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Zpravodaj města Oloví

Nikdy nekončící výdaje
Opravy a údržba majetku

Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,

V letošním roce se uskutečnilo několik opravných a údržbových prací městského majetku. Z jejich
výčtu můžeme zmínit rekonstrukci komínů na zdravotním středisku. Revize odhalila nevyhovující
stav, a tak jsme se před nastávající topnou sezónou urychleně museli pustit do práce.
V prostoru technických služeb města došlo k úpravě elektrických rozvodů a výměně dvou garážových vrat, především za účelem snížení tepelných nákladů.
V kulturním domě proběhla výměna několika radiátorů, včetně osazení termohlavicemi, především kvůli úspoře tepelných nákladů. V mateřské škole bylo vyměněno 23 oken a 7 dveří také
z důvodu úspor tepelných nákladů. V naší základní škole přibylo 38 nových oken a na 2. stupni je
nová podlahovová krytina. Samotnou kapitolou by pak mohla být zpráva o opravě komunikací ve
městě. Protože ale ke změnám ve vedení našeho města došlo poměrně nedávno, nebylo v našich
silách během uplynulého roku udělat v opravě komunikací tolik, kolik bychom si přáli.
Napříč městem byly zmapovány jednotlivé nedostatky na městských komunikacích (díry, výmoly) a ještě tento rok bylo naším záměrem nedostatky odstranit. Oslovili jsme firmy, řešili jsme
nejvhodnější technologický postup oprav. Bohužel v letošním roce záměr nevyšel, především
z důvodu kapacitní vytíženosti firem. Pokud vše půjde podle plánu, v první polovině nadcházejícího roku bude vše hotovo!
V nadcházejícím roce by také mělo dojít k opravě hřbitovní zdi, k dobudování a opravě plotu
u zdravotního střediska a k osazení prostoru před střediskem několika herními a venkovními
fitness prvky. Dále se připravují opravy schodů a prostorů chodeb v kulturním domě. V běhu
jsou přípravné práce potřebné pro dobudování chodníku v parku u řeky. Toto téma je již léta
pověstným kostlivcem ve skříni. V budoucnu bychom si přáli realizovat rekonstrukci schodů
včetně chodníků v sídlišti Hory, rekonstrukci komunikace v ulici Čs. lesů i v ulici Radniční včetně
inženýrských sítí a také rekonstrukci ploch před obchodním centrem na náměstí Horním a rekonstrukci chodníku k vlakovému nádraží s osazením veřejného osvětlení. Myslíme na rekonstrukci
chodníku a přilehlých ploch u Základní školy Oloví, na vybudování hřišť v obou sídlištích a také
na zvýšení kapacity parkovacích míst.
Z důvodu zastaralých kotlů s vysokou spotřebou bude nutná rekonstrukce kotelen ve zdravotním
středisku a v kulturním domě. Náklady na otop v MŠ Oloví jsou rovněž vysoké. V současné době
probíhají práce na projektové dokumentaci na výměnu tepelného zdroje.
Většina z výše uvedeného vyžaduje pro svou realizaci projektovou dokumentaci, stavební povolení a také nemalé finance. Jejich realizace tedy nebude otázkou měsíců, ale spíše let. S chutí do
toho!

poprvé píši jako představitel našeho města úvodník
k prvnímu vydání Olovského občasníku, zpravodaji
pro občany města Oloví. Záměrně se snažím vyhnout
formulaci „píši jako starosta“, protože název funkce
není důležitý. Pro mě je prioritou odpovědnost, která
se s touto funkcí pojí, a stejně důležitá je pro mě podpora nejen kolegů zastupitelů, ale hlavně Vás občanů.
První volební období není pro nikoho vůbec jednoduché a nikdy není dobré, když si věci sami komplikujeme. Olovské zastupitelstvo tvoří celkem devět členů ze
čtyř volebních stran, s různými myšlenkovými proudy.
Snažíme se ale nepřít se o to, kdo má větší díl pravdy
nebo odpovědnosti. Jde nám o odstranění názorových
bariér mezi námi. Rád bych k tomu vyzval i Vás, naše
spoluobčany. Pojďme společně hledat to nejlepší pro
naše město.
Ze zkušenosti vím, že ideální řešení neexistují. Nejlepším řešením se mnohdy stává to nejméně špatné, které
odpovídá našim zákonům a především je v daném místě a čase realizovatelné. Rád bych, abychom k takovým
řešením vždy našli odvahu a nenechali se otrávit radily
a kritiky. Po bitvě je každý generálem.
Veškerá práce, ať už zastupitelstva nebo úřadu, stojí na
kvalitní komunikaci mezi úřadem a občany města. Pokud si budeme vzájemně naslouchat, budeme schopni
přijímat správná rozhodnutí. Současně to ale neznamená, že dáme na názory nejhlasitějších křiklounů či skupin hájících své zájmy. Pro správná rozhodnutí je třeba
vážit každý názor i informaci a nebát se postavit různým tlakům. Za sebe mohu říct, že jsem připraven tuto
zodpovědnost nést. V Oloví jsem vyrostl, chci v něm dál
žít a jsem připraven pro něj pracovat.

(MN)

Nové internetové stránky města www.olovi.cz
Nové webové stránky jsme připravili především pro naše spoluobčany, ale také pro lepší
prezentaci města. Při jejich vývoji jsme se snažili, aby byly co nejpřehlednější, nejzajímavější
a hlavně uživatelsky příjemné. Získáte zde veškeré informace o našem městě, aktualitách
z úřední desky, kulturních akcích a mnoho dalšího. Pravidelné aktualizaci stránek se věnuje
starosta a úřednice z podatelny. Nejaktuálnější novinkou našich webových stránek olovi.cz je
spuštění aplikace Geoportálu. Geoportál ČÚZK (Geoportál) je komplexní internetové rozhraní
pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Geoportál mimo jiné umožňuje na jednom místě
prohlédnout a vyhledat informace o pozemcích a parcelách ČÚZK. Na hlavní straně městských
stránek jednoduše kliknete na ikonu Geoportálu. Většinu informací z dění a aktualit našeho
města a okolí naleznete také na čtyřech plakátovacích tabulích. Dvě nové byly v letošním roce
osazeny v Lipci a na náměstí Horním.
(red)

Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta

Vážení čtenáři,
smyslem Olovského občasníku je informovat Vás o dění
v našem městě. Velmi bychom si přáli, aby Vám občasník přinášel užitečné informace, které Vás opravdu
zajímají.

V tomto adventním čase Vám, vážení občané přeji,
abyste prožili krásné vánoční svátky ve zdraví a pohodě.
Abyste se vzdálili všedním starostem. Do nadcházejícího roku Vám všem přeji mnoho splněných snů, zdraví
a spokojenosti.
Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta

Olovský občasník

Prosinec 2015

Městský úřad informuje

Jak a kdy zaplatit poplatky městu Oloví?
Od 15. ledna 2016 až do doby splatnosti (31. 3. 2016)
Bankovním převodem na číslo účtu 862165319/0800
nebo možnost platby v hotovosti v pokladně Městského
úřadu Oloví.
Vzhledem k velkému objemu vybíraných poplatků v období leden až březen upozorňujeme na možnost
vzniku delší čekací doby na vyřízení vaší úhrady těchto poplatků. Z tohoto důvodu vám doporučujeme
využít možnosti bankovního převodu. Děkujeme za pochopení.

Druh poplatku
Místní
poplatek za
odpady
Za fyzické osoby
trvale hlášené
ve městě Oloví
Místní
poplatek za
odpady
Za stavbu
určenou
k rekreaci
Místní
poplatek
ze psů

Pronájem
pozemků

Splatnost

VS
variabilní symbol

Doplňující
údaje pro
příjemce

31. 3.
2016

Informace získáte
na Městském úřadě Oloví
u pí. Klimešové na tel. čísle
352 673 538
nebo e-mailové adrese
uctarna@olovi.cz

Jméno
a příjmení
poplatníka

31. 3.
2016

Informace získáte
na Městském úřadě Oloví
u pí. Klimešové na tel. čísle
352 673 538
nebo e-mailové adrese
uctarna@olovi.cz

Jméno
a příjmení
poplatníka

31. 3.
2016

Informace získáte
na Městském úřadě Oloví
u pí. Kaizrové na tel. čísle
352 673 233
nebo e-mailové adrese
spravamajetku@olovi.cz

Jméno
a příjmení
poplatníka

Informace získáte
na Městském úřadě Oloví
u pí. Kaizrové na tel. čísle
352 673 233
nebo e-mailové adrese
spravamajetku@olovi.cz

Jméno
a příjmení
poplatníka

31. 3.
2016

Zrušení městské policie
K 1. 9. 2015 byla ve městě zrušena působnost
Městské policie Oloví. Zrušení městské policie
mělo dva důvody. Městská policie představovala
zbytečný luxus, který nás ročně stál zhruba milion korun, přičemž se činnost městské policie
z velké části překrývá s činností policie státní.
Vynaložená částka je proto zcela neadekvátní
případným bezpečnostním rizikům. Městská
policie čítala pouze dva policisty, kteří nebyli
schopni pokrýt 24 hodinovou každodenní službu. Nepopíráme, že městská policie je a může být
užitečná, nicméně cena za její fungování v Oloví je pro nás zcela neadekvátní. Město Oloví má
uzavřenou smlouvu o spolupráci se státní policií,
která má ze zákona povinnost zajišťovat bezpečí
ve městě. Věříme, že úkoly zrušené městské policie se podaří rozdělit mezi státní policii, případně
městský úřad.
(red)

Vánoční osvětlení
Vánoční dekorační osvětlení, to není jen světelná
výzdoba našich rodinných domů, zahrad, balkónů a oken bytů, ale také krásně vánočně rozsvícené ulice měst a obcí a vánoční stromy. V březnu
jsme na náměstí Horním vysadili stromek, jedli,
který nám všem bude přes rok dělat radost jako
krásný jehličnan a přes adventní období se nám
bude rok od roku měnit ve větší a větší vánoční
strom. Letos zatím budeme muset vystačit s jeho
necelými třemi metry.
V sídlišti Hory podobný, ale již vzrostlý strom
máme a letos dostal zasloužené světelné vánoční
převlečení. S nákupem osvětlení našich vánočních stromů jsme spojili i nákup vánočních ozdob
na stožáry veřejného osvětlení. Věříme, že se vám
všem líbí a nově rozsvícené vánoční Oloví zpříjemní atmosféru Vánoc nám všem.
(MN)

Ceník svozu a odstranění komunálního odpadu pro rok 2016
pro podnikatele a fyzické osoby podnikající:
Nádoba (l)

Četnost vývozu

Cena v Kč za rok vč. DPH

110/120

1 x týdně

2 152

240

1 x týdně

4 240

360

1 x týdně

6 196

1100

1 x týdně

17 787

Za odvoz objemného odpadu 1 000,- Kč vč. DPH

Olovský občasník

Biologický odpad

Kontejner je ve dvoře
MěÚ
Od 1. 4. 2015 začal v obcích platit povinný sběr
biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
který podle vyhlášky musí města a obce svým
občanům zajistit.
Do bioodpadu patří například slupky z ovoce a zeleniny, větve a tráva. Povinnost třídění trvá vždy
do konce října daného roku.
Rostlinný odpad má smysl třídit a následně využít. Nejčastěji je po sběru využit v kompostárnách
a bioplynových stanicích. Ideálním způsobem recyklace bioodpadu je kompostování v komposterech na zahrádkách a následné smísení s půdou
k pěstování. Biodpad v podobě kompostu zastupuje chemická hnojiva. Nemáte-li ovšem tuto
možnost recyklace (vlastní kompostování), je pro
vás ve dvoře MěÚ Oloví umístěn označený kontajner pro biologický odpad.
(red)
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Dotační politika města
Dovoluji si reagovat na četné dotazy týkající se
možnosti čerpání dotací městem, konkrétně
pak na obvinění z toho, že město Oloví správně
nevyužívá dostupné finance z dotačních fondů.
Problém s čerpáním prostředků skutečně byl.
V roce 1999 si město vzalo úvěr na financování investičního záměru, ostatní prostředky byly
poskytnuty právě z dotačních fondů. V roce
2005 byla finančním úřadem vyměřena městu
pokuta za nedodržení podmínek projektu a stanoven splátkový kalendář této pokuty. Původní
splátkový kalendář počítal s doplacením závazku vůči finančnímu úřadu k roku 2009, předchozí vedení města se však rozhodlo splátky
rozložit a dobu splácení prodloužit až do roku
2011. Do této doby tedy nebylo možné žádat
o prostředky z dotačních fondů.
Od roku 2012 jsou však závazky vůči finančnímu
úřadu vyrovnány, a je tedy možné dotace plně
využívat. To se ostatně potvrdilo při budování
nové rozhledny Cibulka. Náklady na rozhlednu
dosahovaly téměř šesti milionů korun. Celé tyto
náklady ovšem nešly na vrub městu. Žádosti

o dotace byly podány v roce 2012 a 2013. Oběma bylo vyhověno a byly plněny ve výši 3,6 milionů korun. Město tedy vůči finančnímu úřadu
nemá žádné finanční závazky, může si tedy dovolit další investice hrazené ze svých prostředků, případně i z úvěrů. Pochopitelně plánujeme
pouze takové investice, které nás provozně nebudou stát příliš financí. A věříme, že značnou
část plánovaných investic se podaří financovat
i díky dotačním titulům, vždy však s nemalou
spoluúčastí města. K tomu, aby město mohlo
zažádat o některý z dotačních programů, je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci
včetně stavebního povolení. Proto je na seznam
akcí rozpočtu v nadcházejícím roce zařazena nemalá částka na zpracování studií a projektových
dokumentací, aby v budoucnosti byla možnost
provést stavební akce při zajištění vhodného
financování. Aktuálně se věnujeme především
možnosti získání dotace na revitalizaci panelových domů v Oloví a hledáme vhodné dotační
tituly právě pro naše město.
Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta

Studie ozelenění Oloví
V současné době probíhá ve čtyřech lokalitách
našeho města studie, která se zabývá vegetačními úpravami. Na základě této studie se v budoucnu budou provádět krajinné úpravy. Důvodem je regenerace veřejné městské zeleně,
tedy odstranění starých nevyhovujících stromů
a keřů, které budou nahrazeny novou výsadbou.
Na jaro nového roku máme připraveno 15 dřevěných truhlíků o rozměrech 150 x 30 cm, které
budou v době vegetačního období svou květinovou výsadbou zdobit Oloví. O zdraví a zálivku
rostlin se postarají zaměstnanci města.
(MN)

Lesní hospodářský celek Lesy města Oloví
Lesní majetek přešel do vlastnictví města na základě zákona č.114/2000 Sb., kterým se mění zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Předávací protokol č. j. Pe/643 byl sepsán dne 7. 9. 2000 mezi LČR s. p., LS Kraslice a městem Oloví.
Tehdejší výměra lesního majetku činila 80,68 ha a je prakticky totožná se současnou. Cena lesních pozemků byla stanovena soudním znalcem na
21 569 377 Kč.
Jako každý vlastník lesa s výměrou nad 50 ha má
město zákonnou povinnost hospodařit podle
LHP (lesní hospodářský plán) a za dozoru OLH
(odborný lesní hospodář).
Současný LHP byl schválen Krajským úřadem
Karlovarského kraje odborem ŽP dne 28. 4. 2011
s těmito závaznými ukazateli :

Území LHC je značně členité s výškovým rozdílem cca 200 m, majetek velmi utrpěl prodejem nejcennějších porostů (240 ha) v letech
1998 – 1999. Ještě dnes řešíme dopady narušeného prostorového uspořádání porostů, normalitu věkových tříd, uspořádání a arondace majetku se sousedními vlastníky.

- maximální výše těžeb - 4 000 m3
- minimální rozsah výchovných zásahů
do 40 let - 1,49 ha
- minimální podíl melioračních dřevin - 25 – 30 %

Rok 2015

Lesy LHC Oloví jsou zařazeny do kategorie lesů
hospodářských.
Hospodářské cíle zakotvené v LHP
- postupná přeměna monokulturního a velkoplošného hospodaření na maloplošné;
- využití přirozené obnovy v geneticky vhodných
porostech;
- výchovnými zásahy zlepšovat stabilitu a druhovou skladbu lesa.

Na decenální plán těžby ve výši 4 000 m3 je vytěženo 1853 m3 (46 %), holiny jsou zalesňovány
v zákonné lhůtě, podíl MZD činí cca 25 – 30 %.
Sazenice nakupujeme od školkařských provozů
v regionu, intenzivně využíváme přirozeného
zmlazení a tím snižujeme náklady za zalesnění.
Na úseku ochrany lesa se zabýváme především
monitoringem lýkožrouta smrkového a posléze
vlastní obranou. Kultury chráníme před zvěří
repelentovými nátěry a budováním oplocenek.
Proti buřeni chráníme lesní kultury ožínáním,
případně chemickými postřiky. Každoročně čerpáme dotační prostředky z rozpočtu Karlovarského kraje.

Olovský občasník

Mimo vlastní lesnické hospodaření
se zabýváme
- zalesňováním nelesních půd;
- výsadbou dřevin prospěšných pro ptactvo
a lesní zvěř;
- údržbou turistických stezek, rozmisťováním
informačních tabulí, laviček, vyhledáváním
a označováním významných stromů, úklidem
lesních porostů od odpadků po neukázněných
návštěvnících.
Ekonomické výsledky hospodaření
Hospodářský výsledek, průměrné zpeněžení
dřeva a průměrný výnos z 1 ha lesa jsou srovnatelné, v některých letech i lepší, než je celostátní
průměr.
Závěrem lze konstatovat, že při zachování současných cen dřeva, při rozumném hospodaření
a absenci mimořádných událostí je reálné i v dalších letech udržet trvalou výnosovost majetku.
Karel Lucák, OLH
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Opět chystáme Den dětí

Ve městě přibyly lavičky
i koše na psí exkrementy
Celkem šest košů na psí exkrementy, devět laviček a osm odpadkových košů jsme rozmístili po
celém území Oloví. Stalo se tak především na základě podnětů občanů.
Občanům vadí především psí exkrementy na trávnících a chodnících, a tak na základě opakovaných
připomínek byly rozmístěny po městě odpadkové
koše na psí exkrementy, které mají zásobník na
PET sáčky. Koše jsou viditelně označené, což plní
především výchovnou funkci. Upozorňujeme tím
chovatele psů na jejich povinnost uloženou zákonem. Jeden koš a jeho instalace vyjde zhruba na
3 000 korun. Zaměstnanci města koše dle potřeby
vynášejí a sáčky doplňují.
Nově instalované lavičky mají především usnadnit pohyb občanů, kteří kvůli svému věku nebo
tělesnému postižení musí častěji odpočívat a nabírat síly na další cestu. Kromě osazení nových laviček je v plánu také průběžná oprava poničených
či uhnilých částí starších laviček.

V sobotu 6. 6. 2015 se v Oloví v parku u řeky před
restaurací Kuželna konal Den dětí. Na začátek
akce se počasí nevydařilo, nicméně po pár minutách se vyjasnilo a Den dětí zahájily paní učitelky z mateřské školy nacvičeným klaunským
vystoupením. Po nich zatančili nejprve mladší
a pak starší žáci naší školy a školky, poté začali
první mladí soutěžící měřit své síly. Mezi disciplíny, zejména pro ty nejmenší, patřil hod míčkem

do obruče, prolézání tunelem, závody berušek.
Starší děti skákaly v pytlích, skládaly puzzle znaku města Oloví a soutěžily ve stříkání hadicí na
cíl. Za přípravu této disciplíny děkujeme SDH
Oloví. Pro hladové závodníky i jejich rodiče bylo
připraveno opékání špekáčků a limonáda. Kdo
se s námi chce v tomto zimním období těšit na
léto a další Dětský den, může si napsat do kalendáře termín 4. 6. 2016. Těšíme se!

(MN)

(MN)

Cesta pohádkovým lesem
Na konci prázdnin, 29. srpna, se v blízkém okolí
našeho města konala akce „Pohádkový les“. Příjemné a zábavné odpoledne bylo připraveno
učitelkami z naší mateřské a základní školy a za
finanční pomoci města. Trasa dlouhá asi tři kilometry, vedla od základní školy, kolem kapliček,
až k rozhledně Cibulka. Za pomoci pohádkových
postav děti plnily úkoly a osvojovaly si nové
znalosti a dovednosti nejen při chytání rybiček,
ale také při střelbě z luku, při cvičení paměti
a znalosti našich tradičních pohádek. Zájemci si
zahráli hru skořápky s piráty, které ztvárnili pan

starosta a místostarosta. Zahráli jsme si i karty
s čerty a absolvovali jsme několik dalších zábavných soutěží. Děti se mohly setkat s pohádkovými bytostmi, například s vodníkem, Červenou karkulkou, čerticí, vílou, čarodějnicí, piráty
a indiány. Celá akce byla organizačně výborně
připravena. Za účast a splnění úkolů pak v cíli na
všechny čekal táborák a opékání špekáčků.
Přejeme si, aby se Pohádkový les stal tradiční
akcí pro děti, a proto vás již teď zveme na příští
rok, na 27. 8. 2016, kdy se budeme snažit jednotlivé atrakce ještě více obohatit.
(red)

Pálili jsme čarodějnice
S koncem dubna přichází každým rokem čas májky a pálení čarodějnic, čas rozloučení se zimou
a přivítání jara. Jako každoročně se akce konala
v Horním Oloví u restaurace U Bodláka. Parta
místních dobrovolníků se postarala o májku, její
ozdobení a postavení, o oheň i hranici s čarodějnicí. Se setměním pak vyrazil průvod dětí a rodičů s lampiony na svůj tradiční okruh a po setmění
byl odpálen ohňostroj.
Na pálení čarodějnic se můžete těšit opět v novém roce v sobotu 30. 4. 2016 u restaurace
U Bodláka. Snad nám bude přát počasí a všichni se u májky zase sejdeme.
(MN)

Olovský občasník
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Dětský karneval neměl
chybu
První akcí pořádanou pro děti začátkem letošního
roku byl tradiční maškarák v kulturním domě. Kulisou celého zábavného odpoledne bylo hudební
divadlo Hnedle Vedle, které je partou bláznivých
lidí a svými vystoupeními baví vždy všechny přítomné. Dětský maškarní pro rok 2016 je
plánovaný na 13. února a už teď se těšíme
na divadlo Hnedle Vedle, dobrou náladu, krásné
masky. Srdečně vás všechny zveme!
(MN)

Svatomichalská pouť a zábava

Automobilové závody
do vrchu

Jako každý rok, i letos se poslední zářijový víkend konala tradiční Svatomichalská pouť.
Letos poprvé bylo místo pro kolotoče, hudbu,
dětská vystoupení a stánky přesunuto na krásný rovinatý prostor před areálem společnosti
AGC Flat Glass, která městu tento prostor pro
konání akce poskytla, za což ještě jednou děkujeme.
Na pouť i večerní zábavu zval občany místní
rozhlas i plakát umístěný na starších i nově osazených informačních tabulích. Na pouti u kolotočů se vyřádila spousta dětí. Sobotní mše
v kapli a nedělní bohoslužby ve „velké kapličce“
se těšily značné pozornosti. Zájem dospělých
o pouť a zejména večerní zábavu byl bohužel
tristní. Představitelé města a členové kulturního výboru vyvinuli značné úsilí a osobní iniciativu, aby se zábava po čtyřech letech opět
konala. Vyjednali kompletní služby pro občerstvení jak na pouti, tak na zábavě. Snahou bylo

„S představiteli města Oloví se podařilo vyřídit
povolení na velice atraktivní trať. Trať Oloví Boučí pojedeme 12. 9. 2015. Trať z devadesáti
procent svodidlová měří 3 800 m a vede nedaleko města Sokolov. Trať má úplně nový povrch.
Tento závod pojedeme o pohár společnosti J+M
autodíly. Přihlášky na tento závod jsou již otevřeny. Průjezdnost je 80 závodních strojů. Prosíme
o včasné přihlášení. V pátek vám předložíme
video z trati.“ Dovolili jsme si citovat pozvánku
pořadatelů závodu Krušnohorský pohár - mezinárodní automobilové závody do vrchu, který
se prohnal našim městem za krásného počasí
v sobotu 12. 9. 2015. Jsme šťastni, že se nám po
čase, kdy „se tu nic moc nedělo“, podařilo dohodnout s pořadateli závodů konání závodu právě
u nás, a doufáme, že se tyto závody stanou pro
naše město tradičními. Pořadatelé si sami zajišťují veškeré záchranné složky, občerstvení a další
potřebné legislativní kroky.
Na nás bylo zajistit potřebné prostory. Depo bylo
umístěno na louce před společností AGC Flat
Glass Czech a.s., která tento prostor ochotně poskytla. Za pořadatele děkujeme.
Počasí letošnímu závodu přálo. Soutěžilo se ve
12 kategoriích, celkem se zúčastnilo 54 závodníků, kteří závodili ve třech kolech. Absolutním
vítězem závodu se stal Jiří Pánek z teamu PROFI RACING s vozem Mitsubishi. Jeho vítězný čas
z 2. kola byl 1:27:48. Blahopřejeme a zároveň
jemu i všem ostatním účastníkům přejeme cestu do cíle vždy ve zdraví a bez nehody. Těšíme se
zase za rok!

vyrovnat, nebo ještě lépe zvýšit celkovou úroveň tohoto druhu pořádaných akcí.
Ač s chabou účastí, zábava se konala. Členové
hrajících Sympaťáků přiznali, že pro takto malé
publikum ještě nehráli a páni od výčepu a občerstvení většinu zásob zase nad ránem odnášeli do auta. I přes všechna zdánlivá zklamání,
zpětné ohlasy těch, kteří se zúčastnili, byly víc
než pozitivní.
Kapela hrála skvěle, obsluha výčepu a občerstvení umí svou práci, jak se sluší a patří!
Co dodat závěrem? Často slýcháme v olovských
restauracích povzdechy: „V Oloví se nic neděje.“ Město má zájem na tom „aby se u nás začalo konečně něco dít.“ Jsme tu pro vás, občany
města Oloví. Děkujeme těm, kteří tuto snahu
ocení a podobných akcí se pravidelně zúčastňují. Utvořme si názor každý sám za sebe.
(MN)

5. ročník reprezentačního plesu města
V sobotu 14. března se konal 5. ročník reprezentačního plesu. Rok od roku nás těší, že zájem je
čím dál větší, a letos bylo dokonce vyprodáno.
Večer tradičně zahájilo taneční vystoupení dětí
z naší ZŠ a MŠ pod vedením paní učitelky Svobodové. Po nich začala hrát hudební skupina Sokrat.
Sokrati hráli skvěle k tanci i poslechu a zábava
běžela v plném proudu až do pozdních večerních
hodin. Večer obohatil svým vystoupením zpěvák

Štefan Pčelár, který je známý hlavně mladší generaci slečen ze soutěže Superstar. K plesu neodmyslitelně patří tombola a letos byla opravdu
bohatá!
Obrovskou zásluhu na bohatosti tomboly měl
pan místostarosta, který svou iniciativou zajistil ty
nejlepší výhry. Příští reprezentační ples je naplánovaný opět na březen, den bude včas upřesněn.
Už teď se těšíme a srdečně vás zveme.

(MN)

(red)

Informace ze základní a mateřské školy v Oloví
Spousta z nás naší MŠ i ZŠ prošla a nyní tato zařízení navštěvují naše děti, vnoučata, pravnoučata, nebo prostě jen děti známých. Přesto mi dovolte
naší MŠ a ZŠ trošku technicky přiblížit.
Naše základní škola je úplná základní škola s devíti ročníky po jedné třídě v každém ročníku. Máme
i třídu s upraveným vzdělávacím programem.
K budově školy patří pozemek, částečně určený
k výuce tělesné výchovy a pro výuku pracovních
činností (zahrádka se skleníkem).
Dále škola disponuje odbornými učebnami,
učebnou výtvarné výchovy, interaktivní učebnou,

počítačovou učebnou, chemickou laboratoří,
učebnou fyziky. K dispozici je školní kuchyňka
(v rekonstrukci), dílny a tělocvična. Počítačová
učebna má připojení k internetu a 5. třída má
svou interaktivní tabuli. Stravování žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ zajišťuje školní jídelna. Celková kapacita školy je 205 žáků a aktuálně je k základní
výuce v naší škole přihlášeno 138 žáků.

Olovský občasník

Mateřská škola je umístěna v typizované budově
s kapacitou 90 dětí. V současné době se předškolního vzdělávání účastní 52 dětí.
MŠ se skládá ze dvou oddělení a jedné ložnice.
Každé oddělení má svůj vchod a své kompletní
vybavení. K budově MŠ patří menší zahrada s pískovištěm.

5

Prosinec 2015

Umístění našich
žáků v soutěžích
Každý školní rok se naši žáci účastní sportovních a dalších soutěží na krajské i okresní úrovni. Jednotlivé výsledky ze sportovních utkání našich žáků se můžete dočíst ve
Výroční zprávě ZŠ a MŠ Oloví na

www.zsolovi.cz/vyrocni-zprava-20142015
Velká pochvala patří žákům za velice dobré výsledky ve florbalových utkáních. Obrovská pochvala i poděkování za krásnou
reprezentaci naší školy patří těmto žákům:

Jazykový pobyt žáků - ready steady go!
Osmý červencový den byl v naší škole schválen
projekt Rozvoj jazyků. A tak ve dnech 11. 10. –
17. 10. 2015 mohlo několik dětí ze ZŠ vyrazit do
Anglie. Nejednalo se pouze o výlet, ale hlavně
o studijní pobyt. Děti byly ubytovány v anglických hostitelských rodinách, kterým jako pozornost přivezly lázeňské oplatky. Děti se u nich
cítily jako doma.
První a poslední den byl věnován tomu méně příjemnému, cestě. Příjezd do Londýna byl napláno-

ván na dopolední hodiny. Poté byla na programu
návštěva pamětihodností Londýna a v pozdních
odpoledních hodinách děti vyrazily do svých hostitelských rodin, do Brightonu. Druhé, třetí a čtvrté dopoledne pobytu bylo vždy věnováno výuce
a odpoledne děti vyrážely na výlety. Navštívily
křídové útesy Beachy Head, blízké město Portsmouth, zábavní molo Brighton Pier. Předposlední den pobytu byl věnován místním obchodům
a nákupu suvenýrů pro rodinu a kamarády. (MN)

Lípa zasazena, okolí školy uklizeno
Motto letošního ročníku znělo „Zasaď
strom“. Jak říká ředitelka školy Mgr. Pečenková, cílem tohoto projektu je zapojit mladé lidi do aktivit, které pomohou druhým
lidem, přírodě či jejich okolí, a dále ukázat
mladým, že jsou schopni změnit věci, které
se jim nelíbí. Výsledkem by mělo být mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních
účinků. K akci byl pozván a za město se zúčastnil místostarosta Jiří Mikuláš. Z městského úřadu podobné akce podporujeme
a přejeme mladým, aby v budoucím životě
neustoupili a vždy projevovali maximální
snahu o změnu toho, co se jim v jejich životě a okolí nelíbí. I když často naše snahy
nemají na růžích ustláno, snažme se! (MN)

Dobrovolnický projekt
72 hodin

1.místo v okresním kole a postup do krajského
kola Recitační soutěže – Michal Záhorský.
Soutěž Sapere - vědět jak žít
I. kategorie (1. stupeň) - trojice žáků 5. třídy,
Daniel Bock, Matěj Krůza, Michal Záhorský, se umístila na 1. místě v krajském kole.
Do celostátního kola ovšem letos nepostupují,
protože se změnila pravidla a postupuje jen 5
nejlepších v celorepublikovém žebříčku. Tam
jsme na 26. místě.
II. kategorie (2. stupeň) - trojice žákyň, Klára
Havlíčková, Simona Brandlová, Diana
Černá, se umístila na 3. místě v okresním kole.
Naši žáci se zúčastnili literární soutěže „Kdo
veršuje, ten vyhraje“ vyhlášené Vodohospodářskou společností Sokolov. V konkurenci 40
soutěžních básniček zvítězili v kategorii B naši
šesťáci pod vedením učitelky Blanky Polanové. V pondělí 9. listopadu se v tělocvičně
školy uskutečnilo slavnostní předání cen vítězné
6. třídě, a to přímo z rukou ředitele společnosti
VOSS Ing. Petra Pősingera, Ph.D.
Již tradičně se v říjnu zapojujeme do logické
olympiády. Nominačního kola logické olympiády se zúčastnilo celkem 723 žáků základních
škol a gymnázií v Karlovarském kraji, odkud
postoupilo 42 semifinalistů. Mezi nimi i naše
žákyně 8. třídy Tereza Hajská. 6. listopadu
proběhlo krajské kolo logické olympiády, kde
Terezka vybojovala krásné 16. místo. Je nutno
dodat, že soutěžící byli převážně gymnazisté.
Terezko, gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci.
Všem děkujeme za účast v soutěžích
a skvělou reprezentaci naší školy i města.
(MN)

Ze zápisu prvňáčků

do mateřinky a ZŠ

Zápis do MŠ se konal 27. 3. 2015, dostavily se
4 děti, všechny byly přijaty.
Zápis budoucích prvňáčků se konal 29. 1. 2015
a v náhradním termínu 5. 2. 2015.
K zápisu se v doprovodu rodičů dostavilo
22 dětí, z toho 17 poprvé a 5 po předchozím
odkladu. Dětem se u zápisu vedlo a pouze
třem z nich byl na žádost rodičů udělen odklad
školní docházky.
Mgr. Bc. Ivana Pečenková

Olovský občasník
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Zápis do MŠ
pro školní rok
2016/2017
V průběhu února 2016 mají rodiče
možnost vyzvednout přihlášku v MŠ.
Zápis proběhne

od 1. 3. do 4. 3. 2016
Místo:

Mateřská škola Oloví,
Radniční 31

Zápis do ZŠ pro školní rok 2016/2017
Dne 28. 1. 2016 se v budově základní školy

koná v době od 14:00 do 17:00 hodin zápis dětí do 1. třídy.
Zapisovány budou děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010,
děti po odkladu povinné školní docházky a děti po dodatečném odkladu školní
docházky.

K zápisu je třeba přinést
doklad totožnosti zákonného zástupce (OP) a rodný list dítěte.
Náhradní zápis se bude konat dne

4. 2. 2016 v době od 14:00 do 16:00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno
pod přiděleným registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na
webových stránkách školy.

Sport klub Oloví oddíl kopané
Zhodnocení podzimní části sezony 2015/2016
Členskou základnu tvoří 44 aktivních hráčů (26
mužů a 18 žáků), z toho je 5 hráčů na hostování v jiných klubech. Čtyři hráči kategorie mužů
hostují v našem týmu z jiných klubů.

Kategorie muži
Po třech letech pauzy se zaregistroval do soutěže oddíl mužů. Byl přihlášen do nejnižší okresní
soutěže, a to okresního přeboru mužů. V soutěži je přihlášeno celkem 10 mužstev. Tým je složen z různých věkových kategorií, nejmladšímu
hráči je 15 let a nejstaršímu 54 let. Náš tým
mužů během podzimní části sezony odehrál 14
utkání, na jaře sehraje ještě zbývající 4 utkání
a poté se rozhodne, zda bude hrát o postup
do vyšší soutěže (týmy na 1. - 5. místě tabulky)
nebo jen o finanční odměnu (týmy na 6. - 10.
místě tabulky).

Tým mužů měl výborný vstup do soutěže,
v tabulce byl na horních příčkách, jenže došlo
k zranění několika hráčů a naše mužstvo ve
výsledkové tabulce kolísá na hraně kvalifikace
o možný postup do vyšší soutěže.
Náš celek se může těšit z velkého zájmu fanoušků. Máme třetí celkovou největší návštěvnost.
Náš tým sledovalo ve 14 kolech bezmála 800
diváků. Nejlepšími střelci mužů jsou Jakub
Šudák, Jakub Hofman a Tomáš Havlíček, všichni
tři vstřelili po třech brankách do sítě soupeřů.

Kategorie žáků
Mužstvo žáků hraje již několik let. Pro letošní
sezonu bylo přihlášeno do okresního přeboru
mladších žáků. V této soutěži je celkem 8 mužstev. I přes velké zlepšení týmu žáků se v tabulce
drží na předposledním místě. Během podzimní

části odehráli 13 zápasů. Naše žáky může těšit
zájem diváků o jejich utkání, v soutěži v této
statistice vévodí, přičemž během podzimní části sezony sledovalo um našich žáků v průměru
500 diváků. Jménem našeho klubu děkuji lidem,
kteří vypomáhají s chodem týmu a přípravou
podmínek pro sehrání zápasů, a také divákům
a skalním fanouškům za jejich podporu.
(DB)

Volejbalový klub zve do svých řad
Olovský volejbalový klub začal fungovat v roce
1967. V začátcích se družstvo mužů přihlásilo
do tehdejšího okresního přeboru. Později se
tento tým probojoval i do přeboru krajského.
Aktuálně olovští volejbalisté trénují každé úterý v tělocvičně Základní školy Oloví a za teplejšího počasí na venkovním antukovém hřišti za
fotbalovým hřištěm. Bohužel se kvůli pracovnímu nasazení či směnnému provozu některých
hráčů vždy nesejdou v počtu nebo složení, jak
by si představovali. Proto, kdo volejbalu fandíte

a chtěli byste se k olovským volejbalistům přidat, můžete se obrátit na pana starostu, který je
jedním ze členů družstva.
V letošním roce naši volejbalisté odehráli v Oloví dva turnaje.
První se odehrál tradiční únorový volejbalový turnaj pro příchozí, který se k velké radosti
všech setkal s vysokou a kvalitní účastí hráčů.
Turnaje se zúčastnili hráči z okolních měst, ale
i z Chomutova. I v nadcházejícím roce byl tento
tradiční únorový turnaj do plánu akcí zařazen,

Olovský občasník

přesné datum bude upřesněno později (na plakátu a v aktualitách na internetových stránkách
Oloví). I přesto vás již teď zveme! Přijďte
si zahrát nebo alespoň zafandit.
Druhý turnaj se odehrál v červnu. Tam už kvůli
pracovním povinostem, ale možná i s nadcházejícími prázdninami nedorazila část našeho
týmu, a i když z okolních měst hráči přijeli,
účast byla slabší. S tímto turnajem v příštím
roce počítáme a budeme o jeho pořádání informovat.
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Plánované kulturní únor
a sportovní akce
pro rok
Turnaj

leden

2016

í
Zimn á
k
děts
akce
podle í
s
poča

duben

Pálen
č a ro d í
30. 4 ějnic
. 201
6
Velik
t u rn a o n o č n í
v pin j
g p on
gu

srpen
Pohádkov ý
les

uk ončení
prázdnin
27. 8. 2016

ve volejbale

březen

R e p re z e n
tační
ples

Maškarní ples
pro děti s divad
HNEDLE VEDLE lem
13. 2. 2016

č e r ve n

květen
Kulturní
v ýlet pro
seniory
září
Kulturní
výlet
pro senior y
Svatomichalská
pouť
a zábava
24. 9. 2016

Termín každé akce bude vždy včas vyvěšen
na informačních tabulích města,
v aktualitách na internetových stránkách
města nebo vyhlášen městským
rozhlasem. Změna programu je možná.

Den
dětí

04. 6. 2016

listopad

Příjezd Sv. Marti

na

Rozsvícení
u
Vánočního strom

M i ku l á š
Posezení
seniorů
No h e j b a l o
vý
t u rn a j

prosinec

Závěrem
MěÚ Oloví fandí všem společenským, kulturním i sportovním aktivitám ve městě. Je naším přáním, aby se plánované akce setkávaly se zájmem nejen
občanů Oloví, ale i se zájmem příbuzných a známých z blízkého i vzdáleného okolí.
Proto vyzýváme, nenechávejte si své (realizovatelné) nápady pro sebe a podělte se o ně s námi na MěÚ Oloví. Přijďte na zastupitelstvo města, za starostou, místostarostou a jednotlivými zastupiteli. Určitě se pokusí váš nápad posunout dál.
Spolupracovali: Ing. Lukáš Kričfaluši, Michaela Nemešová, Karel Lucák a Daniel Bock
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