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Úvodník starosty
Vážení a milí spoluobčané,
oznamuji vám, že jsem ke dni 30. 11. 2017
rezignoval na funkci starosty a zároveň jsem
se vzdal mandátu člena zastupitelstva města Oloví. K tomuto kroku jsem se rozhodl
na základě osobních a zdravotních důvodů.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mě
v mé práci starosty a zastupitele podporovali a pomáhali. Svou funkci jsem se snažil
vykonávat co nejlépe a chápu, že některým
požadavkům spoluobčanů nemohlo být vyhověno. Bohužel funkce starosty je spjata
se spoustou legislativních procesů, které je
třeba dodržovat. Agenda byla předána místostarostovi města.
Na závěr bych chtěl sdělit pár skutečností,
aby nedošlo v budoucnosti k různým dezinformacích, neboť v příštím roce se budou
konat opět komunální volby a rád bych, aby
občané města dostali co možná nejpřesnější informace o dění na městě v uplynulých
třech letech.
Při nástupu do funkce na začátku listopadu 2014 jsem přebíral úřad, který disponoval
finančními prostředky ve výši 9.903.712,72 Kč.
V současné době jsou na účtech města finanční prostředky ve výši cca 17.000.000 Kč,
a to i přes veškeré vysoké náklady stavebních prací, které se realizovaly. Informace
o dění ve městě jsem se snažil v minulosti
shrnout do Olovského občasníku, který většina občanů obdržela. Olovské občasníky si
je možné stáhnout z internetových stránek
města.
Jak jsem psal v jednom z předchozích čísel, k tomu, aby mohly být realizovány stavební akce, je nutné mít ve většině případů
zpracovánu projektovou dokumentaci a mít
příslušné povolení.

Souhrn projektových prací, které byly realizovány od roku 2015:
•D
 opravní studie Oloví – sídliště Hory
•S
 tudie dopravního řešení - náměstí Horní
•O
 loví – regenerace veřejné zeleně
•Z
 měna způsobu vytápění – Mateřská škola
Oloví
•P
 lynovodní přípojka k Mateřské škole Oloví
•V
 eřejné osvětlení k nádraží
•O
 prava plynové kotelny Hory
•O
 prava plynové kotelny náměstí Horní
•V
 íceúčelové hřiště
•R
 ekonstrukce komunikace Radniční
•V
 odní nádrž Oloví
•K
 uchyň s jídelnou ZŠ Oloví

Na začátku roku 2018 bude již zpracována
projektová dokumentace Dopravní řešení
na sídlišti Hory včetně vydaného stavebního
povolení a bude tedy možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Dále uvádím seznam nejdůležitějších investic
za poslední 3 roky:
•R
 ekonstrukce vnitřních prostor Kulturního
domu
•S
 anace budovy Kulturního domu
•V
 ýměna oken v budově hasičské stanice
•V
 ýměna oken v Mateřské škole
•O
 prava hřbitovní zdi a střechy márnice
•R
 ekonstrukce obřadní místnosti
•O
 sazení herních prvků před prostorem zdravotního střediska
•O
 prava schodů a komína na zdravotním
středisku
•O
 prava elektroinstalace a výměna garážových vrat u technických služeb
•V
 ýměna oken a podlah v ZŠ Oloví
•V
 ybudování 2 kolumbárií na hřbitově

• Osazení zámkové dlažby u kašny
• Výměna garážových vrat v budově hasičské
stanice
• Vybudování nového osvětlení k vlakovému
nádraží
• Rekonstrukce 2 schodišť a přilehlých ploch
v horním Oloví u prodejny
• Oprava několika komunikací ve městě
• Rekonstrukce chodníku k vlakovému
nádraží
• Rekonstrukce chodníku před budovou Městského úřadu Oloví
• Rekonstrukce komunikace v Radniční ulici
• Vybudování víceúčelového hřiště
• Vybudování nového oplocení na dětském
hřišti v horním Oloví
• Vybudování nového oplocení a osazení
dětských prvků na sídlišti Hory
• Zhotovení plynovodní přípojky k Mateřské
škole
• Rekonstrukce kotelny na sídlišti Hory
a na náměstí Horním
• Rekonstrukce vodní nádrže
• Výměna kotlů na zdravotním středisku
• Vybudování jídelny a šaten v ZŠ Oloví

V současné době probíhá rekonstrukce
dvou střech na panelových domech na sídlišti Hory, která by měla být hotova na začátku roku 2018. Investorem je Bytová organizace Oloví.
Pevně věřím, že se bude i nadále pokračovat v investicích do městského majetku,
neboť město má dobrou finanční kondici.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné
a pohodové vánoční svátky a do nadcházejícího roku jen to nejlepší.
Ing. Lukáš Kričfaluši
starosta

Prvního pod
Cibulkou

1. ledna 2018 mezi 10 - 12 hod. se koná 4.
ročník Novoročního setkání pod rozhlednou
Cibulka. Loňského setkání, které pořádá Klub
český turistů, odbor Krušné hory Sokolov, se
zúčastnilo 250 turistů.
Zahýbejte s povánočními kily, vyčistěte si
těžkou hlavu po silvestrovské noci a přijďte
se svými kamarády a známými přivítat v novém roce 2018.
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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:
olovi@olovi.cz. Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2018.
5. Přihlášky jsou k dispozici v sídle městského úřadu
nebo v elektronické podobě na webových stránkách
města www.olovi.cz

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: olovi@olovi.cz nebo
osobně na adresu MěÚ Oloví, Hory 42 (nevyžádané
fotografie se nevrací).
7. Komise vyhlásí první tři místa
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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Skončily rekonstrukce městských komunikací

Zrekonstruovaná Radniční ulice.
Plánovanou rekonstrukci ulice Radniční jsme
avizovali již v minulém vydání našeho občasníku. Stěžejní stavební práce proběhli zejména
v letních měsících a výsledkem je nový vodovod
s kanalizací, nový asfaltový povrch a chodníky.
Město do této rekonstrukce investovalo částku
ve výši zhruba dvou milionů korun. Investorem
vodovodu a kanalizace byl VSMOS.

Zcela nový je chodník k vlakovému nádraží.
Stávající cesta byla ve velice tristním stavu. Vzhledem k poloze přímo vedle hlavní komunikace,
byla především ve dnech se sníženou viditelností
nebezpečná. Nové osvětlení s novým chodníkem
bylo tak naprosto nezbytné. Opravy se dočkal také
značně „zvlněný“ chodník před MěÚ. Suma za oba
chodníky se vyšplhala na 1.326.168,- Kč

Nový chodník k vlakovému nádraží.

I vy můžete pomoci při zimní údržbě města

Ilustrační foto
Úkolem zimní údržby pozemních komunikací
je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
vzniklých povětrnostními vlivy i jejich důsledků
v zimním období tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám
na straně jedné a k ekonomickým možnostem
na straně druhé.
V obvyklé zimní situaci vlastník - správce
komunikace odstraní, nebo alespoň zmírní
závady ve sjízdnosti, či schůdnosti komunika-

ci v časových lhůtách stanovených tzv. Plánem
údržby.
Plán zimní údržby pozemních komunikací
v majetku města je základním dokumentem pro
provádění prací spojených se zimní údržbou
a zároveň jedním z důkazních prostředků pro
posouzení vlastníka komunikace za škody vzniklé jejich uživatelům z titulu závad ve sjízdnosti,
nebo schůdnosti. Zároveň definuje potřebné
priority údržby, a to jak místní, tak časové. Tyto
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priority vyplývají z nestejné důležitosti komunikací a z technických možností provádění zimní
údržby. Údržba komunikací v majetku města
Oloví je zajišťována našimi pracovníky.
Po zkušenostech z předešlých zim prosíme
všechny občany, aby především v období s větší
sněhovou nadílkou umožnili našim pracovníkům
a zimní technice bezpečný prostor pro jejich práci. Apelujeme tak především na majitele vozů,
kteří svůj automobil „zazimují“ na komunikaci.
S přívaly sněhu se z automobilu stává překážka
pro zimní údržbu. O parkování mezi takovéto
autopomníky v zamrzlých kolejích ani nemluvě.
Jsme si samozřejmě vědomi nedostatečné
parkovací kapacity především v blízkosti panelových zástaveb. Nicméně takových „opravdu
kalamitních“ dní není mnoho, a tak by neměl být
problém si vyjít vstříc. Prosíme, uvolněte během
zimy komunikaci tak, abychom si nakonec my
všichni ušetřili mnohdy zbytečné rozhořčení
nad zimní údržbou.
Malé připomenutí nakonec; úkolem zimní
údržby je především zmírňování následků rozmarů zimního počasí. I my se těšíme na čisté
chodníky a silnice. Ty však z pravidla patří nejdříve k jaru. Přejeme všem krásnou zimu bez
nehod a úrazů!
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Výrobu rámečků nahradila drobná ruční práce

Po zhruba 25 letech výroby rámečků a paspartů ukončil pan Alois Hynek svou činnost a prostory provozovny nyní využívá ke své činnosti společnost
Gaudium Industrialis, ta se zde věnuje především drobným montážním pracím.

Firma Flabeg
v Oloví končí

Společnost Flabeg Czech s. r. o. v Oloví
během první poloviny nového roku uzavře
svou provozovnu. Nadnárodní společnost
zabývající se především dokončovacími
pracemi ve sklářském průmyslu vstoupila
do Oloví v roce 2006. O místo přijde zhruba
90 zaměstnanců.

Zábavní pyrotechnika může být nebezpečná
Oslavy konce roku si mnozí z nás nedovedou
představit bez zábavní pyrotechniky. Pyrotechnické výrobky v nesprávných rukou mohou ale
způsobit vážná zranění. Pyrotechnika nepat-

ří do rukou malých dětí a nenecháváme ji ani
v rukou podnapilých. Neházíme ji z oken, balkonů, či teras. Nikdy ji neodpalujeme v místech,
kde jsou chodci, lidé se psy, nebo s dětmi.

Městský úřad Oloví
přeje všem spoluobčanům pod

stromečkem vše, co se špatně balí.

Přejeme především klid,
pohodu a zdraví!

Vždy něco začíná

Inzerce v občasníku

a něco končí.

To jsou hned dva důvody,

V případě zájmu o umístění inzerátu (OSVČ,
firma), info o pořádání akce, přání k významnému životnímu jubileu atd. kontaktujte paní
Nemešovou - mysa.v@seznam. cz.
Občasník vychází dvakrát ročně; první číslo před začátkem velkých prázdnin a druhé
v období Vánoc.
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Ohlédnutí za kulturními akcemi druhé poloviny roku

Svatý Martin k nám na bílém koni sice nepřijel, ale i přesto děti pod vedením paní učitelek
Svobodové a Štětinové svými písněmi a s lampiony jistý příchod zimy v parku u řeky přivítaly.
První prosincovou neděli se v parku u kostela konalo slavnostní rozsvícení vánočního

DEN DĚTÍ
Jedna z červnových sobot patřila oslavě
našich nejmenších, Dni dětí. Tentokrát prckové v doprovodu svých blízkých dorazili
na fotbalové hřiště, kde pro ně byl připraven soutěžní program s pirátskou tématikou.
Skládala se pirátská loď, mapa pokladu, hrály
skořápky a spousta dalšího. Odměnou byly
výhry z tomboly, kdy se dostalo na všechny
a zmrzlina „ od Bodláků“.

POHÁDKOVÁ CESTA
Na rozloučení s prázdninami připravili
členové kulturního výboru v pořadí 3. pohádkovou cestu. Start u školy a cílem byla Cibulka.
Jako každoročně děti prošly několik disciplín
a potkaly se s pohádkovými postavami. V cíli
pod Cibulkou na ně už čekali účinkující z Šapitó
show, oheň, buřtíky a nějaké ty dobré drobnosti.
OSLAVY SV. MICHALA
Na dny oslav Sv. Michala letos vyšlo velice
příjemné zářijové počasí a tak jsme mnozí mohli
strávit pohodovou sobotu s dětmi na kolotočích
a houpačkách v prostorách před AGC.
Velké díky patří Mladým hasičům za „hasičskou vložku“ s ukázkami své práce a za vytvoření
aktivity pro ostatní malé nehasiče. Nedělní
dopoledne bylo tradičně spojeno s vysvěcením
kapličky.
NETRADIČNÍ NADÍLKA
Netradiční nadílka mezi nebem a peklem
proběhla v podvečer v prostorách před samoobsluhou v předvečer svátku Mikuláše. Na děti
už čekali pekelníci s Mikulášem a anděly. Nejprve všechny malé nezbedy prověřilo čertisko,
čítající z knihy hříchů jeden hřích za druhým.

stromečku. Po prvních slovech pana faráře se
mikrofonu chopily paní učitelky Svobodová
a Štětinová. Ty společně s dětmi z MŠ a prvního
stupně ZŠ zazpívaly několik vánočních koled
a už mohl být rozsvícen stromeček.
K vánočním symbolům neodmyslitelně patří
nejen stromeček, ale i jesličky s Jezulátkem, tři
králové, andělíčci a ani ti nechyběli. Na celém
krásném a veselém adventním podvečeru byla
přeci jen jedna skutečnost neblahá.
Bohužel, nějaký „dobrák“ ustřihl špičku
budoucímu vánočnímu stromku, který byl
zasazen v minulých letech. Terčem vandalizmu
se stromek stal už dříve, a proto byl zajištěn
oplocením, očividně ale ani to nestačí. Přesto,
i takovému neřádovi přejeme příjemné prožití svátků vánočních, v teple domova a v kruhu
svých nejbližších.
KULTURNÍ VÝLET
Letošní v pořadí 2. kulturní výlet pořádaný
městem se uskutečnil 30. září. Plný autobus
vyrazil tentokrát na Karlštejn, kde se konalo
vinobraní.
DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM
Za každou (nejen) kulturní akcí pořádanou
městem stojí velká práce a obětování mnoho
osobního času zpravidla členů kulturního výboru, a za to jim patří velké díky!
Na druhé straně nám v Oloví vznikla skupina,
tzv. Dobrovolníci a ti se s maličkým přispěním
města pouštějí „do svých akcí“. Když vidím tu
výbornou přípravu a nadšené tváře dětí, dělají
to skvěle. Věřím, že za mnohé, děkujeme!
V druhé polovině letošního roku Dobrovolníci
uspořádali Strašidelnou Horňačku a Netradiční
nadílku mezi nebem a peklem.
A nebyly by to naše milované děti, kdybychom
neslyšeli, jak že to doma odmlouvají a neposlouchají, vztekají se, až to slyší celý panelák,
jak že neuklízejí a neučí se, náš že brečí a řve…
Nicméně i čerti vědí, že to už k dětem jednoduše patří, a tak andělé promluvili k Mikuláši
a děti si odnášely plné kapsy dobrot.

STRAŠIDELNÁ HORŇAČKA
S dětmi jsme i tentokrát vyrazili na Strašidelnou Horňačku, a stejně jako loni jsme si to
užili. Vcelku dlouhé čekání před bránou do světa
duchů jasně ukázalo, že se nelíbilo jen nám a že
letos je návštěvníků o něco víc. Strašidelným
slovem jsme odemkli bránu a vydali se cestou
stínů. Míjeli jsme zbloudilé duše pirátů, kterým
děti pomohly nalézt řeku, aby mohli odplout
a našli klid. Naše Natálka se konečně přestala
všeho bát, protože cestou staré čarodějnici našla
ve sklenici plné, omlouvám se, hnusu malé hádě
k večeři a ta jí za to slíbila navždycky čarodějnickou ochranu a já alespoň trochu zrychlila krok,
když jsme míjeli vlkodava… Odměnou za odvahu
byl pak všem dětem balíček se sladkostmi a čaj
na zahřátí.
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Olovští mladí hasiči nezahálejí
Zdravíme všechny, kteří nám fandí. Kdo nás
bedlivě sleduje, určitě si všiml, že neproběhl
závod požárnické všestrannosti, který jsme před
půl rokem slibovali. Na Okresní radě mládeže se
rozhodlo, že se tento závod přesune na jaro.
Takže se nikdo bát nemusí, v dubnu se bude
v Oloví závodit! A v květnu pak zde proběhne
okresní kolo hry Plamen. S mladými hasiči se už
moc těšíme!
Naše sestava je stále stejná, od září nám
tedy přibylo pár nových tváří a počet mladých hasičů je 25. Největší novinka je, že dva
naši mladí hasiči David Cisarik a Fanda Gitter
uspěli v kurzu vedoucích mládeže, a stali se
z nich tak instruktoři mladých hasičů. Jsme
moc rádi, že máme takto šikovné kolegy, kteří
nám pomohou při výcviku našich hasičů.
Z naší činnosti: Z ohlasů víme, že naše soustředění na Studenci proběhlo výtečně, takže
na příští rok plánujeme pobyt o něco málo prodloužit. Svět záchranářů lze jen doporučit, je to
perfektní vzdělávací středisko. Na podzim se
naši hasiči zapojili do charitativní činnosti, když
vytvořili pár drobností na charitativní jarmark
pro nadační fond Šance onkoláčkům.
Na Svatomichalskou pouť si Mladí hasiči
připravili stánek s občerstvením a malou překážkovou dráhu pro děti. Poprvé na veřejnosti
pak předvedli požární útok. Chtěli bychom moc
poděkovat rodičům mladých hasičů. Jejich dobroty na stánku všem moc chutnaly a jsme rádi,
že nám takto pomáhají si vydělat nějaké peníze!
Za ty jsme s mladými hasiči mohli jet do kina

Divočáci na fotbalovém hřišti

a pořídili materiální vybavení. Rodičům také
patří velké díky za jejich obětavost a trpělivost.
Vozí děti na akce a aktivně nabízejí svou pomoc.
Další poděkování patří i výjezdové jednotce
hasičů, která nám neustále s něčím pomáhá a je
nám vždy k dispozici, když potřebujeme pomoci. Pokud jsem s poděkováním ještě na někoho
zapomněl, tak se velice omlouvám.

Radek Grapa
Vedoucí MH

Šipkaři Oloví

Restaurace U Bodláka je hlavním hracím
místem olovských šipkařů.
Tým ve složení Nouza Vojtěch, Gažák
Miroslav, Bajzík Josef, Doleček Marek, Joza
Oldřich, Klier Jan, Majerech Matěj, Pecková Petra, Sedlák David, Šimek Jakub, Titěra
Oldřich a Titěrová Petra hraje již druhým
rokem 3. ligu.
6. ledna 2018 pořádají Šipkaři Oloví
Novoroční turnaj v šipkách v Restauraci
U Bodláka.

Seznam akcí
v restauraci u Bodláka
• 16. 12. 2017 Country show skupiny
STREJDOVÉ od 18.00 hod.
• 24. 12. 2017 Otevřeno od 21. 00 hod.
• 26. 12. 2017 Nohejbalový turnaj dvojic,
v tělocvičně ZŠ Oloví ve spolupráce se
SPORT KLUB OLOVÍ fotbal, od 08.00 hod.
• 31. 12. 2017 Přivítání nového roku
SILVESTR, otevřeno od 19.00 hod.
• 01. 01. 2018 ZAVŘENO

Letošní sezóna se našim fotbalovým hráčům dvakrát nevydařila. Bohužel skončili na posledním místě tabulky s celkovými šesti body. Aby zklamání hráčů i fanoušků nebylo málo, fotbalové
hřiště navštívili divočáci. Naši tak museli dohrávat podzimní část sezóny na rotavském hřišti.
Klub teď doufá, že se mu podaří poničený trávník do jara obnovit. Zároveň by se na jaře měla
realizovat opatření, která v budoucnu takovému poškození černou zvěří zabrání.

Autoři článků a redakční rada: Ing. Lukáš Kričfaluši, Michaela Nemešová.
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• 06. 01. 2018 Novoroční turnaj v šipkách
v Restauraci U Bodláka, za spolupráce
šipkařského oddílu ŠIPKAŘI OLOVÍ.
• 17. 02. 2018 VALETÝNSKÁ (zábava, disco,
pářka, mejdan)
• 30. 04. 2018 MÁJKA, stavění májky, upálení čarodějnice, opékání vuřtů, lampionový
průvod, grilování masa, ohňostroj. Mezi
restaurací a samoobsluhou.
ZMĚNY VYHRAZENY

ZIMA 2017

Nové multifunkční hřiště

Pro všechny olovské děti, ale i ostatní sport
vyznávající veřejnost bylo v Horním Oloví zrealizováno nové sportovní hřiště s umělým
povrchem. Hřiště představuje důležité zázemí pro volnočasové mimoškolní aktivity dětí
a mládeže. Zároveň je jeho využití zařazeno
i do rozvrhu ZŠ I MŠ.
Multifunkční hřiště umožňuje provozování
celé řady sportů. Patří mezi ně mimo jiné i fotbal, košíková, volejbal, házená atd.
Celkové náklady na výstavbu víceúčelového
hřiště byly vyčísleny na 1. 519. 153,-Kč
Ve dnech školního vyučování je hřiště otevřeno od 8 do 20 hod. Ve dnech pracovního volna
a v období prázdnin od 8 do 20 dle závazných
objednávek. Za plynulý provoz hřiště odpovídá
pan František Bock, který ochotně zodpoví dotazy ohledně jeho fungování na tel. č. 728 837 606.
Provozní řád je vyvěšen na vstupních dveřích
areálu.
V rámci městských investic do sportovního
vyžití bylo zrenovováno i hřiště na sídlišti Hory.
Prostor byl nově oplocen a osazen brankami
a koši na košíkovou.
V přímé návaznosti, hned vedle zrekonstruovaného hřiště bylo obnoveno již zašlé dětské
hřiště. To bylo osazeno novým pískovištěm,
houpačkami a skluzavkou.
Zaběhlé dětské hřiště v Horním Oloví bylo
nově oploceno.

Město Oloví a zaměstnanci školy vás zvou na

8. reprezentační ples
K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr SOKRAT

10. března 2018 ve 20:00
sál Kulturního domu v Oloví

VSTUPNÉ
120 Kč v předprodeji na Městském úřadě
nebo 150 Kč na místě
PROGRAM
• Zahájení
• Slavnostní předtančení
žáků naší školy
• Host večera
• Anketa o ceny
• Půlnoční taneční představení

OLOVSKÝ OBČASNÍK
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Kulturní kalendář
ÚNOR 2018

26. 12. 2017
Turnaj
v nohejbale

Maškarní ples
pro děti s divadlem
HNEDLE VEDLE
•
Turnaj ve volejbale

BŘEZEN 2018
Reprezentační
ples města

DUBEN 2018
Pálení čarodějnic
vedle restaurace U Bodláka
s panem Šimkem
•
Velikonoční turnaj ve
stolním tenise

KVĚTEN 2018
Kulturní výlet
pro seniory

ZÁŘÍ 2018


ČERVEN 2018

SRPEN 2018

Dětský den

Pohádkový
les

Kulturní výlet
pro seniory
•
Svatomichalská
pouť

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

