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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
začíná léto, doba, kdy si všichni aspoň částečně oddechneme od pracovního shonu,
stresu a každodenních všedních starostí.
Meteorologové nám pro letošní léto slibují opět tropy. Vím, že se říká, že i věštění z křišťálové koule je někdy spolehlivější
než předpověď počasí; pokud se ale tentokrát trefí, nemáme zřejmě jinou možnost,
než sbalit plavky, ručníky a jít se natáhnout
k vodě.
Krásné klidné a hlavně bezpečné léto Vám
všem přeje starosta města
Ing. Lukáš Kričfaluši, starosta
V loňském roce proběhla dobrovolnická
akce čištění potoků v dolním Oloví (13 lidí)
a letos dobrovolníci (10 lidí) vytipovali černé skládky v Oloví a ty menší z nich uklidili.
Děkujeme....

Informace z úřadu
CENÍK DŘEVA
Palivové dřevo ostatní: 340,-Kč/BM bez
DPH
Listnaté dřevo: 440,-Kč/BM bez DPH
Prodej dřeva formou samovýroby (bez
rozlišení listnaté, jehličnaté): 80,-Kč/BM
bez DPH
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo se usneslo na pořízení
změny č. 1 územního plánu Oloví. Občané tak mohou podávat návrhy pro tyto
změny.
CENÍK ZA PRONÁJEM PROSTOR V KD
od 1. 1. 2016 činí pronájem malého sálu
v KD 1 000,- Kč/den, s vratnou zálohou
5 000,- Kč, pronájem velkého sálu 3 000,Kč/den, s vratnou zálohou 10 000,- Kč
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH KOTLŮ
Zastupitelstvo odhlasovalo výměnu starých neefektivních kotlů pro vytápění panelových domů na obou olovských sídlištích. Tato výměna by měla nájemníkům
přinést výrazné snížení nákladů na dodávky tepla a teplé vody.

Výdaje za rekonstrukce
V předešlém vydání Olovského občasníku
jsme nastínili některé zamýšlené investice do
potřebných rekonstrukcí městského majetku.
Některé záměry bylo vcelku snadné realizovat, jiné vyžadují stavební povolení a s nimi
spojené méně či více náročné stavební projekty.
Prozatím se zadařila částečná rekonstrukce prostor v kulturním domě. Opraveny byly
toalety, vyměněny jak hlavní vchodové, tak
vnitřní dveře, sníženy a rekonstruovány nové
sádrokartonové stropy a byly zhotoveny nové
omítky. Proběhla také výměna oken a starých
hlavních dveří za nové u hasičárny. Opravy
proběhly také na hřbitovní zdi a na střeše
márnice. Investovali jsme i do nové obřadní
místnosti. Zároveň pak v budově MÚ byly vyměněny dveře a nábytek v zasedací místnosti.
U zdravotního střediska zaměstnanci města

natřeli stávající plot a lavičky, očistili podezdívky a následně byla část tohoto prostoru
osazena dvěma fitness prvky a dvěma dětskými prvky - jednou řetězovou dvojhoupačkou a jednou vahadlovou čtyřhoupačkou.
Tím zde vznikl příjemný prostor pro nejmenší, ale i pro seniory při návštěvě zdravotního
střediska.
Poslední z větších investic, které byly provedeny, je investice do opravy silnic v Oloví. Napříč městem byly vytipovány úseky s největším poškozením, kde proběhlo vyfrézování
stávající komunikace a pokládka nového povrchu. Jsme si vědomi dalšího neutěšeného
stavu na některých komunikacích ve městě.
Jejich stav ovšem vyžaduje rozsáhlejší a nákladnější kompletní rekonstrukci. Některé
z nich bychom rádi realizovali v příštích letech.(red)

Bankomat na peníze do vsi nebo malého města je oříšek
O výhodách umístění bankovního automatu v místě, kde žijeme, asi nemusíme příliš
diskutovat. Bohužel umístit bankomat do
menšího města či na vesnici je spíše snem.
Některé banky říkají na rovinu, že pro ně
nejsou malé obce lukrativní. Jedním z hlavních kritérií pro zřízení nového bankomatu
je počet aktivních karet, náklady na stavební úpravy pro instalaci bankomatu, ale také
ochota obce podílet se na provozních nákladech v případě, že nebude splněn požadovaný počet transakcí.
V praxi to pak vypadá tak, že banky své bankomaty umisťují kvůli konkurenci třeba i tři vedle sebe v obchodních centrech nebo v obcích
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s počtem obyvatel nad 50 tisíc. Když už se menší obci přece jen podaří vyjednat podmínky pro
umístění ve své lokalitě (např. k oné bance přesunou obecní bankovní účet a všechny aktivity s ním spojené), často i tak měsíčně doplácí
částky v řádu tisíců korun za nedostačující počet provedených transakcí.
Místostarosta našeho města poptával pět
bankovních společností. Zástupci všech
těchto bank se vyslovili podobně. Ve zkratce: nejsme obchodní centrum ani větší město, navíc máme poštu, v okolních městech je
bankomatů dostatek, a tak ani jedna z dotázaných institucí nemá v plánu Oloví svým
bankomatem osazovat.(red)
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Městský úřad Oloví vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ROZKVETLÉ OKNO

Předmětem soutěže je nejlepší květinová výzdoba oken, balkónů, okolí domů či předzahrádek v těchto kategoriích:

1. rozkvetlé okno nebo
balkon v rodinných
domech a chalupách

PRAVIDLA SOUTĚŽE

2. r ozkvetlé okno nebo
balkon v bytových
domech

3. rozkvetlé předzahrádky
nebo okolí domu

1. 
Soutěžit můžou občané, chalupáři z Oloví
a místních částí Lipec, Studenec a Nové Domy.

tronicky na e-mail: podatelna@olovi.cz.
Uzávěrka soutěže je 30. srpna 2016.

na adresu MěÚ Oloví, Hory 42 (nevyžádané
fotografie se nevrací).

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.

5. Přihlášky jsou k dispozici v sídle městského
úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města www.olovi.cz

7. Všechny doručené fotografie budou zveřejněny také na webových stránkách města.

3. V yhodnocení 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 elek-
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6. V průběhu soutěže se může každý přihlášený
účastník prezentovat maximálně třemi fo-

tografiemi v každé kategorii.

	Na fotografii musí být uvedeno jméno sou-

těžícího, adresa, telefon nebo e-mailová
adresa a musí být doručena elektronicky na
e-mail: podatelna@olovi.cz nebo osobně
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8. Komise vyhlásí v každé kategorii první místo.
Vyhlášení získají odměnu a budou prezentováni v následujícím čísle Olovského občasníku a na internetových stránkách města.

Občanům, kteří nemají možnost květinovou
výzdobu nafotit sami, přijdeme rozkvetlé
okno, balkon či předzahrádku nafotit. O tuto
službu je ovšem nutno předem požádat.

Regulace provozování loterií
Automatům se běžně říká výherní. Jejich princip je ovšem opačný, obrat hráče a vydělat
majiteli. Jsou tak prostě nastavené. Ačkoliv
pravděpodobnost výhry není velká, hráči ji nepřestávají pokoušet. U určitého procenta hráčů
vášeň pro hru přerůstá v patologické chování,
které se označuje jako závislost na hazardu.
Závislý hráč není schopen racionálního jednání a představa výhry ho zbavuje jakýchkoliv
zábran. Problematičtí hráči se pak dostávají do

dluhové spirály a stahují s sebou i své blízké.
Kvůli neřešitelné situaci patologičtí hráči často
tíhnou k alkoholu a drogám a výjimkou nejsou
ani případy sebevražd, kdy se takovému hráči
rozpadla rodina.
Kriminalita problémových hráčů pak komplikuje životy obyvatel. Z výše uvedených důvodů
přijalo zastupitelstvo města Oloví od 1. 1. 2016
obecně závaznou vyhlášku O regulaci provozování loterií a jiných podobných her. 
(red)

Olovský okrašlovací spolek

Založení nového nepolitického a neziskového občanského sdružení na obnovu občanského života v obci Oloví vzniká v květnu roku 2003 jakožto pokračující a navazující orgán původního občanského sdružení občanů Oloví z počátku 20. století. Zakladateli spolku jsou jmenovitě Martin
Opatrný, Michal Kunštár, Jan Kovačík, Jindřich Leibelt, Dominik Seifert, Ing. Petr Potužák.
Smyslem a cílem vzniku sdružení je iniciovat, organizovat, napomáhat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity v obci Oloví a jejího okolí ve věcech kulturních, společenských, ekologických, sportovních a historických. Nezávisle na funkčnosti Olovského okrašlovacího spolku
vzniká v roce 2011 skupina lidí, kteří se snaží v téměř stejném duchu realizovat nápady, jež by
měly zkvalitnit veřejný život ve městě Oloví. Po stagnaci a několika letech nečinnosti Olovského
okrašlovacího spolku pak vstupují v lednu roku 2015 noví členové, jejichž cílem je znovu pokračovat, tentokráte již jako řádně registrovaná organizace.

ZPRACOVANÉ PROJEKTY A AKCE V DOBĚ PŮSOBNOSTI OLOVSKÉHO OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU
SEŘAZENÉ CHRONOLOGICKY:
1. Rekonstrukce kaple Nejsvětější Trojice na Šibeničním vrchu u Oloví
2. 2004 - Obnova kaple Sv. Josefa
3. 2006 - Obnova památníku padlých z 1. světové války za Starými Horami u Loučné
4. 2008 - Obnova křížku „Nad nádrží“
ZPRACOVANÉ PROJEKTY A AKCE V DOBĚ PŮSOBNOSTI NEREGISTROVANÉ SKUPINY OSOB
SEŘAZENÉ CHRONOLOGICKY:
1. 2011 - Rekonstrukce laviček u kaple Nejsvětější Trojice na Šibeničním vrchu u Oloví
2. 2012 - Rekonstrukce městské kašny ve městě Oloví
3. 2012 - Revitalizace městského parku – I. etapa
4. 2013 - Naučná stezka Oloví – (pouze spolupráce se ZŠ a MŠ Oloví)
5. 2014 - Označení turistického cíle „Rozhledna Cibulka“ – dřevěné označníky
6. 2015 - Označení turistického cíle „Rozhledna Cibulka“ – dopravní značení
7. 2016 - Instalace laviček u rozhledny Cibulka
PLÁNOVANÉ AKCE 2016
• Označení turistického cíle „ROZHLEDNA CIBULKA“ – Tabule pro lepší orientaci s mapovými
podklady, instalace panoramatické mapy
• Kompletní údržba PAMÁTNÍKU PADLÝCH Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY za Starými Horami u Loučné – odstranění přebytečné vegetace
• Dokončení obnovy KAPLIČKY V K. Ú. NOVÉ DOMY
V současné době občanské sdružení čítá celkem 3 registrované členy a zhruba 10 členů neregistrovaných. Občanské sdružení si neklade za cíl mít širokou základnu členů, kteří by byli registrováni, jde spíše o přístup občanů, jak se k dané akci postaví, zda jsou ochotni investovat svůj
osobní volný čas bez nároku na honorář, anebo být lhostejní vůči svému okolí. Při každé akci se
užije spousta zábavy, ale zároveň se řeší společně vzniklé problémy. Čím více nápadů, tím lépe
pak vypadá výsledek snažení. 
Patrik Oravec
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AUDIT MĚSTA
V průběhu dubna proběhlo na městském
úřadě každoroční přezkoumání hospodaření města. Kontrolní orgán z Krajského úřadu
Karlovarského kraje konstatoval, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
S vydáním řádu veřejného pohřebiště vstoupila v platnost nutnost uzavření smlouvy za
pronájem hrobového místa.
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA
Aby bylo možné v budoucích letech žádat o dotace z některých dotačních programů, je třeba disponovat strategickým
plánem rozvoje města, který se bude vypracovávat v druhé polovině roku. Náplní
strategického plánu rozvoje města Oloví
bude i možnost aktivního zapojení obyvatel.
GEOPORTÁL
Z internetových stránek města je snadno
přístupná mapová aplikace Geoportál. Novinkou Geoportálu je spuštění dvou nových
modulů. Můžete zde snadno nahlédnout do
obsazenosti místního hřbitova a dále je zde
vložena elektronická verze územního plánu.
OZELENĚNÍ OLOVÍ
Opět se vracíme ke zprávě z minulého čísla
občasníku. Zmiňovali jsme, že je před námi
vypracování Studie ozelenění Oloví - regenerace veřejné zeleně. Aktuálně je studie zpracována. Náklady na regeneraci zeleně jsou
ovšem obecně velmi nákladnou záležitostí.
Finance na realizaci je tedy třeba rozložit
do několika let. Zároveň musíme myslet i na
zamýšlenou realizaci změny dopravní infrastruktury na obou našich sídlištích (změny
parkovacích ploch, chodníků aj.).
Jako první vlaštovku ozelenění a zkrášlení
našeho města jsme proto zvolili nejméně
nákladnou, a přesto krásnou výsadbu květin.
Bylo vyrobeno a osázeno 16 truhlíků, které
byly rozmístěny po Oloví.
MŮŽEME SE TĚŠIT NA CYKLOSTEZKU?
Naše město je jedním z členů Dobrovolného
svazku měst a obcí Kraslicka. Tento svazek
dlouhodobě usiluje o vybudování cyklostezky mezi Kraslicemi a Sokolovem. Cyklostezka
by měla vést podél řeky Svatavy a mohla by
se napojovat jak na stávající stezku kolem
Ohře, tak i do Německa. Potřebná studie je
zpracována již léta, ale potýkala se s problematickým úsekem mezi Rotavou a Olovím, kdy část trasy byla neideálně vedena
po státní komunikaci. Nově byla tato studie
aktualizována a aktuálně města Kraslice
a Rotava uvolnila ze svých rozpočtů finance
na vypracování prvního stupně PD na trase
Kraslice - Rotava. Podle studie by pak vybudování samotné cyklostezky vyšlo zhruba na
60 milionů korun a samotná výstavba cyklostezky by byla rozdělena do několika etap.
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Klub seniorů

Snad každý z nás touží prožít svůj život naplno. Vždyť kolem je tolik věcí, na které jste
jako mladí nebo zcela zdraví neměli čas. Těch
plánů, co jste měli, těch míst, co jste chtěli navštívit...
A najednou je konec každodenním pracovním
povinnostem, a tak nastává čas si tyto plány
plnit. Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět

doma, ale máte zájem scházet se s vrstevníky,
máte zájem jezdit na výlety, vyhledáváte kulturní život, zkrátka pro vás, kdo chcete žít aktivněji, je tu Klub seniorů. Od února se v po-

Dětské maškarní

čtu deseti až patnácti scházejí naši senioři
v malém sále Kulturního domu, a to každou
středu od 15 hod.

Dne 28. 5. 2016 město zorganizovalo přednostně pro seniory výlet do zoo v Plzni. Podobně
senioři sami vyrazili na výlet do Chebu, kde
navštívili Retro muzeum a místní kulturní pa(red)
mátky.

Reprezentační ples se opět vyvedl!
6. reprezentační ples města Oloví se v letošním roce konal 12. března. Zábavná atmosféra
se podobně jako loni šířila celým večerem od
sálu až po salónek našeho KD. Zahájení plesu
se již tradičně ujaly paní učitelky z MŠ a ZŠ,
paní Svobodová a paní Štětinová. O zábavu
a stále plný taneční parket se celý večer staral
sokolovský Taneční orchestr Sokrat. Na úvod
večera všechny přítomné potěšilo předtančení
dětí z tanečního kroužku ZŠ Oloví pod vedením
Mgr. Svobodové.
Vzápětí sálem začaly proplouvat dámy s prodejem lístků do tomboly, o kterou byl velký
zájem. Ceny nám všem byly na očích, a to opět
v hojnějším počtu než v loňském roce. Kdo by
odolal pokušení, když mezi hlavními výhrami
byla televize, mobilní telefon, tablet, popelnice a spousta a spousta dalších cen! Losování

probíhalo během večera a určitě zpestřilo zábavnou atmosféru hodnotnými a originálními
cenami. Všem výhercům patří velká gratulace!
Zlatým hřebem večera bylo účinkování hlavního hosta. Letos naše pozvání přijala česká
zpěvačka, moderátorka a muzikálová herečka
Heidi Janků. Dostála své pověsti krásné a divoké dámy, a tak všechny přítomné potěšila nejen energickými písněmi ze svého repertoáru,
roztančila celý sál, ale ani jedno mužské oko
nezůstalo bez zájmu. Velice poutavé bylo i taneční vystoupení aktérek jedné z pražských tanečních skupin.
Letošní ples se opravdu povedl. Velký dík nepatří jen všem organizátorům, hostům a sponzorům, ale právě vám, nám všem přítomným, kteří
se umíme dobře pobavit. Přátelé dobré nálady,
za rok opět na shledanou!

Hasiči hledají nové kolegy a kolegyně

V Oloví pomáhají při organizaci městských akcí,
spolupracují i s MŠ a ZŠ Oloví a některé naše
členy můžeme spatřit i při kulturních akcích
v KV aréně v Karlových Varech, kdy dobrovolně
a ve svém osobním volnu pomáhají s požární
bezpečností.
Na přelomu podzimu počítají s organizací Závodu branné všestrannosti. Účastnit se budou
nejen členové, ale i zájemci z řad příchozích. Podrobnosti budou včas zveřejněny na

Sbor dobrovolných hasičů působí v Oloví již od
roku 1877. Naši hasiči jsou aktuálně poloprofesionální jednotkou zřizovanou městem a zařazenou do kategorie JPO II. Při vyhlášení poplachu
vyjíždí jednotka z místa své dislokace nejpozději
do pěti minut.
V letošním roce dojde ke změnám v požárním
poplachovém plánu, kdy HZS rozhodl o přeřazení olovské jednotky z JPO II na jednotku JPO
III. Tato změna administrativně proběhne v průběhu roku. Pan Miroslav Filandr nadále zůstává
velitelem SDH Oloví. Hlavní pracovní poměr mu
byl změněn na dohodu o pracovní činnosti.
Naši hasiči nevyjíždějí jen k požárům, ale spolupracují např. při autonehodách, živelných pohromách, zajišťují obtížný hmyz (vosy, sršně…).

Minikáry Oloví
Historie minikár v Oloví sahá až do roku 1977.
Za svou éru olovský minikárový klub vystřídalo
několik jezdců, ale věrná mu do dnešních dnů
zůstala rodina Opolských.
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www.sdh-olovi.webnode.cz

Zároveň olovští hasiči hledají nové kolegy a kolegyně do svých řad. Máte-li zájem, kontaktujte
pana Martina Ďáska na tel. 720 513 411 nebo
pište na e-mail: hasiciolovi@seznam.cz.

Pomalu se v této závodní rodině předávají žezla
těm nejmladším a ti se v minulé sezóně umisťovali v celkových výsledcích mistrovství ČR a jiných významných závodech na předních příčkách. Kus letošní sezóny mají ještě před sebou,
a tak jim přejeme hodně zdaru!
Minikárový klub žádal v letošním roce město

OLOVSKÝ OBČASNÍK

V sobotu 13. února se v našem KD konalo dětské maškarní. Stejně jako v roce předešlém
nás celým zábavným odpolednem provázelo
účinkování dětského divadelního uskupení
HNEDLE VEDLE. I přes všudypřítomně řádící
zimní virózy a plané neštovice dorazila v doprovodu svých nejbližších spousta malých
maskovaných nadšenců. Děti, ale i rodiče
vytvářeli opravdu pozitivní atmosféru, a tak
zábava v kombinaci s aktéry z HNEDLE VEDLE neztrácela na obrátkách.
Mezi spoustou krásných masek víl, princezen,
pirátů a pirátek, čarodějnic a superhrdinů
začali dovádět i dozajista nejmladší olovský
pankáč, malý kovboj, klučina coby zaměstnanec ČEZu, holky tanečnice a děti v dalších
převlecích. Když se ve dveřích objevil malý
robot, svým příchodem všechny přítomné
v tom nejlepším slova smyslu rozesmál.
S programem HNEDLE VEDLE jsme si s dětmi zatančili, zasoutěžili, nakreslili obrázky
a pěkně si zablbli s kruhy hula hula. Když
naše malé slečny vyhrály nad kluky v přetahování lana, tatínkové se hned zuby nehty
pokusili o nápravu. O chlup a stěží maminky
porazili!
Při loučení nám HNEDLE VEDLE připomnělo, že se uvidíme zase v srpnu u rozhledny
Cibulka, na konci Pohádkové cesty. Závěrem
tedy na viděnou u Cibulky a napřesrok na
maškarním!

o dotaci ve výši 10 000,- Kč na svou režii. Zastupiteli města byla schválena dotace ve výši
5 000,- Kč. Přáním zastupitelů města je, aby se
závody minikár do Oloví vrátily. Město nabízí pomoc s organizací, s poháry a zároveň s případnou vyšší dotací.
(red)
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Sport klub Oloví

Fotbal muži

Tým mužů letošní ročník odehrál v okresním
přeboru, který měl letos pozměněný hrací
systém. Po odehrání základní části se soutěž
na jaře 2016 rozdělila na dvě části - na skupinu o postup a skupinu o umístění. Naše mužstvo bohužel hrálo jen o umístění. Jak jsme
již psali minule, mužstvo vstalo z popela, kdy
po delší odmlce hraje opět soutěžní utkání.
Jsme dobrá parta pestrého věku od 15 let do
55 let, která hraje fotbal pro radost, těší nás
zájem fanoušků Olovského mužstva, kteří
chodí náš tým povzbuzovat zejména v domácích zápasech. Touto cestou bychom chtěli
fanouškům poděkovat za přízeň i v utkáních,
ve kterých se nám nedařilo, a doufáme, že
se jejich obdivu budeme těšit i v sezóně
2016/2017.

Fotbal žáci
Dětský den s indiány
Letošním oslavám Dne dětí počasí opravdu
přálo. Byl krásný slunečný den, a tak se spousta našich nejmenších mohla v parku u řeky při
setkání s indiány vyřádit. Tematicky zaměřené odpoledne odstartovaly paní učitelky z MŠ
a ZŠ. S několika šikovnými předškoláky na úvod
zatančili a zazpívali a pak už se mohlo soutěžit
a hrát. Byla připravena spousta stanovišť. Např.
střelba z luku, indiánské plazení, malování totemů a navlékání korálků. Na každém z nich si
malý indián vysoutěžil odměnou bonbon a jedno indiánské pírko na svou čelenku. Zároveň
průběžně probíhalo losování tomboly a byla
rozdána spousta krásných cen. Po celé odpole-

dne byla pro děti postavena veliká nafukovací
skluzavka a připraveno občerstvení nejen se
zmrzlinou.

Pálení čarodějnic
Každoroční tradiční pálení čarodějnic se opakovaně konalo u samoobsluhy na náměstí Horním.
Parta místních dobrovolníků zorganizovala
stavění bohatě nazdobené máje, po kterém
následoval lampionový průvod dětí, zakončený ohňostrojem. Děti z průvodu si vysloužily
odměnou pár drobností. Pak už oslavy příchodu
jara a loučení se zimou volně plynuly u hořícího
ohně a za vůně pečených špekáčků až do brzkých ranních hodin.

Únorový volejbalový turnaj
Pro nemoc byla tentokrát účast nižší, ale i přesto jsme si pěkně zahráli. Olovští hojně marodili,
ale přesto dorazili hráči z Brna, Chomutova i ze

sousedního Německa. Vítězové i poražení se po
skončení turnaje jako vždy sešli v dobré náladě
večer u piva! 
(red)
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Tým žáků hraje letošní ročník v okresním přeboru mladších žáků, vede ho Jakub Hofman
společně s Miroslavem Grochalem, kterým
patří dík za čas věnovaný našim žákům. Pokud se týká samotných mistrovských utkání
žáků, výsledkově jsou na štíru, chuť hrát jim
to ale nevzalo. Příští rok bude končit více
hráčů (ročník 2003), kteří již nebudou moci
v kategorii mladších žáků nastoupit. Byl bych
rád, aby naše mužstvo rozšířili další zájemci
z řad dětí ročníků 2004 a mladších, kteří by
hráli v následující sezóně od podzimu 2016.
Zájemci se mohou hlásit u pana Daniela Bocka, případně u pana Jakuba Hofmana.
Daniel Bock

Turnaj ve stolním tenise
Poslední
květnová
sobota
byla
věnována
1. olovskému
ročníku
ping-pongu. Sešlo
se patnáct příznivců tohoto sportu. Účastníci se rozlosovali do dvou
skupin a po utkáních každý s každým Vojta Zima sečetl body. Pak už se proti sobě
v pavouku postavili ti nejsilnější hráči jedné
skupiny s nejslabšími hráči skupiny druhé,
až kolem třetí odpoledne vzešel absolutní vítěz sportovního dne. Některé duely
byly napínavé až do konce, někdy to zas až
tak nešlo. Tak už to bývá. Nikdo z toho ale
neměl těžkou hlavu a všichni jsme se dobře
bavili! A to je ten důvod, proč se zase příště sejít. Nejen porovnat, jak jsme dobří, ale
také se pobavit.
K prvnímu místu gratulujeme panu Pleyerovi,
k druhému paní Hájkové a panu Hajšmanovi
patří gratulace za místo třetí. 
(red)
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Střípky ze života školy
Krajské kolo v šachu

Recitační soutěž

Dne 17. 3. 2016 jsme se s žáky naší školy opět
zúčastnili Okresního kola recitační soutěže
v Sokolově. Žáci Jan Pejpal a Sára Pivničková
byli reprezentanty 1. kategorie, žák Ondřej
Odehnal 2. kategorie a žák Jakub Augustin
odprezentoval svou báseň ve 3. kategorii. Všem
těmto žákům děkujeme za odvahu postavit
se před tak početné publikum s odhodláním
podat co nejlepší výkon. A vězte, že jejich

„Každý velký šachista byl kdysi začátečník.“
Irving Chernev
„V šachové partii vyhrává ten,
kdo udělá chybu jako předposlední.“
Savielly Grigorjevič Tartakower
přednes básně byl výkonem, nad kterým jsem
se dmula hrdostí. V letošním ročníku jsme
navázali na úspěch Michala Záhorského z roku
2015. Do krajského kola totiž postoupil Jakub
Augustin, z čehož máme neskrývanou radost.
Přejeme Jakubovi hodně štěstí a mnoho úspěchů i v dalším jeho snažení.
Poděkování patří i všem našim učitelkám
českého jazyka, které žáky svědomitě připravovaly jak v rámci třídního, tak i školního
a okresního kola recitační soutěže. Děkujeme
nejen za váš strávený čas, ale i za ochotu, podporu a povzbuzování našich žáků.
Blanka Polanová

Základní škola v Teplé pořádala Krajské kolo
přeboru škol Karlovarského kraje v šachu
družstev (16. února 2016). Naše škola se zúčastnila tohoto turnaje zastoupením ve 2. kategorii.
Družstvo hrálo ve složení David Drugda, Matěj
Krůza, Jakub Augustin, Matěj Opatrný a František Gitter (všichni jmenovaní jsou žáky VI. a VII.
třídy). Jedna partie trvala 10 - 15 minut a hrálo
se na dvě kola s každou školou v této kategorii.
Celkově jsme obsadili 4. místo. Děkujeme našim
mladým šachistům za reprezentaci naší školy.
Ing. Pavel Plavec

Oslava Dne vody

Březen – měsíc knihy aneb den se Zdeňkem Svěrákem
Dne 30. 3. 2016 se žáci 2. stupně zúčastnili vyučování zaměřeného na připomenutí významného
životního jubilea známé české osobnosti, a to
Zdeňka Svěráka. Žáci se seznámili s životním
příběhem tohoto multikulturně zaměřeného
muže, připomněli si jeho písňové texty, literární
tvorbu i tvorbu filmovou a divadelní. Společ-

ně si zazpívali známé i méně známé písničky,
poznávali ukázky ze známých filmů, přiřazovali k těmto ukázkám názvy filmů, seznámili se
s tvorbou divadla Járy Cimrmana a v neposlední
řadě se dověděli také informace o Svěrákových
významných spolupracovnících a přátelích.
Blanka Polanová, Terezie Houdková

Hudební koncert žáků ZŠ Oloví pro veřejnost
V úterý 22. března, na tento den připadá
světový den vody, absolvoval výběr žáků
z druhého stupně exkurzi v úpravně vody
Horka. Asi po půlhodinové jízdě od školy
jsme vystoupili u úpravny vody vzdálené půl
kilometru od samotné hráze. Průvodcovství
se ujal zástupce úpravny, který nás asi hodinu provázel celým provozem a vykládal
nám o tom, co vše je potřebné udělat, nežli
se bez obav můžeme napít vody doma z kohoutku. Voda se samozřejmě především
čistí a dále upravuje. Čištění se porvádí jak
mechanické, tak samozřejmě i chemické.
Nádrž zásobuje převážnou část okresu Sokolov a nutno poznamenat, že voda odsud
je velmi kvalitní.
Ing. Pavel Plavec
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U příležitosti blížícího se konce školního
roku 2015/2016 se dne 6. května uskutečnily hudební ukázky našich žáků pod vedením
manželů Bubleových, kteří na naší škole vedou odbornou výuku hry na nástroj. Věrným

divákům naši hudebníci předvedli, co nového
se během tohoto školního roku stihli naučit.
Děkujeme všem příznivcům hudby, kteří nás
přišli podpořit svou milou přítomností a bohatým potleskem. V neposlední řadě je nutné
poděkovat učitelům Zdeňce Bubleové a Karlu
Bublemu, kteří se našim žákům svědomitě
věnovali již druhým rokem. Obrovské poděkování patří našim hudebníkům: Emičce Pilarské
za hru na flétničku, Danynce Havelcové za hru
na housličky, Vítkovi Doanovi za hru na elektrickou kytaru, Františku Havelcovi za hru na
kytaru, stejně tak i Patriku Štětinovi, Ladislavu
Adamjákovi a Danielu Bockovi. Dále pak i Sáře
Pivničkové za hru na klávesy pod vedením
Daniely Ševčíkové. Již nyní se těšíme na příští
hudební koncert, tentokrát již v předvánočním čase.

Více fotografií je k vidění na olovizs.rajce.idnes.cz
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Studenti a studentky „učiteli a učitelkami“

V pátek 15. dubna nás opět navštívili studenti a studentky ze Střední zdravotnické školy
v Chebu za účelem zpestření výuky formou
projektového vyučování. Naši žáci byli nadšeni

POSTUP PŘI HOVORU S OPERÁTOREM:
1) Sdělte, co se přesně stalo.
2) Uveďte místo, kde k události došlo,
pokud voláte z mobilního telefonu,
uveďte i město.
3) Informujte dispečera o zraněných

prezentací zajímavých témat a aktivit s nimi
spojených, „učiteli a učitelkami“ jen o pár let
staršími. Žákům se velmi líbila aktivní část
prezentace - možnost vyzkoušet si resuscitaci
na figuríně, měření tlaku, první pomoc či cviky
pro zdravé sezení.
Na toto téma jsme navázali návštěvou Centra pro bezpečnost a zdraví (Svět záchranářů)
v Karlových Varech. Díky jedinečné zážitkové
metodě, simulacím, prostředí a zejména lektorům z řad záchranářů se v pondělí 25. dubna
žáci II. stupně naučili ty nejdůležitější základy
v oblasti poskytování první pomoci - tři kroky
pro život, resuscitace, ošetření poranění, volání na tísňovou linku a další - to byl program

První pomoc
I TY MŮŽEŠ ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT
Dbej na vlastní bezpečnost

ZJISTI, CO SE STALO
• ZAVOLEJ POMOC
Policie
158
Záchranná služba 155
Hasiči
150

Integrovaný
záchranný
systém

„Svět zdraví“, nabitý do poslední minuty z celkové délky 3 hodiny. Žáci byli velmi nadšeni
a už se těší na další zážitkový den ve Světě
záchranářů s programem „Svět ohně“, který je
plánovaný na 22. června. Daniela Ševčíková

(počet osob, které potřebují pomoc,
pohlaví, věk).
4) Sdělte dispečerovi jméno a číslo
svého telefonu.
5) Upřesněte místo události.
6) Hovor ukončujte až po operátorovi.

ZASTAV KRVÁCENÍ
• ZASTAV KRVÁCENÍ

112

Ránu zakryj sterilní gázou
a pevně obvaž obvazem.
Pokud krvácení nepřestává,
stlač ránu rukou a končetinu
zvedni nad úroveň srdce.

• ZJISTI, ZDA DOTYČNÝ
DÝCHÁ

(např. přiložením zrcátka
k ústům)

UVOLNI DÝCHACÍ CESTY

• UVOLNI DÝCHACÍ
CESTY

(například nečistoty,
zapadlý jazyk)
• ZJISTI, ZDA JE DOTYČNÝ
PŘI VĚDOMÍ (např. štípnutí,
poplácání po tváři)

Pokud je podezření na úraz páteře, znehybni
hlavu, a pokud to není
nutné, nehýbej s ním!

DÝCHÁNÍ Z ÚST DO ÚST
A následně střídej se
záchranými vdechy
v poměru za minutu
masáž srdce : vdech

MASÁŽ SRDCE

Pokud nedýchá, začni
s nepřímou masáží srdce.

STABILIZOVANÁ POLOHA
Polož poraněného do stabilizované polohy
(jako na obrázku).

30 : 2

• PORANĚNÍ HRUDNÍKU
A BŘICHA
zabodnuté předměty
nevytahuj! Zraněného přikryj.
Nepodávej jídlo ani pití!
• Zlomeniny znehybni pevným
materiálem. Nenarovnávej!
Otevřenou zlomeninu překryj
sterilní gázou,

OLOVSKÝ OBČASNÍK

7

LÉTO 2016

POHÁDKOVÁ CESTA

v OLOVÍ

2016

.
8
.
7
2
V PŘÍPADĚ OPRAVDU VYDATNÉHO
DEŠTĚ BUDE PC ZRUŠENA
a divadlo HNEDLE VEDLE bude
přesunuto
do Kulturního domu

PLÁNOVANÉ AKCE

24. ZÁŘÍ

• SVATOMICHALSKÁ POUŤ
A ZÁBAVA

ZÁŘÍ / ŘÍJEN
• výlet pro seniory

Jízdárenský provoz na Studenci
Studenec a jeho okolí jsou se svou překrásnou
přírodou jako stvořené k trávení volného času
procházkami, cykloturistikou anebo třeba na
hřbetu koně.
V letošním roce byla na Studenci zahájena
jízdárenská činnost, malý jízdárenský provoz
o šesti koních. S chovatelskou a instruktorskou licencí ji tam provozuje paní Tereza Trochová ze Studence.
Její jízdárenský provoz je zaměřený od rekreačního a hobby ježdění až po závodnický. Dává
příležitost dětem i dospělým, začátečníkům
i pokročilým, aby si zkusili, jaké to je sedět

na koni, naučit se základům jízdy na jízdárně
nebo v přírodě, případně poznali základy skokové gymnastiky.
Výuka jízdy na koni probíhá pod vedením
zkušeného certifikovaného cvičitele, na sedle
s bezpečnostními třmeny a s bezpečnostními pomůckami. Velkým úspěchem jejích závodících svěřenců bylo umístění na krásném
4. místě v sérii závodů Styl šampionát pony
2016 v Děpoltovicích. Jak sama říká, ráda vychází vstříc i rodičům, kteří by chtěli přivést
své děti třeba jen podrbat koně za uchem.
(red)

LISTOPAD

• PŘÍJEZD SV. MARTINA
• Rozsvícení
vánočního stromu

PROSINEC
• MIKULÁŠ
• posezení seniorů
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V případě zájmu kontaktujte:

paní Trochovou na tel. 604 755 422
AKCE OLOVÍ 2016

