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Úvodník starosty
Vážení a milí spoluobčané,
můžeme trochu závidět přírodě, která
v zimě odpočívala a nabírala sil. My lidé
si zpravidla takovou přestávku dovolit
nemůžeme. Jaro sice vyhlížíme s očekáváním tepla a delšího denního světla,
ale v koutku duše víme, že okna budou
špinavá, omítka určitě někde oprýskaná a budeme mít plno práce na zahradě
a cestě k domu. Koloběh je to neměnný,
předvídatelný a všichni ho máme na mysli. I náš úřad se poctivě připravuje na start
do nové stavební sezony. Ale než začneme budovat, musíme vyspravit a uklidit,
co nám za sebou zima zanechala. Nemá
smysl lamentovat nad silnicemi, kterým
letošní zima zasadila spoustu ran. Musíme
se dostupnými prostředky s opravami popasovat a připravit plány i na zevrubnější
renovace. Udržet majetek města v pořádku dá nesmírnou práci a stojí to spoustu
peněz. Městská pokladna je jenom jedna
a čerpat z ní na rozvoj města můžeme až
poté, co pokryjeme nutné výdaje na údržbu a úklid. Mým přáním je, aby každý
z nás našel možnost, jak přispět k lepšímu
vzhledu města. A vidím, že to lze.
Obdivuji mnohdy opravdu hezké předzahrádky domů, s příchodem teplých dnů
množství rozkvetlých balkonů a oken bytů
a jsem rád, že se najdou i někteří, kteří věnují svůj čas úklidu veřejných prostranství
při dobrovolnických akcích.
Práce je před námi hodně, přesto Vám
přeji, abyste si v nastávajícím příjemném
letním období našli čas na pořádný odpočinek a dětem aktivní letní prázdniny, bez
nehod.
Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta

Vodní nádrž je čistá a legální
Koncem sedmdesátých let byla v Horním
Oloví vybudována vodní nádrž, která sloužila
především hasičům jako zdroj vody v případě
požáru. Někteří pamatují i časy, kdy se na nádrž chodili coby děti koupat. Letošní vydařená zima po letech umožnila zimním nadšencům zamrzlou plochu nádrže vyčistit a zahrát
si na ní hokej.
Ovšem s jarem přišlo na řadu vypouštění
nádrže. Havarijní stav stavidla, nepořádek
pod hladinou a zarostlé břehy nás v loňském
roce vyburcovaly k akci. Ihned po začátku
prací jsme ale byli konfrontováni se skutečností, že nádrž je tzv. černou stavbou, nebyla
totiž nikdy zkolaudována.
Pan starosta se jako vždy pustil do nepříjemné „papírové“ práce, obstaral projekt, povolení a další potřebné dokumenty a všechna
čest, po desetiletích je nádrž vedena oficiálně.

27. května proběhla avizovaná dobrovolnická akce na čištění okolí nádrže. Všem,
kteří přišli pomoci, mnohokrát děkujeme!
Vyčištění a odbahnění samotné nádrže bylo
přenecháno technice.
Po vyčištění bylo rozhodnuto o rozsahu
oprav stavidla. Opravilo se výpustné zařízení, natřela konstrukce stavidla, které je také
nově opatřeno vodočetnou latí a hrazením,
a můžeme napouštět. V průběhu napouštění
bude ještě postupně opravována část hráze
s břehy.
Věříme, že se jediná nově vyčištěná a doufejme, že v čistotě udržovaná vodní plocha
Oloví stane například příjemnou zastávkou
cestou na Cibulku. Minimálně se nám povedlo zlegalizovat, opravit a vyčistit důležitou
zásobu požární vody.
MÚ

Svoz nebezpečného odpadu a elektra
Dne 9. září 2017 se v našem městě opět uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů.
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
• domácí kapalné a tekuté chemikálie, ředidla,
kyseliny, louhy, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců apod. Nádoby musí být označené!!

• zbytky starých barev, obaly od barev
• léky všeho druhu včetně mastí
Mezi elektrospotřebiče určené k vytřídění
do kontejneru na elektroodpad nebo do svozu
nebezpečného odpadu patří mimo notoricky
známých televizorů, lednic, vysavačů atd. také
•
fény, žehličky, kávovary, elektronářadí a nástroje, kalkulačky, elektrické hračky, fotoaparáty, kamery, počítače, počítačové monitory,
klávesnice, apod.
• světelné zdroje (trubice, úsporné zářivky), výbojky a svítidla
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Rozpis zastávek svozu nebezpečných odpadů:
Hory sídliště č. 1358.00–8.15
Dolní Oloví, parkoviště u závor 
8.20–8.50
Lipec u č. p. 98, lávka 8.55–9.25
D. Studenec, rozcestí - pošt. schránka9.35–9.50
ul. Pplk. Sochora, zadní vrátnice 
9.55–10.10
ul. Potoční, parkoviště10.15–10.30
ul. Československých lesů u č. p. 24910.35–10.50
Radniční u č. p. 103 - u kostela11.00–11.20
ul. V Lomu u č. p. 47 11.25–11.40
ul. Zahradní - u kotelny11.45–12.00
MÚ 
12.00
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Sanace Kulturního domu
Po loňských opravách v prostorách Kulturního domu, které byly částečně financovány
pomocí dotací, letos přišla na řadu sanace celé
budovy. Z důvodu dlouhodobého zanedbávání
odvodnění stavby, kdy například i dešťová voda
smáčela zdi nevhodně svedeným okapem, byla

nutná zmíněná sanace. Zároveň bylo odstraněno boční venkovní schodiště i s vchodem pro
Bytovou organizaci. Nově je tedy celá budova
přístupná hlavním vchodem. Oprava vyšla město na cca 600.000, přičemž částku ve výši sto
tisíc získalo z dotací Karlovarského kraje.

Oloví v archivu
9. červen připadá v kalendáři každoročně na Mezinárodní den archivů. Uvedené
datum bylo vybráno archivní radou jako
den, kdy je veřejnosti na celém světě připomínán význam a důležitost archivů pro
společnost. Archivy zvou všechny zájemce
ke své návštěvě, aby je seznámily s pozoruhodnou archivní činností a ukázaly jim své
historické bohatství. Archivy jsou křižovatkou mezi minulostí a přítomností.
Na internetových stránkách www.portafontium.eu/chronicle/soap-so/00658-mesto-olovi-1901-1945 je zájemcům umožněno
nahlédnout on-line do sokolovského archivu na kroniku Oloví z let 1901-1945.

Informace o počtech žáků ve škole

Od září 2017 se budou v MŠ povinně vzdělávat
děti od pěti let. Do první třídy by mělo nastoupit 27 žáků. Paní učitelka bude mít k dispozici
asistenta pedagoga. Pro školní rok 2017/2018
předpokládáme, že bude naši školku navštěvovat 45 dětí a školu 150 žáků.
Informace o aktivitách školy za období leden –
– červen 2017
• Preventivní programy PČR – AJAX
• Preventivní program PPP – třídní intervence
• Spolupráce s rodiči, OSPOD, policií, poradnami
(PPP, SPC)
• Školení pedagogického sbotu na téma Komunikace s žáky, třídnické hodiny
• Lyžařský výcvik, plavání, šachový turnaj, recitační soutěž
• Olympiády – matematická, chemická, přírodovědná, jazyková, dějepisná
• Florbal, fotbal (jsme pořadatelé)
• Projekty – literární, Měsíc knihy, Rotava BESIP,

obhajoby absolventských prací (žáci 9. třídy),
Den Země
• Exkurze – Důl Jeroným, čistička odpadních vod,
ekofarma Kozodoj, Pražský hrad
• Branný den
Bližší informace, výsledky a umístění žáků v soutěžích naleznete na www.zsolovi.cz
Dotace pro projekt „Podpora kvalitního vzdělávání“ z Operačního programu OP VVV č.
16_022/0003712-01 ve výši 796 654,- Kč
Finanční prostředky jsou určené pro MŠ a ZŠ
pro zajištění chůvy a speciálního pedagoga po
dobu jednoho roku. Dále pro uhrazení školení
pedagogů zaměřených na inkluzi, doučování,
realizaci setkávání s rodiči (odborné přednášky pro rodiče) a vytvoření klubů – Klub zábavné
logiky a deskových her pro žáky + Klub čtenářský.
Mgr. Bc. Ivana Pečenková

Nové lavičky u Cibulky

Rozsáhlá rekonstrukce
ulice Radniční
Ulice Radniční volá po opravě již velmi dlouho. Kdo zde bydlíte nebo vozíte děti do školky,
víte o tom své.
V loňském roce zastupitelé odsouhlasili
a vyčlenili finance potřebné pro rekonstrukci.
Následovalo vypracování projektové dokumentace, výběrové řízení na zhotovitele a počátkem
června řemeslníci začali s prvními přípravnými
pracemi. S koncem prázdnin bychom se již měli
těšit z ulice nové.
Městský rozpočet vyjde tato oprava na bezmála 2 miliony korun.
Současně dojde i k rekonstrukci vodovodu
a kanalizace, kdy investorem je VSMOS.

Kulturní plán
města Oloví 2017
SRPEN
ZÁŘÍ

U Cibulky byly instalovány dvě nové lavičky se stoly a dvěma odpadkovými koši.
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Pohádková cesta
Svatomichalská pouť
Kulturní výlet pro seniory
LISTOPAD Strašidelná horňačka
Příjezd sv. Martina
Rozsvícení vánočního stromečku
PROSINEC Mikuláš pro děti v MŠ
Česko zpívá koledy
Vánoční posezení pro seniory
Průvod Mikuláše s čerty a anděly
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Ohlédnutí za kulturními akcemi první poloviny roku
V průběhu první poloviny roku bylo pro olovskou veřejnost připraveno několik kulturních
akcí. Jako první si 25. února přišly na své děti při
maškarním. Zábavným odpolednem provázeli
již tradičně členové seskupení HNEDLE VEDLE.
Děti dorazily v krásných maskách a věřím, že
po záplavě písniček, her a soutěží odcházely
spokojené.
V březnu se konal v pořadí již 7. reprezentační ples města. Sál byl vyprodaný do posledního
místa. Na úvod všem zatančili žáci naší ZŠ pod
vedením Mgr. Svobodové, k tanci a poslechu hrála skupina SOKRAT, hostem večera byla kapela
Michal David revival a pomyslným zakončením
zábavy pak bylo půlnoční taneční vystoupení.
Během večera také probíhal prodej tomboly
o hodnotné ceny a šťastní výherci se mohli radovat např. z televize, tabletu, telefonu a mnoha
dalších zajímavých cen.

Bytový fond města
V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na revitalizaci střech na panelových domech na sídlišti Hory, neboť původní
dokumentace vykazovala nedostatky pro řádný průběh stavebních prací. Na začátku léta by
se mělo vypsat výběrové řízení na rekonstrukci
2 – 3 střech dle finančních možností.

Hasičárna dostala
nová vrata

Tradiční každoroční oslava filipojakubské
noci letos připadla na neděli 30. dubna. Pod
taktovkou olovských dobrovolníků se v Horním
Oloví nejprve nazdobila a postavila máj. Průvod
desítek malých a velkých čarodějnic i čarodějů
v čele s katy doprovodil za zvuku bubnů slámovou
čarodějnici na hranici. Pan Šimek všem popřál
hezkou zábavu, poděkoval všem dobrovolnickým kolegům za pomoc a po chvíli už čarodějnici
spolkly plameny. Dál už se pekly špekáčky, děti
soutěžily v čarodějnických dovednostech a večer
pro ně po setmění končil lampionovým průvodem. Pro dospělé mnohdy až rozbřeskem.
Město Oloví děkuje všem dobrovolníkům
za uspořádání a organizování tohoto odpoledne a váží si spolupráce, při které mohlo přispět
na drobné ceny pro děti.
V květnu se konal první ze dvou pro letošek
slibovaných kulturních výletů přednostně pro

seniory. Jelo se do Prahy a cílem byl muzikál
Mýdlový princ, případně každý prožil odpoledne
po svém. V autobusu se obsadilo padesát míst
a zhruba polovina výletníků vyrazila na muzikál
a polovina do ZOO Praha. Za tak velký zájem jsem
rádi a věříme, že i příští akce bude úspěšná.
10. června se na sídlišti Hory konala oslava
140. výročí od založení SDH Oloví.
Celý červen nám počasí dopřává jeden krásnější den než druhý, snad jen třikrát lilo jako
z konve a jeden z takových propršených dní připadl na 4. 6. Na den, kdy měly oslavit svůj svátek
naši nejmenší, a proto byl dětský den přesunut
na neděli 18. 6. Tentokrát počasí opravdu přálo
a akci s podtitulem Hrátky s piráty připravili členové kulturního výboru města ve spolupráci se
ZŠ a MŠ. Děti prošly několik soutěžních disciplín
a pak se dosytosti vyřádily na skákacím hradě.

Ze zastupitelstva města Oloví
Na konci roku 2016 a v první polovině letošního roku byly zastupiteli schváleny příspěvky a dotace:
• Minikártým Oloví 
3.000 Kč
• SDH Oloví- výročí 140 let
25.000 Kč
• Oděvy pro mladé hasiče 
6.187 Kč
• Na činnost SK Oloví
70.000 Kč
• Drosera
3.000 Kč
• F inanční příspěvek na 4. floriánské
setkání HČR, SDH Oloví
2.000 Kč
• Římskokatolická
farnost Kraslice
10.000 Kč
• Český svaz včelařů Sokolov
5.000 Kč
• Český svaz včelařů Kraslice
5.000 Kč
• dotace SK Oloví
- na opravu areálu
30.000 Kč
- 50 let výročí volejbalu 
10.000 Kč
• nákup potřebného vybavení
pro mladé hasiče 
120.000 Kč
Schválen Strategický plán rozvoje Oloví
pro období 2017-2022
Byly schváleny a vyčleněny finance z rozpočtu na letošní realizaci projektů:
• oprava hřiště na sídlišti Hory

• oprava dětského hřiště s novým pískovištěm a dětskými herními prvky na sídlišti
Hory
•
oprava plotu dětského hřiště v Horním
Oloví
• vybudování víceúčelového hřiště v Horním
Oloví
• rekonstrukce chodníků před MěÚ a k vlakovému nádraží
• v ýstavba nového kolumbária
• v ybudování plynové přípojky k MŠ

Získaná dotace
•D
 otace 100.000 Kč na opravu Kulturního
domu od Karlovarského kraje

Město ročně vyčleňuje zhruba 3 miliony
na provoz školy a školních budov

Do majetku města patří také budovy školy, školní jídelny a školky. Ročně jsou městem
poskytnuty cca 3 mil. na provoz těchto školních
zařízení. Jedná se o 15 % z celkového ročního
rozpočtu Oloví. S těmito penězi nadále hospodaří vedení školy. Většina z těchto peněz je
využita na provoz.
V rámci celkové rekonstrukce ulice Radniční bude zhotovena nová plynová přípojka
MŠ pro budoucí vybudování vlastní plynové
kotelny (stávající vykazuje vysokou ztrátovost).

V budově ZŠ byly opraveny vybrané povrchy
na chodbách, rekonstruované toalety atd.
Zároveň byly započaty práce na přemístění
kuchyně z budovy ŠJ do budovy ZŠ. Jak už bylo
zmíněno v minulém vydání Občasníku, stav
školní kuchyně byl již léta kontrolami hygienické stanice po technické stránce hodnocen
jako kritický. Většina stavebních prací proběhne o letních prázdninách, kdy děti ve škole
vystřídají řemeslníci. V novém školním roce
se pak žáci, pedagogové, ale i paní kuchařky
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budou moci těšit z nového zázemí školní jídelny
a kuchyně v budově ZŠ.
Všechny zmíněné stavební práce jsou hrazeny z městského rozpočtu a stejně jako v případě
komunikací je i údržba objektů nekonečný
příběh. Je to stejné jako s penězi v rodinném
rozpočtu, nejde všechno najednou. Proto možná
trochu škoda, že město pravidelněji neinvestovalo do obnov svého majetku už dřív. Dnes je
třeba řešit na prvním místě věci, jejichž stav je
již opravdu nevyhovující.
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Olovské fotbalové okénko

Je to již několik desetiletí, co byl založen olovský fotbal. Řada pamětníků si určitě vzpomene,
že byl obrovský zájem jak o mužský fotbal, tak
o žákovský fotbal. Oba týmy měly širokou hráčskou základnu, v týmech byla tím pádem velká
konkurence a podle toho to také na trénincích
a zápasech vypadalo. Jenže ty doby jsou ty tam.
Dnes je situace zcela jiná. Nevím, jestli je
to dobou, ale zájem o fotbal rapidně poklesl,
tedy alespoň o ten olovský. V současné době
hraje soutěže jen jeden mužský tým, který se
účastní okresního přeboru. Musíme si přiznat,
že výsledky ani herní styl nejsou tím pravým
lákadlem pro fanouška olovského fotbalu,
na některých hráčích je vidět, že si jdou zahrát
jen tak pro žízeň. Zarputilost a bojovnost tak
jsou pojmy, které si pamatujeme spíše už jen

z knížek. Podle toho také vypadají výsledky
olovského týmu, který v letošní sezóně vyhrál
jen dvě mistrovská utkání. V základní části
skončilo mužstvo na devátém místě, za ním
skončil už jen Horní Slavkov, který se ale ze
soutěže odhlásil. Aktuálně se hraje nadstavbová část, ve které se rozhodne o konečném
umístnění na 5. – 9. místě.
Za zmínku stojí i fakt, že se za podpory města Oloví mění zázemí olovské kopané. Před
kabinami se zřídila zastřešená pergola a letitý vzhled kabin se kompletně změnil. Olovské
hřiště se tak rázem může stát součástí kulturního života ve městě Oloví. A pokud by fotbal
ve městě skončil úplně, což není podle mého
názoru nemožné, může mít i další využití.
Daniel Bock

Oloví sportuje
Ještě na konci loňského roku, den po Štědrém dni, se v tělocvičně ZŠ odehrál turnaj
v nohejbalu. Vítězně z něj vzešli bratři Tomáš
a Lukáš Kričfalušiovi. Blahopřejeme.
V únoru se odehrál tradiční turnaj ve volejbale a vítězem se stal tým ve složení Tomáš
Pleyer, Michaela Tuleková, Jana Musilová,
Adam Král a Vladislav Lietavec.
8. 4. se ve velkém sále Kulturního domu
konal 2. ročník turnaje ve stolním tenise.
Účast byla sice o trochu slabší než loni,
nicméně bylo znát, že hráči přípravu nepodcenili. První místo vybojoval Tomáš Pleyer,
druhý skončil pan Miloslav Hajšman a krásné
třetí místo patřilo paní Janě Hájkové. Všem
účastník děkujeme a gratulujeme vítězům.

U příležitosti oslav padesáti let volejbalu v Oloví se na volejbalovém hřišti konal
v sobotu 10. 6. turnaj pro příchozí. Celkem se
zapsalo 38 hráčů, kteří se rozlosovali do družstev. Za krásného počasí se odehrálo několik
velmi pěkných zápasů. Bylo znát, že si všichni
přišli zahrát, ne se jen zúčastnit. Po pár hodinách výkřiků „mám! ... nemám! ... to dáme! ...“
se vítězem stalo družstvo ve složení Robin
Seifert, Jiří Mikuláš, Alois Hynek, Petr Dvořák,
Iva Máčalíková a Gabriela Cvingerová.
I když si všichni přišli hlavně zahrát, nešlo
přehlédnout radost a nevěřícný výraz těch,
kteří se prý viděli i po více než dvaceti letech.
A troufám si říct, že tohle je ten pravý smysl podobných akcí - užít si s přáteli to, co
nám i po letech zůstalo společné. To, co nám
sociální sítě naštěstí nikdy nedají.

Nejlepší hráči dubnového turnaje ve stolním tenise.

Autoři článků a redakční rada: Ing. Lukáš Kričfaluši, Michaela Nemešová.
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OLOVSKÝ OBČASNÍK

Mladí hasiči
Máme tu prázdniny a první delší pauzu
v kroužku. I devět měsíců od založení je
o kroužek stále veliký zájem. Z původního počtu 35 dětí jich nakonec zůstalo 26,
na jednotlivé kroužky dochází v průměru 21
dětí. Od září plánujeme opět přibrat nové
zájemce.
Původně jsme předpokládali, že se letos
zúčastníme nějakých pohárových soutěží
mimo hru Plamen, bohužel se nám tento
záměr nepovedl zrealizovat z důvodu pozdního získání věcných prostředků a tím
nemožnosti si cokoliv nacvičit. Dále se nám
nevyvedlo zajištění instruktorů. Zůstal jsem
na to prozatím sám. Naštěstí mi s kroužkem
pomáhá žena, kterou hasičina dokonce
začala i bavit.
Po dlouhých peripetiích se nám podařilo získat od města 120.000 Kč na pořízení
věcných prostředků. Prozatím jsme pořídili
vybavení na požární útok (přilby, rozdělovač, požární nádrž…) a další objednávky se
už rýsují. Díky tomuto jsme si s dětmi
konečně vyzkoušeli, jaké to je s vodou. Tady
nesmím zapomenout na naše hasiče Petra
Velase a Matěje Majerecha, kteří nám s tím
dost pomohli a ukázali co a jak z pohledu
strojníka. Chtěli bychom s dětmi poděkovat
panu Janu Nemešovi za pomoc s bezplatnou opravou a zprovozněním čerpadla PS12.
Od začátku roku jsme s mladými hasiči už stihli: Výlet na hasičskou stanici HZS
KVK Sokolov, kde nás hasiči přivítali a ukázali nám techniku. Dále jsme pomáhali při
čištění hasičské nádrže. Na hasičské slavnosti ke 140. výročí založení SDH Oloví si
naši mladí hasiči připravili stánek. Během
kroužků zdobili perníky, což bylo náročné,
protože stále chtěli ujídat. Maminky pak
upekly dobroty pro mlsné jazýčky návštěvníků hasičských oslav. Díky tomu můžeme
dětem pořídit trička na závody. Dále jsme
uskutečnili Soptíkovu cestu pro děti z MŠ,
ve které hodláme pokračovat i v následujících letech.
Začátek prázdnin si zpestříme třídenním
pobytem na Studenci, kde budeme s dětmi
pilně trénovat hlavně na závod požárnické
všestrannosti a další disciplíny v požárním
sportu Od září se totiž přihlásíme do hry
Plamen. Následuje prázdninová přestávka, během které si uděláme výlet do Světa
záchranářů v Karlových Varech. Znovu se
sejdeme v polovině srpna, kdy bychom se
vrhli na požárnické řemeslo a budeme doufat v úspěch ve hře Plamen.
Radek Grapa
vedoucí MH

