duben 2022

Olešenský zpravodaj
Vážení sousedé,

Škola

jarní zpravodaj přináší zejména přehled termínů
plánovaných akcí. Jen nedávno minulá doba covidových
opatření nám bránila pořádat společné sešlosti a tak
jsme museli setkávání ve větším (ale i menším) počtu
osob oželet. Mnohé z plánů proto zůstaly vynuceně
stranou, ale nyní již přichází doba je realizovat.

• Základní škola

Užijte si pěkné a pokud možno i klidné jaro, alespoň do
té míry, do jaké to lze ve stínu tragických událostí, které
se odehrávají na Ukrajině.
Srdečně za obecní zastupitelstvo
Miroslava Křížová, místostarostka

Aktuálně
• Provoz skládky
Od 1. dubna je opět zprovozněna skládka na bioodpad.
Ukládat lze výhradně materiály, které jsou snadno
biologicky rozložitelné (tráva, listí, pořezané větve ap.),
otevřeno je každou středu od 15:00 do 17:00 a každou
sobotu od 9:00 do 11:00.

• Veřejné zasedání zastupitelstva
Nejbližší veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne
ve středu 27. dubna od 18:00 v sokolovně.
• Urbanistická studie širšího centra obce
V roce 2021 byla zhotovena urbanistická studie, která
měla za cíl řešit revitalizaci a architektonické návrhy
úprav širšího centra obce. Obsahem studie je území
zahrnující centrum okolo obecního úřadu / obchodu /
kostela, oblast autobusové zastávky a též se dotýká
otázek sportovních ploch a ploch pro technické zázemí
obce. Protože v době dokončení nebyla možnost
představit výsledek veřejně, chtěli bychom nabídnout
tuto možnost nyní. Zveme tedy všechny zájemce o
veřejnou prezentaci tohoto projektu v pondělí
9. května od 18:00 do sokolovny. Využijte možnosti,
ptát se přímo autorů - architektů ze studia RH Arch a
přijďte se podívat, jakou vizi může obec Olešná začít
naplňovat v budoucích letech.

V březnu proběhl na naší základní škole den otevřených
dveří, kde měli všichni rodiče budoucích školáků
možnost nahlédnout do výuky v malotřídce. Zápis
budoucích prvňáčku proběhne v pátek 8. dubna –
těšíme se na Vás!
• Mateřská škola
Den otevřených dveří, kde si rodiče mohou
prohlédnout prostory školky, seznámit se s kolektivem,
projekty a činnostmi, získat informace o provozu a
dostat odpovědi na dotazy, proběhne 26. dubna
od 9:30 do 11:00 a odpoledne pak 15:00- 16:30.
Zápis dětí následně proběhne 10. května 2022.
• Kapacita školky – setkání s rodiči
Naplněnost naší školky je již několik let po sobě vysoká
a díky omezené kapacitě jednotřídky nelze aktuálně
vyhovět všem žádostem o přijetí dětí mladších 3 let.
Zatím jsme se nedostali do kritické fáze, že bychom
nedokázali přijmout děti tříleté, nicméně na další
zhoršení situace samozřejmě nechceme pouze pasivně
čekat, zvláště v době, kdy se Olešná spíše rozrůstá.
Řešením, které by mohlo být rychlejší a flexibilnější, než
případná dostavby budovy školky a její rozšíření na
dvoutřídní mateřskou školu, může být zřízení dětské
skupiny.
Aby obec nechystala řešení, které nebude vyhovovat
občanům a aby měla dostatečné podklady pro
plánování a zpětné informace z řad potenciálních
zájemců o vzdělávání v mateřské škole, chtěla bych
rodiče pozvat na osobní setkání a diskuzi na toto téma.
Prosím proto všechny, koho se to týká – tzn. rodiče
malých dětí (od narození do předškolního věku, ale také
rodiny, kde další přírůstky teprve plánujete, protože
plány obce by měly být v horizontu více let), aby si
vyhradili čas a přišli si společně popovídat v pondělí
25. dubna od 17:30 do budovy základní školy. Vítáni
jsou i rodiče dětí již ve školce zapsaných, diskuze se
klidně může ubírat i směrem Vašich případných dotazů
na obec, coby zřizovatele školy. Prosím, z organizačních
důvodů mi avizujte svoji účast na mail:
mistostarosta@obec-olesna.cz. Děkuji.

Co proběhlo

Odpady

• Akce pořádané nejen obcí nebo spolky

• Třídění odpadu na hřbitově

Za poslední roky bylo díky covidové situaci výrazně
omezeno pořádání jakýchkoliv akcí pro veřejnost. Pro
tradiční pořadatele to byla často zkouška odolnosti.
Přichystat – vše odvolat – zrušit. Znovu nachystat –
znovu zrušit. Raději nechystat – zjistit, že by to šlo –
zrychleně nachystat alespoň něco...
I když většina pořadatelů věnuje svůj čas a energii
dobrovolně a ráda, skutečně to nebylo jednoduché. A
tak jsme velice rádi, že od začátku letošního roku máme
posily! Olešenské děti-sokolíci si například v únoru užili
vycházku v přírodě s plněním úkolů, kterou pro ně
z vlastní iniciativy přichystala jen o kus starší Anička
Opltová. Žáci 5. třídy ZŠ zase v rámci výuky češtiny
dostali za úkol vytvořit plakát, rozhodli se ovšem
neudělat „jen tak nějaký“, ale připravili reálnou
pozvánku na úklidy lesa (a navíc se vydají na jeden
z úklidů i s celou školou). A uspořádání letošního
dětského karnevalu si prakticky kompletně vzali na svá
bedra sami rodiče, když situace začala vypadat slibně, co
se možnosti pořádání skupinových zábav týká (to byl i
důvod, proč byl karneval až na konci března).
K. a V. Krůtovi se do tohoto výživného sousta pustili
s velkou vervou a za vydatné pomoci své širší rodiny
(a technické podpory obce) uspořádali maškarní rej, jak
se patří!
Všem těmto pořadatelům bych chtěla moc poděkovat a
zároveň tím i vyzvat případné další nadšence s nápady
– pokud byste chtěli něco vespolek nabídnout, ozvěte
se, opravdu to uvítáme!

Opakovaně bych Vás chtěla poprosit o třídění odpadu ze
hřbitova. U vchodu jsou umístěny popelnice
s označením, který odpad do nich patří. K dispozici máte
nádobu na plast, sklo a směsný odpad. Bioodpad (tzn.
zbytky hřbitovní výzdoby, které jsou beze zbytku (!!)
biologicky rozložitelné) pak můžete odkládat do
betonového vyhrazeného místa před vchodem. Žádáme
Vás, abyste i zde odpad pečlivě třídili a dbali na to, aby
nebyl v nádobách smíchán. Dekoraci z hrobů prosím
rozeberte a rozdělte podle složek! Pokud to nelze,
vhoďte ji do popelnice na směs. Do bioodpadu rozhodně
nemůžeme počítat polystyrenové věnce (základy
věnců), plastové květináče, celofán z květin a ani vázací
stuhy! Jakmile jsou v bioodpadu zamíchány i jiné složky,
musí jeho dotřídění věnovat svůj čas pracovníci údržby
zeleně (nebo já) a nemáme pak čas na užitečnější a
potřebnější věci. Přitom jestliže každý vyřešíme svůj
podíl odpadu, zabere nám to pár minut a
nezaměstnáme svou pohodlností někoho jiného. Děkuji
za spolupráci a nápravu stavu.

Co se chystá – rezervujte si termín
• Turistický výlet s TJ Sokol
TJ by Vám kromě svých aktivit v sokolovně ráda nabídla
i další možnost zdravého pohybu. Zve Vás na turistický
výlet. První možnost společného výšlapu bude v neděli
8. května a budeme mířit na Křivoklátsko/Berounsko.
Detaily budou upřesněny, ale počítejte s celodenní akcí
a určitě bude vhodná i pro rodiny s dětmi.
• Májová zábava
Chystá ji SDH Olešná na pátek 20. května v sokolovně.
• Dětský den
Tradiční olešenský dětský den letos proběhne v neděli
12. června odpoledne. Děti se kromě zábavné vycházky
lesem mohou těšit jak obvykle na kolotoč a skákací hrad.

• Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Jarní svoz proběhne v termínu 13.-14. května 2022.
Stanoviště velkoobjemového dopadu bude na obvyklém
místě před zámkem, nebezpečný odpad pak bude sbírán
v sobotu ráno jen po omezený čas. (Elektroodpad
sbíráme průběžně v rámci zpětného odběru na dvoře
OÚ.) Přesnější časový rozpis bude ještě zveřejněn – a
prosím, abyste jej dodrželi a odpad neodkládali dříve
nebo později!
• Jarní dobrovolnické úklidy
Tradiční jarní úklidy lesů a přírody v okolí obce se poslední
dva roky odehrávaly v izolovanějších skupinkách, letos ale
můžeme vyrazit opět hromadně. Dá se tak spojit příjemné
a užitečným a celá akce může být pracovní vycházka
zakončená sousedským posezením. První úklid se letos již
odehrál 26. března – díky všem, kdo dorazili pomáhat!
Druhý termín můžete stihnout i vy – vyhraďte si čas na
sobotní odpoledne 30. dubna od 15:00 (sraz u sokolovny).
Nejprve pročistíme les a odpoledne zakončíme
posezením u táboráku na hřišti U Barona. Pro pracanty je
odměna v podobě špekáčku a nápoje samozřejmostí!

