se advent.
Doba očekávání, doba Vánoc. V prosinci začínáme
obvykle všichni pociťovat palčivěji stres z toho, kolik
úkolů chceme ještě stihnout, co všechno je nutné
dokončit do konce roku. Krom toho se chystáme na
Vánoce – svátky obvykle milované, kterým ovšem
předchází zpravidla nejnáročnější přípravná část. Při tom
všem máme někde v mysli zakódováno, že právě v tomto
období bychom si měli nejvíc užívat klidu a rozjímání. Ve
finále je z toho možná ještě větší stres... Proto Vám zde
dnes nebudu přát právě klid a ztišení, i když to vůbec
nezní špatně, ale přeji Vám šťastnou ruku při volbě
priorit, abyste správně odhadli, co je to podstatné a
vybrali jste z věcí, které máte splnit, to nejdůležitější a to
zvládli dobře. Abyste všechno úsilí vynaložené během
adventní doby uměli přetavit v krásné chvíle vánoční,
které strávíte se svými blízkými, v radosti a hlavně ve
zdraví.
Snad si v tom všem najdete čas na přečtení následujících
řádek a případně i na tradiční společenské akce, které
k adventu na Olešné patří.
Srdečně
Miroslava Křížová, místostarostka

Vánoční pozvánky
• Rozsvícení vánočního stromu
Neděle 28. listopadu je letos první nedělí adventní,
tedy dnem, kdy budeme rozsvěcet obecní vánoční
strom. Srdečně Vás zveme v 17:00 k malému
společenskému setkání při této příležitosti. Žáci
z olešenské školy a školky si pro Vás připravili
vánoční vystoupení a ani letos nebudou chybět
dobročinné trhy. Děti se svými rodiči opět chystají
drobný prodej, jehož výtěžek putuje vždy někam
k potřebným. Letos podpoříme projekt Lepší škola
pro všechny, který nabyl na významu hlavně za
poslední měsíce úřadování epidemie. Můžete tedy
přispět dětem v nouzi a ještě si za to něco odnést.
K prodeji budou krásné vánoční dekorace (svícny,
betlémy, ozdoby na stromek, svíčky...), pochutiny
(cukroví, perníčky, trdelník, křížaly, preclíky, domácí

těstoviny a marmelády...), vánoční přáníčka a také
svařené víno a čaj. Vzhledem k tomu, že je celá akce
venku, troufáme si ji ještě uspořádat, nicméně kvůli
trvající nepříznivé epidemické situaci prosím o
dodržení následujícího:
- přineste si na nápoje vlastní hrnečky nebo kelímky
- nebudeme pravděpodobně schopni dodržet
rozestupy, vezměte si tedy roušky/respirátory
- pokud máte tu možnost, udělejte si předem test,
ať už jste očkovaní nebo ne
- jestliže se necítíte fit a zcela zdraví, zůstaňte prosím
doma.
• Vánoční vycházka
Dlouholetou tradici nepřerušíme ani letos. Poslední
adventní neděli, tedy 19. prosince Vás pozveme na
vycházku po ztemnělých stezkách v okolí obce.
Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout, jak se bude
vyvíjet situace s šířením nemoci covid-19,
připravujeme ji v podobném scénáři jako loni.
Tzn. vycházka nebude s průvodci a s animovanými
stanovišti, ale bude více samostatná a méně
kontaktní. Jednotlivá stanoviště si budete moci
projít v menších / rodinných skupinách. Trasu i čas
(předpoklad je cca 16:00-18:00) upřesníme, sledujte
prosím vývěsky / nástěnky a obecní Whatsapp
skupinu. Připravuje pro Vás CB Rakovník.

Další informace
• Veřejné zasedání zastupitelstva
Poslední letošní zasedání zastupitelstva se koná ve
středu 15.12.2021 od 18:00 v sokolovně.
Projednávat se bude rozpočet pro rok 2022,
vyhláška o odpadech a další. Jste srdečně zváni.
• Kotlíkové dotace znovu i v roce 2022
V předchozích dvou letech se nám povedlo na
Olešné
vyměnit
několik
starých
emisně
nevyhovujících zdrojů tepla pro rodinné domy za
ekologičtější díky kotlíkové dotaci ze Středočeského
kraje. Tato výzva byla avizovaná jako poslední.

Nicméně je velmi pravděpodobné, že ještě
proběhne jedno kolo obdobné výzvy v roce 2022!
Opět se bude týkat výměny kotlů 1. nebo 2. emisní
třídy, opět můžete mít v domě i další (již modernější)
zdroj tepla, opět budou poměrně vysoké příspěvky
(100-130 tis. max. dotace). Rozdíl bude ale v tom, že
bude potřeba doložit měsíční příjem domácnosti a
příspěvky budou určeny pouze těm, jejichž čistý
měsíční příjem nepřesahuje 14 242,- Kč na osobu.
Osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod
nebo dávky v hmotné nouzi nebudou muset ale
příjem prokazovat.
Zjednodušeně tedy: jestliže jsou mezi vámi ještě
zájemci o výměnu starého kotle na tuhá paliva
pomocí dotace, obraťte se prosím na
místostarostku (tel. 605 210 143 nebo v úředních
hodinách na OÚ), projdeme podmínky podrobněji.
Aktuální to bude nejspíš na jaře 2022, ale klidně mě
kontaktujte v předstihu.
• Očkování proti covidu-19 třetí dávkou
Pro všechny zájemce, kteří si sami neporadí
s registrací a objednáváním termínu jsem opět
k dispozici. Aktuálně platí, že na 3. dávku je nárok po
6 měsících od 2. dávky a na očkování objednáváme
do rakovnické nemocnice.
• Oznamování odstávek elektrické energie
Společnost ČEZ přestala o odstávkách elektrické
energie informovat výlepem v místě odstávky, je ale
možné informace získat z jejich webových stránek
(www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky).
Zde si také můžete objednat zasílání sms nebo
e-mailů, pokud se bude odstávka týkat Vaší
nemovitosti. Služba je bezplatná a je to
nejjednodušší možnost, jak se dovědět včas o
plánované odstávce. Jako obvykle platí, že pokud by
si někdo např. ze seniorů neuměl službu nastavit,
ráda pomohu (kontakt viz výše).
• Milostivé léto
Milostivé léto je právě probíhající tříměsíční období,
během kterého mohou lidé v dluhových pastech
snadněji
ukončit
exekuce,
které
vznikly
z veřejnoprávních dluhů. Týká se to dluhů vůči

veřejné správě, včetně institucí s jakýmkoliv státním
podílem či podniků s účastí města. Konkrétně jde
o dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, veřejné
vysoké školy či ČEZ. Patří sem také stát samotný,
kraje i obce. Dluh můžete ukončit zaplacením pouze
samotné jistiny (bez veškerých sankcí, úroků a
penále) navýšené o poplatek 907,50 Kč (poplatek za
ukončení exekuce). Je nezbytné, aby částka byla na
účet exekutora připsána nejpozději do 28. 1. 2022.
S vyřízením Vám rádi poradí v pobočce Člověka
v tísni v Rakovníku, můžete se v první fázi obrátit
také na místostarostku.

Okénko školy
• Olešenská škola se představuje
Základní škola a Mateřská škola Olešná je tady pro
Vaše děti. Pokud to podmínky dovolí (je místo),
přijímáme i děti z okolí. V mateřské škole je ve školním
roce 2021/2022 v jedné třídě 23 dětí ve věku od dva a
půl do šesti let. V základní škole v posledních letech
dětí přibývá, za což jsme moc rádi, a tak od tohoto
školního roku jsme se opět rozšířili na dvoutřídku – to
znamená, že se učí ve dvou třídách. V I. třídě se učí šest
prvňáčků a sedm třeťáků, ve II. třídě se učí sedm
druháků a čtyři páťáci (čtvrťáky letos nemáme), takže
ve škole je nyní 24 žáků. Kromě toho umožňujeme
individuální vzdělávání 22 dětem, které nechodí
pravidelně do školy, ale učí se doma (nebo jsou
v zahraničí) a 2x ročně se nechávají přezkoušet. Až na
jednu dívenku, která je z Rakovnicka, je většina těchto
dětí z Prahy a okolí. Mateřská škola a základní škola
spolu úzce spolupracují, vzájemně se navštěvují,
podporují, pořádají společné akce, výlety apod.
V letošním roce proběhly plánované stavební úpravy.
V mateřské škole bylo především zrekonstruováno
sociální zařízení (WC a umývárna), v základní škole
byla z původní kotelny vybudována nová, prostornější
šatna pro žáky a bývalá šatna nyní slouží jako moderní
kotelna. Nová šatna a také jídelna jsou vybaveny
novým nábytkem. Velkou část výdajů na tyto stavební
úpravy v mateřské a základní škole pokryly získané
dotace. Podrobnější informace o naší mateřské a
základní škole je možné získat na našich webových
stránkách www.skola-olesna.cz.
Eva Fastová, ředitelka školy.

