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ZPRAVODAJ MĚSTA OLOVÍ

Úvodník starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které pro
většinu z nás patří k nejkrásnějším v roce.
Jsou to dny adventu, ohlašující vánoční
svátky. Čas klidu a pokoje, čas vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků,
rozzářených dětských očí, čas dárků a radosti s pohodou. O Vánocích myslíme na ty,
na kterých nám opravdu záleží. Přeji Vám,
ať je po Vašem boku vždy někdo, s kým se
můžete o všechno to krásné podělit. Věřím,
že i Vy dokážete v tento čas alespoň na
chvíli zapomenout na všední shon a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě.
Děkuji všem, kteří se svou celoroční námahou a poctivou prací zasloužili o to, abychom si mohli společně tento krásný čas
vychutnat, krásný čas Vánoc připomenout
a v klidu i pohodě jej především prožít.
Přeji Vám ty nejkrásnější Vánoce.
Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta

Zvířata nemají
pyrotechniku ráda
Konec roku se blíží a s ním i oslavy silvestra. Ty
si mnoho lidí nedokáže představit bez zábavní pyrotechniky. Ovšem to, co je pro člověka
ohromná zábava, pro zvířata představuje nemalý stres a utrpení.
Nevadí to pouze domácím mazlíčkům, jako jsou
psi a kočky, ale i lesní zvěři, která je po takovéto
show zmatená. Bylo by proto vhodné používání
zábavné pyrotechniky omezit jen na poslední
den roku. Bohužel někteří lidé začínají testovat
různé petardy a dělobuchy mnohem dříve.
Majitelé zvířecích kamarádů na to pak nejsou
dostatečně připraveni a nečekané odpálení petardy především u psů způsobuje leknutí
a útěk. Takto vyděšený pes může být nebezpečný sám sobě, ale i okolí. Může se stát, že vběhne
pod kola okolo jedoucích aut, nebo se vyplašeně
vydá na útěk daleko od civilizace. Tyto okamžiky
mnohdy rozhodují o životě zvířete.
Zejména proto by se majitelé zvířecích miláčků
měli před koncem roku pojistit proti možnému
útěku. Psy vodit na vodítku, zkontrolovat kotce a ploty. Silně stresované jedince je vhodné
na silvestra zavřít doma, do garáže, nebo je po
domluvě s veterinářem medikovat.
Velice důležitá je i identifikace - čipování, známka, označení obojku jménem, telefonním číslem
a adresou majitele.
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Loni jsme vytřídili 60 tun odpadu
V minulém roce vytřídili obyvatelé Oloví
a jeho přilehlých částí 60 tun odpadu. Směsného odpadu jsme vyprodukovali necelých
398 tun. Na jednoho obyvatele Oloví pak
připadlo 14,5 kg vytříděného papíru, 11,2 kg
plastů, 7,7 kg skla a bezmála 0,2 kg nápojového kartonu.
Část lidí však stále netuší, proč se odpady
třídí a co se s nimi děje. Vytříděné odpady
z barevných kontejnerů odváží svozová firma
na dotřiďovací linky. Tam se odpady dotřiďují
a upravují na druhotnou surovinu pro další
zpracování.
Dovezený papír z modrých kontejnerů se například roztřídí na noviny, časopisy, kartony,
lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré PET lahve,
fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky
apod.
Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci.
Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových
předmětů.

Dle statistiky se za rok 2014 díky třídění odpadů v České republice podařilo ušetřit 25
km2 přírody. Tedy území, na kterém by se museli těžit přírodní zdroje pro výrobu nových
výrobků. Jen tříděním papíru se daří ročně
zachránit až 1 800 000 stromů.
Podle posledních údajů aktivně třídí 72 procent populace naší republiky a za jeden rok
se podařilo recyklovat a znovu využít 75 procent celkové produkce obalů, což nás řadí
mezi evropskou špičku.
Ročně vyjde olovský městský rozpočet odvoz
odpadu celkem na 1,6 mil. korun. Společností Eko-kom, která se zabývá právě tříděním
recyklovatelného odpadu, je ročně zpět poskytnuta částka ve výši kolem 150 tisíc. Výše
této částky roste s rostoucím množstvím vytříděných odpadů. Zároveň se v této částce
odráží i efektivita svozu. To znamená, že je-li
při svozu kontejner poloprázdný, suma poukazovaná zpět je nižší.
Při počtu bezmála osmnácti set obyvatel
v katastru Oloví a roční platbě 500,- Kč na
osobu „za popelnice“ pak město odvoz odpadu dotuje zhruba z 35 procent.

Ilustrační foto.

„Třídit odpad se opravdu vyplatí.“
OLOVSKÝ OBČASNÍK
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Městský úřad Oloví vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ VÝZDOBU

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěžit můžou občané, chalupáři z Oloví a místních částí Lipec,
Studenec a Nové Domy.
2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového, rodinného
domu nebo chalupy, balkon, předzahrádku nebo okolí domu, které
je viditelné pohledem z veřejné komunikace nebo z veřejného
prostranství.
3. Vyhodnocení soutěže provede komise ustanovená starostou
města.
4. Každý, kdo se chce soutěže zúčastnit, musí vyplnit přihlášku
a zaslat na adresu: MěÚ Oloví, Hory 42, 357 07 Oloví
nebo elektronicky na e-mail: podatelna@olovi.cz. Uzávěrka
soutěže je 6. ledna 2017.
5. Přihlášky jsou k dispozici v sídle městského úřadu nebo
v elektronické podobě na webových stránkách města
www.olovi.cz

plakat_A3.indd 1

2

6. Všechny doručené fotografie budou zveřejněny také na webových
stránkách města.
Na fotografii musí být uvedeno jméno soutěžícího, adresa,
telefon nebo e-mailová adresa a musí být doručena elektronicky
na e-mail: podatelna@olovi.cz nebo osobně na adresu MěÚ Oloví,
Hory 42 (nevyžádané fotografie se nevrací).
7. Komise vyhlásí první místo ve dvou kategoriích.
1) výzdoba panelákového okna, balkonu
2) rodinný dům, chalupa, předzahrádka
Výherci získají odměnu a budou prezentováni v následujícím čísle
Olovského občasníku a na internetových stránkách města.
Občanům, kteří nemají možnost vánoční/zimní výzdobu nafotit sami,
přijdeme okno, balkon či předzahrádku nafotit. O tuto službu je
ovšem nutno předem požádat.
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Rozsvícení vánočního stromu
sledovaly desítky lidí
Ten „oficiální“ se rozsvěcel o první adventní
neděli v podvečer v Horním Oloví. K plnému
programu koled zpívaných dětmi od školky až
po páťáky, svařeného vína a stánkových dobrot
se svým slovem a písní připojil i pan farář Fořt
z Kraslic. Adventní setkání tu uspořádala kulturní komise s našimi hasiči.
Krásné vánoční stromy a stromky se s každým

adventním podvečerem rozsvěcejí také na sídlišti Hory, na Studenci a v některých předzahrádkách olovských domů.
K adventnímu času také neodmyslitelně patří
krásně vyzdobená a rozsvícená okna, balkony
a předzahrádky. Město Oloví letos proto vyhlásilo 1. ročník soutěže o nejkrásnější zimní výzdobu (viz str. 2).

Gratulujeme výhercům letní soutěže O rozkvetlé okno.
Do soutěže se přihlásili celkem 3 občané města.

1. místo v kategorii rozkvetlé
okno nebo balkon v bytových
domech získala paní Marta
Rosslerová.

1. místo v kategorii rozkvetlé
okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách
získal pan Tomáš Polák.

Vzhledem k nízké účasti
v soutěži komise udělila i 2.
místo v kategorii rozkvetlé
okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách,
které získala paní Terezie
Belfínová.

Svatomichalská pouť
Patrona olovského kostela sv. Michala jsme si,
tak jako každoročně, připomněli nejenom poutní mší, ale i odpolednem plným různožánrové
hudby, kolotoči a hrami pro děti. Mnozí nakonec
vyrazili i na večerní svatomichalskou zábavu do
Kulturního domu.
Mše svatá v kapli na Horním Oloví proběhla v sobotu a v nedělním odpoledni se
konala bohoslužba na „Velké kapličce“. Prostory u nádraží pro pouť plnou kolotočů, kterou si

Kulturní program
města Oloví 2017
ÚNOR

Maškarní pro děti
Turnaj ve volejbale
BŘEZEN
Reprezentační ples města
DUBEN
Pálení čarodějnic
KVĚTEN
Kulturní výlet pro seniory
Turnaj ve stoním tenise
Kácení májky
ČERVEN
Den dětí
SRPEN
Pohádková cesta
ZÁŘÍ
Michalská pouť
Kulturní výlet pro seniory
ŘÍJEN
Strašidelná horňačka
LISTOPAD Příjezd sv. Martina
Rozsvícení vánočního stromečku
PROSINEC Mikuláš pro děti v MŠ
Česko zpívá koledy
Vánoční posezení pro seniory
Turnaj ve volejbale
Turnaj v nohejbale
Průvod Mikuláše s čerty a anděly

užívali především naši nejmenší, poskytla společnost AGC. Večerní program hudbou provázela
karlovarská kapela Sympaťáci. Nejen díky nim,
ale i díky dobrému jídlu a pití se zábava protáhla až do hodně pozdních hodin.
V loňském roce jsme po letech svatomichalskou
zábavu „oživovali“ a s velkou účastí se neshledali. Letošní ročník se vyvedl již o něco lépe,
velký dík vám všem, kteří jste se dorazili pobavit, a za rok zase na shledanou!

Klub seniorů
Pravidelně každou středu od 15 hod. se
v počtu deseti až patnácti scházejí naši
senioři na malém sále Kulturního domu. Každý další senior bude vítán!
9. prosince se konalo předvánoční setkání
našich nejstarších a k tanci a poslechu jim
zahrál pan František Stůj z Kraslic. Zatančit dorazily děti z tanečního kroužku školky
a školy.
V květnu město zorganizovalo přednostně
pro seniory výlet do plzeňské zoo a v září
vyrazili na jubilejní 40. ročník podzimního
veletrhu Zahrada Čech do Litoměřic. Zahrada
Čech patří mezi největší výstavy svého druhu
nejen na severu Čech. Je zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky
a milovníky přírody, a tak věříme, že si všichni z řady výletníků přišli na své.
V nadcházejícím roce město plánuje dva
další kulturní výlety přednostně pro seniory.
První v květnu a druhý v září.
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Dotační politika

V rámci zastupitelstva bylo zastupiteli města během uplynulého roku vybráno a schváleno několik žádostí o dotaci.
145.000,- Kč získal SK Oloví na zřízení přístřešku u kabin fotbalového hřiště, 60.000,Kč na opravu areálu tenisového a volejbalového hřiště a 55.000,- Kč na svou činnost
5.000,- Kč Tělovýchovná unie Sokolov- občanské sdružení
3.000,- Kč DROSERA, Sdružení ochrany krajiny a přírody
5.000,- Kč Český svaz včelařů v Sokolově
5.000,- Kč Minikárový klub Oloví
2.000,- Kč Hasiči ČR SDH Oloví
5.000,- Kč železniční spolek Klub M131.1
37.005,- Kč Olovský okrašlovací spolek

Zároveň byly městu poskytnuty tři dotace
z Karlovarského kraje
100.000,- Kč na rekonstrukci v Kulturním
domě Oloví
126.749,- Kč z odboru bezpečnosti a krizového řízení na věcné vybavení pro naše dobrovolné hasiče
3.123,- Kč na lesy; obnovu lesního porostu
Zažádáno máme o dotaci z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na
výstavbu víceúčelového hřiště a na Ministerstvu životního prostředí o dotaci na domácí kompostery.

Bytová organizace Oloví,
příspěvková organizace
Bytová organizace Oloví má ve správě celkem 409 bytů, z toho 385 bytů je určeno
k užívání. Zbývajících 24 bytů se nachází
v domech v ulicích Tovární a Pplk. Sochora
a uvažuje se o jejich demolici. Z 385 bytů
určených k užívání je k 15. 11. 2016 neobsazeno 32 bytů.
Za rok 2016 Bytová organizace Oloví proinvestuje cca 2 000 000,- Kč.
Z těchto prostředků byly hrazeny úpravy
kolem panelových domů na sídlišti Hory
a Dolní Hory, dále jsou z těchto prostředků hrazeny běžné opravy jako např. výměny
baterií, van, umyvadel, WC, kuchyňských linek, radiátorů, dveří apod. Část finančních
prostředků je vynakládána na povinné revize elektro, hromosvodů, plynových zařízení
a na opravy společných prostor domů. Část
prostředků z roku 2016 bude převedena do
roku 2017.
Na rok 2017 plánuje Bytová organizace Oloví
kromě běžných oprav také výměnu střech
na sídlišti Hory. Výměna střech bude rozdělena do několika let, podle finančních možností Bytové organizace Oloví.
Radek Jelínek
BO Oloví
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Rekonstrukce + plán
diště byla již léta v opravdu havarijním
stavu. Tato rekonstrukce vyšla městský rozpočet na cca 750 tisíc.

•	Sochu sv. Jana Nepomuckého z mostu přes
řeku, která celá zrezivěla, protože před
prvotním osazením nebyla nijak ošetřena,
jsme nechali opískovat a ošetřit povrchovou
úpravou.
•	Proběhla první etapa revitalizace sítě centrálního zásobování teplem, která přinese
domácnostem napojeným na CZT úsporu,
ale uleví se i objektům v majetku města.
	V centrálních kotelnách na obou našich sídlištích proběhla výměna vždy jednoho ze tří
kotlů. Každý z těchto nových kotlů pokryje

Opravené pódium velkého sálu.
VÝDAJE ZA REKONSTRUKCE
Druhý rok z našeho volebního období je za námi
a my si pomyslně můžeme odškrtnout další
realizované rekonstrukce.
•	
V předešlém čísle z první poloviny tohoto roku jsme zmínili pár oprav v Kulturním
domě. V první fázi oprav došlo na toalety,
výměnu dveří a zhotovení nových omítek
v prostorách KD. Ve druhé fázi proběhly
opravy na malém i velkém sále. Na velkém
sále bylo opraveno pódium. Dostalo novou
podlahu, strop i osvětlení. Na malém sále
se také měnila podlaha a inovace se dočkal
i bar a stoly se židlemi.
	Opravy jsme financovali částečně ze stotisícové dotace poskytnuté z Karlovarského
kraje.
•	Proběhla i druhá fáze oprav hřbitovní zdi,
opravena byla zeď vnitřní. Na hřbitově je
zřízeno i nové kolumbárium.
•	Realizováno je již i nové osvětlení cestou
k nádraží. Tato akce byla hrazena z městského rozpočtu ve výši cca 350 tisíc.

Proběhla první etapa revitalizace sítě centrálního zásobování teplem.
	Příští rok bychom rádi realizovali i výstavbu
nového chodníku k vlakovému nádraží.
•	
V Horním Oloví máme hotovou zdařilou
rekonstrukci dvou schodišť a přilehlých
ploch před samoobsluhou. Především scho-

až 90 % potřebné výroby tepla a TUV, v případě potřeby dotápí kotle stávající. Od této
investice si slibujeme snížení nákladů na
teplo a TUV. Jedná se o investici z městského rozpočtu ve výši cca 2,8 milionu korun.
	V druhé fázi plánujeme řízený rozpad teplárenské sítě směrem k budově mateřské
školky, s následnou realizací nové samostatné kotelny pro školku. Toto chceme
realizovat v novém roce. V současné době
se zpracovává projektová dokumentace.
•	MŠ

- výměna dvou vchodových dveří
včetně elektronického vrátného
(pro zabezpečení školky)
		
- výměna světel v nově vzniklých
ateliérech
•	ZŠ
- opravy a výmalba zdiva a chodeb ve
staré budově
- rekonstrukce toalet u nové kuchyňky
- výměna a opravy linolea (fyzika,
školní družina a drobné opravy ve
třídách)
		
- postupná výměna osvětlení
•	MŠ + ZŠ - kompletní výměna vypínačů

Proběhla i druhá fáze oprav hřbitovní zdi.
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nované rekonstrukce
ale i přes to věříme, že se valnou část plánů
podaří vyplnit.

•	
Realizace chodníků k vlakovému nádraží
a před městským úřadem
•	Komunikace v ulici Radniční
•	
Přesun jídelny pro ZŠ a MŠ do budovy
základní školy.
	Po několika letech upozorňování hygienické stanice na neutěšený stav jídelny bylo
zastupiteli města schváleno vybudování
jídelny nové v prostorách školy. Slibujeme si
ušetření na provozních nákladech a věříme,
že i pro žáky a vyučující přinese toto nové
zázemí vyšší standard kvality stravování.
•	Vybudování víceúčelového hřiště v Horním
Oloví
•	Nové oplocení stávajícího dětského hřiště
v Horním Oloví

Ošetřená socha sv. Jana Nepomuckého.
PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE
Pro rok 2017 jsou v plánu další z velice potřebných investic a rekonstrukcí do městského
majetku.
Stejně jako vždy je třeba zmínit, že některé větší projekty vyžadují zpracování projektových
dokumentací, nemalé ekonomické prostředky,

•	Rekonstrukce hřiště pro děti a mládež na
sídlišti Hory
•	Vybudování nové samostatné kotelny a plynové přípojky pro budovu mateřské školky.
Stávající vedení vykazuje vysokou ztrátovost.

Nový vzhled získaly i chodby základní školy.
zvládli alespoň vybudování chodníku na
sídliště.
•	Vybudování dalšího kolumbária
•	Sanace budovy Kulturního domu Oloví
•	MŠ
		
		

- vlastní kotelna
- výměna osvětlení ve třídách
- výmalba chodeb, výměna koberců

•	ZŠ

- výmalba chodeb v nové budově,
v jedné třídě a dvou toalet
- výměna linolea na prvním stupni

		

•	
Zpracování
projektové
dokumentace
dopravního řešení pro sídliště Hory. Samotná realizace nebude ale v příštím roce
nejspíš realizovatelná. S realizací počítáme
pro rok 2018. V příštím roce bychom rádi

Opravené schodiště v Horním Oloví.

Nové osvětlení přišlo město na 350 000 korun.

Nové kolumbárium.

OLOVSKÝ OBČASNÍK
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Školní akademie

Pusť si do života slunce – blok vystoupení
žáků školy pro veřejnost s tématem ochrany
přírody.
kolektiv školy

Video z vystoupení si můžete prohlédnout na
YouTube: https://youtu.be/gdZDPZRVn9g

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady
Evropy ve Štrasburku, se od roku 2001 každoročně slaví 26. září. Při této příležitosti se
v Evropě pořádá celá řada akcí, ať už to jsou
aktivity pro děti a s dětmi, televizní a rozhlasové programy, hodiny výuky jazyků či
konference.
I my jsme se tedy opět rozhodli zařadit do výuky aktivity, jejichž cílem bylo podpořit u žáků
zájem o výuku cizích jazyků a rozšířit jejich
znalosti o vybraných evropských státech. 23.
září se žáci III. – V. třídy zúčastnili divadelního představení „Little Red Riding Hood“
a žáci druhého stupně divadelního představení „Peter Black“. Jednotlivá představení byla
z větší části odehrána v anglickém jazyce.
Pro žáky druhého stupně připravili vyučující
projektový den, který se konal 27. září. Žáci byli

rozděleni do šesti skupin, které byly složeny
z žáků napříč jednotlivými třídami a umožňovaly tak spolupráci mladších se staršími.
Žáci měli ve svých skupinách vytvořit poutavý
plakát, který by obsahoval informace o jedné
z šesti vybraných evropských zemí, a připravit
si krátké kulturní představení, které na konci projektového dne prezentovali před svými
spolužáky. 5. vyučovací hodinu jsme byli svědky velmi povedených vystoupení. Ať už to byla
německá verze písně „Včelka Mája“, ukázka
finské polky, francouzská píseň, ukázky nizozemštiny, ruská píseň s tanečním doprovodem
a krátký rozhovor ve slovenštině se sportovní
tématikou. Prezentace jednotlivých států byly
velmi povedené a vzniklé informační plakáty
ozdobily společné prostory naší školy.

kolektiv školy

72 HODIN

dobrovolnická
akce – úklid města

Strašidelná Horňačka
Malý čin je víc než pouhé řeči! Třídenní dobrovolnický projekt 72 hodin, organizovaný Českou
radou dětí a mládeže (ČRDM), i ve svém pátém
ročníku ukázal, že dobrovolnictví v Česku má
velkou tradici. Do šesti stovek akcí se letos pustilo bezmála 30.000 lidí, o něco málo víc než
loni. Tisíce dobrovolníků v celé České republice
zvelebovalo své okolí, pomáhalo druhým nebo
přírodě.
kolektiv školy

Logická
olympiáda
2016
V logické olympiádě, pořádané Mensou ČR,
si žáci ověřili svou schopnost logického uvažování. Do krajského kola se tentokrát nikdo
neprobojoval.
kolektiv školy
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Poslední víkend před Svátkem všech zesnulých,
před Dušičkami, které připadají každoročně
na 2. listopadu, otevřela parta našich místních
dobrovolníků bránu do světa duchů.
Dobrovolníci připravili po setmění procházku
„Strašidelnou Horňačkou“. Všem dobře známá,
v letním podvečeru až romantická cesta pod
lesem s krásným výhledem na Oloví se díky
výborné přípravě scén změnila k nepoznání. Děti
se děsily u smrtek, duchů a strašidel a všem se
nám tak trochu vrývala pod kůži děsivá hudba
linoucí se z rujny potemnělého domu. Cestou se
ale také zpívala ukolébavka malému Addamsovic miminku a na konci cesty si děti smlsly na
zasloužené odměně za odvahu.
Nakonec, ač jsem z domu vycházela s určitým
despektem, protože se to celé neslo ve stylu
Helloweenu, a to je přeci jeden z dalších amerických svátků, jsem se vracela s pocitem moc
pěkného večera, který mě přivedl na myšlenku,
kde že vlastně Američané ten pro mě podivný
svátek vzali.
Je to jeden z nejoblíbenějších amerických svátků. Slaví se v předvečer Svátku všech zesnulých,
poslední říjnový den. Děti chodí v maskách dům
od domu a koledují sladkosti. Dospělí oblečení do různých masek vyrážejí alespoň na jednu
párty, která se ten den v každém městě koná.

Různou výzdobu je možné vidět v předzahradách domů.
Tento Američany milovaný svátek je ale původně
svátkem keltským. Byla to jedna ze čtyř „ohňových“ oslav - Samhain – oslava Nového roku.
Kořeny těchto oslav sahají až do 5. století před
naším letopočtem. Jedna z pověstí říká, že jednoho dne všechny duše zemřelých v posledním
roce přijdou na svět převlečené za živé a ovládnou svět. Keltové věřili, že během halloweenské
noci se zastaví čas, aby umožnil setkání živých
s mrtvými. Proto, aby zabránili mrtvým ovládnout vše živé, zhasili ohně ve svých domovech,
převlékli se za mrtvé duchy a veselím a křikem
duchy odháněli. Zlé duchy maskami zastrašovali a dobrým duchům nabízeli jídlo na zápražích
svých domů. Vlna irských emigrantů přinesla
tento svátek do USA, kde se stal velmi populární. Zajímavá je i tradice dýní, které jsou nyní tak
populární. Původně se v Irsku po mnoho let jako
dekorace používaly duté tuříny vyzdobené žhavými uhlíky či svíčkami, které symbolizovaly duše
zemřelých. V Americe byly nahrazeny dýněmi,
které byly v „Novém světě“ hojně rozšířené.
Ať je historie tohoto svátku jakákoli, představitelé města děkují všem, kteří se nahlédnutí do
světa duchů zhostili a připravili určitě všem příchozím pěkný podvečer.
kolektiv školy

Více fotografií je k vidění na olovizs.rajce.idnes.cz
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Pišqworky

Poslední zvonění a pasování budoucích prvňáčků 2016 – rozloučení se žáky devátého ročníku a přivítání budoucích prvňáčků v kulturním sále.

Branný den – Ochrana obyvatel za mimořádných událostí – zajímavá stanoviště s tematikou branné
zdatnosti ve spolupráci s Policií ČR, hasiči a zdravotníky.

Přírodovědný
klokan
2016/2017

Dne 10. října proběhlo školní kolo přírodovědného klokana. Žáci 8. a 9. ročníku
v kategorii Kadet řešili 24 úloh z matematiky,
fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

Vítězové školního kola v piškvorkách se
v říjnu vydali na sokolovské gymnázium
reprezentovat školu na oblastním turnaji
Pišqworky 2016. V tvrdé konkurenci středoškolských týmů jsme obsadili třetí místo ve
skupině a postoupili jsme do vyřazovacích
bojů. Bohužel hned osmifinále bylo pro náš
tým konečnou, což pro nás ve výsledku znamenalo celkové 5.-8. místo.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci a těšíme se, že příští rok naše umístění
ještě vylepšíme.
kolektiv školy

Coca-Cola Cup Sokolov

Svatební den - VI. třída
V rámci občanské výchovy se v měsíci listopadu
žáci šestého ročníku Základní školy v Oloví seznámili hravou formou se zákonem o rodině. Pod
vedením třídní učitelky Mgr. Miluše Kamasové
nacvičili svatební obřad. S přípravou slavnostní
hodiny jim pomohla i matrikářka Obecního úřadu
v Oloví. Nevěsty, ženichové, svědci, rodiče, slavnostní oblečení, kytice, prstýnky, hudba, fotograf
– to vše bylo. Snoubenci si poslechli procítěný
projev paní starostky v podání paní učitelky Mgr.

Hany Sutté. Nevěsty se ženichy po vyslechnutí slavnostní řeči čekalo podepsání svatebního
protokolu, který podepsali i svědkové snoubenců. Jen občas si někteří neuvědomili vážnost
slavnostní chvíle a zapomněli, jak se mají chovat. Snad si na tento den vzpomenou, až budou
doopravdy před skutečným oddávajícím ve svůj
opravdový svatební den. Na závěr nechybělo
slavnostní pohoštění, které obětavě napekly
a nakoupily maminky.
kolektiv školy

Ze třinácti zúčastněných žáků nejvíce bodů
získali žáci VIII. třídy František Gitter, Martina Strnadelová, Petr Süssner a Tereza Hajská
z IX. třídy.
kolektiv školy
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Opatrnosti není nikdy dost

JSDH Oloví děkuje všem spoluobčanům za
požární prevenci. V uplynulém roce jsme vyjížděli (pouze) k čtyřem požárům v katastru Oloví.
2x v ulici Pplk. Sochora, 1x hřbitovní túje a naposledy les u rozhledny Cibulka.

PŘED NÁMI JSOU ALE VÁNOCE A DÁVAT POZOR
NA SVÍČKY SE VYPLATÍ.
Vánoční svátky patří i z pohledu hasičů k těm
klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním čase musí jednotky požární ochrany
vyjíždět k požárům.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o Vánocích je
bohužel lidská nedbalost. Typickými vánočními
požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích)
nebo prskavkami. Často pak hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte
prosím několik rad a varování.
POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je
otevřený oheň. Ještě ve vzdálenosti 10 cm od
plamene svíčky teplota přesahuje i 200 °C, což
stačí k zapálení papíru, plastů, ale i textilií, které
doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky.
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoliv
a na cokoliv. Svíčka by měla být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce bránící přímému
kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.).
Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte
k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné
blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním
stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru.
Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo
jdete spát.
POZOR PŘI VAŘENÍ
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při
vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné
hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může snadno dojít k popálení nezkušeného
„hasiče“. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny,
tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak
udusit. Než ale začnete požár hasit, jako první
vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé
řadě zachovat klid a nepodlehnout panice.
Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom
majetek.
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo
alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte
hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek
(z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom
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pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu.
Pozor na elektrické přístroje či věci připojené do
elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vánočního
stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve
vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým
proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým
hasicím přístrojem.
Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než
majetek, a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy
nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo,
zmiňte také důležité okolnosti, které mohou
napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na
sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora tísňové linky.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob,
varujte je a snažte se jim pomoci (zejména
dětem, starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte
pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin
hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte
se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni
poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
Přejeme hezký advent bez zbytečných komplikací a požárů.
SILVESTR, OSLAVY PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU
A ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKA.
Oslava posledního dne starého roku se dnes
již neobejde bez dobrého jídla, alkoholu, bujarého veselí a zábavní pyrotechniky. Oč více se
tento den manipuluje s rachejtlemi, petardami,
světlicemi nebo lampiony štěstí, o to více mimořádných událostí musí hasiči řešit.
Dbejme tedy, prosím, především na správnou
a bezpečnou manipulaci se zábavní pyrotechnikou, která rozhodně nepatří do rukou dětem,
a užijme si novoroční oslavy tak, aby pro nás
všechny byl ten nový rok šťastný a veselý!

Minikáry Oloví

V rámci sportovních aktivit v Oloví jsem
v minulém vydání vzpomněla i na Minikárový klub Oloví a s ním i na závody, které se
naším městem proháněly. Zmínila jsem přání
zastupitelů města, aby se k nám závody zase
vrátily. Město proto nabídlo pomoc s organizací, poháry a případnou vyšší dotaci.
K tomuto článku nám přišel na listopadovém zastupitelstvu ohlas od pana Opolského.
K našemu zklamání vysvětlil několik hlavních
důvodů, pro které se aktuálně závody minikár pro Oloví stávají minulostí. I přesto panu
Opolskému za jeho reakci děkujeme.
Dle platných Národních sportovních řádů
došlo ke snížení minimální světlé výšky mini-

Mladí hasiči

Před letošním létem jsme od vedení města obdrželi nabídku na finanční podporu pro
založení oddílu mladých hasičů. Již nějaký čas
jsme nad obnovením mladých hasičů uvažovali. Jelikož legislativa vyžaduje proškolení
v oblasti vedení a vzdělávání dětí, museli jsme
se zúčastnit kurzu a získat oprávnění Vedoucí III. kategorie, které je zaštítěno Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). Po
úspěšném absolvování kurzu jsem se stal
vedoucím oddílu. Stejné oprávnění získala
také Klára Folaufová z SDH Rotava, která nám
s vedením vypomáhá. K ruce mám dva instruktory, Radka Grapu st. a Martina Ďáska.
Když jsme se pro založení kroužku rozhodli,
doufali jsme v zájem deseti až patnácti dětí,
ale ono jich dorazilo hned pětatřicet! To nikdo
nečekal! Máme registrovaných všech 35 dětí,
což je dle mého názoru obrovský úspěch.
Děkujeme za tak velký zájem a věříme, že připravované aktivity budou děti bavit víc a víc.
Práce s kroužkem je spousty a o to víc nás mrzí,
že se často pro pracovní vytíženost každého
z nás nemůžeme scházet všichni čtyři. Často
jen ve dvou a někdy i jediný vedoucí. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli prozatím ukončit přijímání dalších dětí do kroužku.
S mladými hasiči jsme registrováni pod SH
ČMS, které nám zajišťuje pojištění dětí. Díky
SH ČMS SDH Oloví (pro mnohé známí jako
„staří hasiči“) máme zajištěno finanční zázemí
a možnost využití budovy bývalé hospody na
Studenci. V příštím roce máme v plánu účast
v hasičských soutěžích a celoroční volnočasové aktivity (výlety, kulturní a vzdělávací akce).
V sezóně 2017/2018 bychom se rádi přihlásili
a zúčastnili hry Plamen, což je celorepubliková
soutěž v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti
požární ochrany. Vyhlašovatelem hry Plamen
je v České republice Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
O dění u mladých hasičů vás budeme touto
cestou rádi pravidelně informovat.
Radek Grapa
kár na 15 mm (z dřívějších 20 mm). Této úpravě
nevyhovuje stav trati, kterou byla komunikace
ze sídliště. Dále jsou problémem finance, ale
i celkové technicko-bezpečnostní zajištění
a pojištění závodu. Pořadatel také nese spoluúčast na případné vzniklé nehodě. Zároveň je
přáním pana Opolského, aby už pomyslné žezlo převzal někdo mladší. V listopadu 2012 pak
vyšel v Sokolovském deníku náborový článek
pro minikárový klub, ten se ovšem také nesetkal s výrazným ohlasem.
V příštím roce uplyne 40 let od založení
minikár v Oloví a od konání prvého zdejšího
závodu v září roku 1977. V závodní činnosti
bude nadále pravděpodobně pokračovat 6 či
7 závodníků, z toho 4 děti.
Přejeme spoustu nejen závodních úspěchů,
ale i neubývající technicky způsobilé tratě.
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