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Můžeme se dál rozvíjet
Jaro, kdy se všichni nadechneme po dlouhé zimě, hřejeme se na sluníčku, všechno
pučí, kvete a roste, je za námi. Léto je již
v plném proudu, školáci a studenti před
sebou mají nejoblíbenější čas roku, letní prázdniny, mnohé z nás čeká dovolená,
a proto i já si dovolím být úvodem pozitivní.
Ke starostovskému postu v našem městě
jsem přišel, jak se říká, jako slepý k houslím.
Po rezignaci bývalého starosty padla volba
na mě coby místostarostu. Z osobních i pracovních důvodů jsem se rozhodl zastávat
tuto funkci jako starosta neuvolněný, hlav-

ním pracovním poměrem mi tedy zůstalo
mé dosavadní zaměstnání. Ostatní veškerý volný čas věnuji práci pro úřad a město.
Tímto děkuji kolegům zastupitelům, členům
jednotlivých výborů a všem zaměstnancům
města za spolupráci.
Z městského stavu účtu, který byl před necelými čtyřmi roky přibližně 10 milionů korun, se podařilo stav účtu dostat na aktuálních zhruba 21 milionů.
Šli jsme cestou úspor tak, aby nedošlo
k omezení základních funkcí města, jako
jsou infrastruktura, sociální oblast či škol-

ství. Jsem přesvědčený, že se nám díky nastaveným úsporným opatřením a uvážlivému utrácení podařilo uspořit se ctí. Odvážím
se tvrdit, že proto jsme si mohli a nadále
můžeme dovolit investovat tam, kde je to
zapotřebí, tedy do ulic, chodníků, do školy
a školky i městských budov, a nadále se pozvolna rozvíjet.
Přeji všem čtenářům krásné prožití léta
tam, kde je jim nejlíp, a s těmi, se kterými
je jim nejlíp, a hlavně, aby během svých cest
a pobytů potkávali pouze příjemné a milé
Starosta Jiří Mikuláš
lidi.

Stavební sezona v Oloví 2018

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH
PROSTOR NA SÍDLIŠTI HORY
V loňském roce jsme avizovali započetí
administrativních prací na realizaci nových
chodníků a parkovacích míst na olovském
sídlišti Hory. Ještě v průběhu loňského roku
byla zpracována projektová dokumentace.
Aktuálně městský úřad obdržel na tuto realizaci nutné stavební povolení. V letošním
roce však samotná realizace nebude možná
především z časových důvodů.
Pro nové zastupitelstvo je tedy vše potřebné připraveno. Nezbývá než uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele a z rozpočtu města
vyčlenit a schválit potřebnou finanční sumu,
s výdajem je v něm počítáno.

DALŠÍ OLOVSKÉ ULICE SE MOHOU TĚŠIT
NA NOVÝ POVRCH
Po loňské rozsáhlé rekonstrukci Radniční
ulice a po opravě děr, výtluků na různých silničních úsecích napříč Olovím, je i na letošní
rok připravena oprava několika dalších ulic
našeho města.
Na nový asfaltový povrch se mohou těšit
obyvatelé z ulic Tyršova a Čs. lesů. Zde proběhne částečné frézování vozovky a následná pokládka asfaltového recyklátu. Během
realizace se občané musí připravit na omezení provozu. V Sochorově ulici proběhne
vyspravení vytipovaných výtluků. Z asfaltu
bude také zhotoven chodník k lávce přes
řeku do Lipce.

Oloví schválilo financování
pečovatelské služby z Rotavy

25. června 2018 byl na zasedání Zastupitelstva města Oloví schválen návrh financování pečovatelské služby v Oloví. Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba Rotava.
Pečovatelky a sociální pracovníci budou
v případě zájmu připraveni pomoct klientovi např. při podávání i přípravě jídla a pití,
při pohybu, se základní péčí o vlasy a nehty,
promazání těla po koupeli, s běžným úklidem v domácnosti, s běžnými nákupy, ale
i s doprovázením dospělých k lékaři, na úřady a mnohé další.
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Na základě proběhlého výběrového řízení bude zhotovitelem všech výše uvedených
prací ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, a. s. Stavební práce by se měly realizovat
v měsíci srpnu. Celkové náklady jsou vyčísleny zhruba na 2 miliony korun.
PĚT BUDOV V OLOVÍ PŮJDE K ZEMI
Městský úřad obdržel demoliční výměr celkem na pět budov v ulicích Tovární a Sochorova, které se nacházejí již léta v žalostném
stavu. Nezbývá než z rozpočtu vyčlenit potřebné nemalé finance pro samotnou demolici. V budoucnu by parcely pod těmito domy
mohly být nabídnuty k prodeji pro novou výstavbu.

Poskytnuté dotace
a příspěvky v první
polovině roku
• Sportklub Oloví - činnost, opravy 110.000,• Dobrovolný svazek měst
a obcí Kraslicka 
62.779,• Mladí hasiči Oloví 
20.000,• Železniční spolek M 131.1
na Mikulášskou jízdu 
3.000,po stopách Karla I.
4.000,• Svaz včelařů
7.000,• Minikáry tým
5.000,• Drosera
3.000,-
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Městský úřad Oloví vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ LETNÍ 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 ji na
adresu: MěÚ Oloví, Hory 42, 357 07 Oloví
nebo elektronicky na e-mail:
olovi@olovi.cz. Uzávěrka soutěže je 31.
srpna 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 letní výzdobu nafotit sami, přijdeme okno, balkon či předzahrádku nafotit. O tuto službu je ovšem nutno
předem požádat.
Gratulujeme výhercům soutěže o nejkrásnější zimní výzdobu: 1. Miščuková Dagmar, 2. Hasmanová Helena, 3. Valíčková Michaela
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Aktuální stav lesů v okolí Oloví

V posledním období je ústředním tématem
veřejnosti problematika smrkových monokultur
postihovaných stále častěji větrnými kalamitami a následně hmyzími škůdci – především
lýkožroutem smrkovým.
Neustále jsme veřejnými médii informováni o rozsahu kůrovcem napadených lokalit
především na Moravě a v současnosti již i v jižních Čechách. Nadbytek kalamitní dřevní
hmoty, nedostatečná kapacita zpracovatelského průmyslu, dramatický propad cen dřeva,
diskuze o nadcházející největší kalamitě v historii našeho lesnictví, klimatické změny, obnova
smrkových porostů odolnějšími dřevinami atd.,
to vše již naši občané znají.

Jak to tedy je:
• smrkové monokultury vysazovali naši předchůdci již před 150-200 lety v dobré víře
v dřevinu, která byla a je i v současnosti
nejvýhodněji zpracovatelná i obchodovatelná. O klimatických změnách, postupném
oteplování a posunu vegetačních stupňů

v dalších 150 letech neměli nejmenší tušení.
Většina vlastníků lesa (především LČR) má
zisk z hospodaření postaven právě na této
ekonomicky nejvýhodnější dřevině.
• základem ochrany lesa proti hmyzím škůdcům je čistota lesa, včasné zpracování,
přiblížení a odvoz dřevní hmoty, likvidace
těžebních zbytků a samozřejmě mravenčí
práce provozních lesníků při vyhledávání
stromů napadených škůdci. Dřívější lesník
hospodařil na 150-200 ha, současní revírníci např. u LČR spravují revíry o rozloze
1500-2000, ha a někdy i více. Jsou samozřejmě
vybaveni
moderní
technikou
(služební automobily, počítače, využívá se
letecké snímkování, drony a v poslední době
i speciálně vycvičení psi), ale to stále nemůže nahradit poctivou práci lesníka v terénu,
která je však za současné situace nad jeho
fyzické možnosti. Situaci rovněž komplikuje trvalý nedostatek pracovních sil v celém
rezortu, nešťastný systém výběrových řízení,
rekordní odvody LČR do státního rozpočtu

– na druhé straně krachující dodavatelské
firmy a především drobní živnostníci. Tak
zoufalou situaci hlavně v otázce pracovních
sil jak v pěstební, tak i v těžební činnosti
nikdo z dosud žijících lesníků nepamatuje.

Ani LHC Oloví se kalamity nevyhýbají:
• rok 2011 – 450 m3, 2015 – 100, 2017 – 250 m3,
2018 – 230 m3
• tak jako ostatní vlastníky lesa nás postihly zvýšené náklady na zpracování kalamity,
problematika cen dřeva, náklady na ošetření napadeného dřeva škůdci a následně
úklid kalamitních ploch a jejich zalesnění v zákonném termínu. K tomu všemu je
nutno přičíst náklady na budování přibližovacích traktorových cest a jejich následnou
úpravu.
•
v současné době je zpracováno cca 90 %
kalamitního dříví, část kalamity bude nutno chemicky asanovat, s likvidací kalamity
pomáhají i naši samovýrobci dřeva.
Karel Lucák, OLH

Město se stará o životní prostředí

Město Oloví se každoročně stará o zlepšování
životního prostředí pro naše občany, ale i turisty, kteří naši oblast navštěvují.
Připomeňme si stavbu rozhledny „Cibulka“,
rozmístění informačních panelů, opravu turistického odpočívadla „Pískovna“, nové lavičky,
dřevěné odpadkové koše a dřevěná koryta pro
výsadbu květin.
V roce 2018 byl k 100. výročí vzniku Československa postaven dřevěný altán na vrchu
„Vyhlídka“ s nádherným pohledem na údolí
Svatavy, Boučský vrch, Slavkovský les, rozhlednu
Cibulka i Šibeniční vrch. Stavbu realizovali pracovníci města, dřevo na stavbu bylo poskytnuto
z našich lesů.
Karel Lucák, OLH
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Mladí hasiči se úspěšně rozrůstají

Zdravíme všechny čtenáře a naše příznivce.
Před dvěma lety, když jsme kroužek zakládali, nám moc lidí nevěřilo, že má naše aktivita
budoucnost. Po dvou letech můžeme hrdě říci,
že máme v kroužku 25 dětí, dva instruktory
a zúčastňujeme se her! Doufáme, že se nám
i nadále bude dařit jako doteď.
Od minulého článku jsme spolu podnikli plno
věcí. Kromě toho, že jsme přes zimu v tělocvičně trénovali práci s hadicemi, uzly, topografické
značky a hlavně fyzičku, jsme jeli také do sokolovského bazénu. Dále jsme si udělali brigádu
a za finanční podpory města si mladí hasiči
svépomocí předělali učebnu. Maminky našich
mladých hasičů se zapojily také do akce „Společně k cíli s Hasiči“, napekly dobroty do stánků.
Výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely.
Mezi závody jsme si stihli zajít ještě na výlet
na hrad Hartenberg. Tam jsme jeli vlakem a zpět
pěkně po svých přes Modrou kotvu, kde jsme si
opekli párky. Stejně jako loni i letos jsme pro
MŠ Oloví pořádali v rámci preventivní činnosti

akci „Soptíkova cesta“. Děti z MŠ si vyzkoušely
některé překážky, zastřílely si a naučily se něco
málo o hašení. Opět se chystáme na Studenec
na soustředění, kde budeme intenzivně trénovat na novou sezónu.
V březnu jsme si pro děti nachystali malé
závody, aby se připravily na závody opravdové. Soutěž proběhla v městském sále v Oloví.
Pak jsme se zúčastnili Závodů požárnické všestrannosti (ZPV). Tyto závody jsou součástí HRY
PLAMEN. Jako nováčkům soutěže nám bylo ctí
být pořadateli těchto závodů. Jak už jsme vás
informovali v předchozím článku, ZPV proběhla
u naší hasičské stanice. Následně jsme pořádali i druhé kolo HRY PLAMEN, které proběhlo
ve dnech 18. a 19. května na louce před areálem
AGC. Obou těchto kol se zúčastnilo 6 sborů, a to
my, Rotava, Kynšperk nad Ohří, Chodov, Březová
a Krajková. V 1. kole se naši mladší i starší hasiči umístili na 4. místě, v následujícím 2. kole se
nejlépe závody povedli mladším. Ti se umístili
ve Štafetě požárních dvojic na 3. místě. Celkově

se pak naši starší i mladší umístili na 4. místě.
Příští rok to už vidíme na postup do kraje.
Dále jsme se pustili do požárních závodů Karlovarské krajské ligy mladých hasičů. 5. května
2018 jsme jeli bojovat o Útvinské srdce, kde jsme
nedopadli moc dobře. Následně jsme se 3. června 2018 zúčastnili závodů v Chodově O pohár
starosty města. Mladší hasiči skončili na pátém
místě, starší na posledním osmém. V Sadově,
kde pořádají soutěž hasiči z SDH Bor, skončili
mladší poslední, starší na osmém místě z devíti
účastníků. Poprvé se starším povedlo umístit se
v požárním útoku na lepším než posledním místě, když v čase 39 sekund doběhli na sedmém
místě, což je prozatím jejich nejlepší výsledek.
Poslední závody před prázdninami byly noční
závody na Březové. Mladší se umístili na čtvrtém
místě, starší byli opět poslední. Bohužel se nám
stále nedaří, ale už jsou to jen malé chybičky.
Přejeme krásné prázdniny bez úrazů a na shledanou v nové sezóně. Vaši Mladí hasiči.
Radek Grapa.

V lednu jsme oficiálně zahájili provoz Klubu
seniorů města Oloví. Na zahajovací schůzce se
sešlo celkem 20 seniorů, tento počet se pak snížil
na 13 stálých členů.
V plánu na leden jsme měli ukázky dovedností seniorů, zároveň se jedna z našich členek,
paní Zlatuše Rothanzlová, zúčastnila Krajské
výstavky dovedností seniorů. Za svého vlastnoručně vyrobeného koníka na tyči pro hravé
děti získala děkovný dopis od hejtmanky Karlovarského kraje a dvě vstupenky do divadla
v Karlových Varech.
Z kulturních akcí jsme navštívili taneční odpoledne v Sokolově na Florencii, kde se nám moc
líbilo. Akci pořádal předseda seniorů Sokolov-Háječek, pan Juraj Zubko.
V lednu jsme popřáli dvěma seniorům k narozeninám a předali jim domácí dort. Dohodli jsme
se, že takto každý měsíc popřejeme všem oslavencům majícím v tom období narozeniny.
V únoru naše členka, paní Gerda Hazuchová,
uskutečnila pro místní občany kurz němčiny.
Z členek se jej zúčastnila paní Zlatuše Rothanzlo-

vá. Každou středu se v klubovně kulturního domu
setkávalo zdravé jádro našeho spolku.
V březnu nám město Oloví zapůjčilo velký sál,
kde jsme ve dnech 2.-3. března k radosti místních
obyvatel uskutečnili bleší trh. Pro velký úspěch
jsme akci 16. června zopakovali.
8. března jsme poseděli při muzice s občerstvením na oslavu MDŽ.
V dubnu se konala výměnná burza přebytků
sazeniček zahrádkářů, která přišla všem zúčastněným velice vhod. Klub seniorů zajistil osázení
květináčů na místním vlakovém nádraží.
V květnu jsme se zúčastnili stavění olovské
májky a ohňostroje v Kraslicích.
5. května jsme za velké podpory města zorganizovali zájezd do Průhonic, kde jsme si
v zámeckém parku mohli prohlédnout rododendrony a další krásné květiny. 23. května se konala
další exkurze v místních Průhonicích u Potužáků
na jejich krásné zahradě, kde dostali členové
našeho klubu pohoštění.
V červnu jsme každou středu pořádali v klubu posezení s debatou. Na akci konané v rámci

Mezinárodního dne dětí zajistíme občerstvení
a jedno stanoviště.
Na 22. září je plánovaný již tradiční kulturní výlet. Autobus v ranních hodinách tentokrát
vyrazí do Prahy na muzikál Čas růží se začátkem
v 15:00 hod. Zájemci o výlet mohou čas v Praze
samozřejmě strávit po svém, ale přednostně
zaplní místa ti, kteří budou mít zakoupené vstupenky na muzikál.

Akce Klubu seniorů města Oloví
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Ohlédnutí za kulturními akcemi první poloviny roku

DEN DĚTÍ
Druhá červnová neděle patřila oslavě
dne dětí. Ani nepříznivé deštivé počasí jej
nepřekazilo. Pro děti bylo na fotbalovém
hřišti připraveno několik soutěžních stanovišť, skákací pirátská loď a bublinová show,
která přinesla okouzlující podívanou na neuvěřitelné množství barev, bublinových forem
a tvarů.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
V únoru za našimi dětmi v nejrůznějších maskách a převlecích již tradičně dorazilo zábavné
uskupení HNEDLEVEDLE. Děti si na sále v Kulturním domě zasoutěžily, zatančily, zaskákaly
a vyřádily se. V létě se s HNEDLEVEDLE uvidíme
19. srpna v cíli Pohádkového lesa pod Cibulkou.

PARNÍM VLAKEM PO STOPÁCH KARLA I.
Oslavou 20. výročí soukromého provozu
na Kraslické dráze se mnozí z nás vrátili v čase.
V rámci akce, která připadla na sobotu
26. května, byl vypraven protokolární vlak
„Karel I.“ v čele s parní lokomotivou 475.111.
V jednotlivých stanicích byl připraven
program přibližující některá období naší
republiky.
V Oloví byla k vidění vozidla z 2. světové
války, prostor nástupiště kontrolovali vojáci
německé armády a celou atmosféru dokreslovaly hrající si děti v dobovém oblečení,
pekařský stánek či žebrák. Po příjezdu parní
soupravy jsme se pomyslně stali jednou ze
zastávek císaře Karla I. a jeho ženy na cestě
po jeho panství. Uvítání se ujal pan starosta.
Vítal pěkně po staročesku - chlebem a solí. Pak
už vystoupili malí olovští tanečníci z tanečního kroužku pod vedením Mgr. Svobodové.
STAVĚNÍ MÁJE
Pálení čarodějnic probíhá na mnoha místech v rámci rodiny, sousedů či přátel zpravidla
poslední dubnový den.
V Oloví máme tuto tradici spjatou s lampionovým průvodem a odpálením ohňostroje.
Akce proběhla v Horním Oloví v prostoru před
samoobsluhou a restaurací u Bodláka. Lví podíl
na celém dění mají naši nadšení dobrovolníci.

Kdo do soupravy nenastoupil a nevydal se
po dráze dál, připravil se o svezení v letitém
zadýmeném vagónu s dřevěnými sedačkami,
okny dokořán a s německy halekajícími vojáky
za zády.
S rodinou jsme si jízdu užívali, protože
kdy jindy mohou děti za jízdy z okna vlaku
pokukovat ven a pištět ve tmě tunelu. Navíc
retro nás dnes všechny svým způsobem baví.
Babička na nás v jednu chvíli pohlédla a řekla, že si to přesně takhle coby malá holčička
pamatuje, tedy dřevěné lavice, přeplněný vlak
chvílemi plný dýmu, který k Praze jel celý den,
a všudypřítomní vojáci s puškami přes rameno. Usmívala se, že to už dávno není pravda,
a já jsem si opět uvědomila, jak se dnes máme
dobře.
Městský úřad Oloví děkuje všem, kteří
se svým časem, iniciativou a prací podíleli
na programu zde v Oloví.
Nazdobená máj šla vzhůru, kati doprovodili čarodějnici na hranici a pak už se o zábavu
postarala živá hudba, krasličtí Rebelové. Opékaly se buřty a restaurace U Bodláka se postarala
o grilování masa a samozřejmě zahánění žízně.
Po setmění se vydaly děti s lampiony cestou
k odpálení ohňostroje.
V podobně dobré náladě se máj o měsíc později kácela.

8. REPREZENTAČNÍ PLES
10. března sál Kulturního domu po roce
opět ožil pod taktovkou Tanečního orchestru SOKRAT.
Zahájení se tradičně ujaly paní Svobodová s paní Štětinovou. Ty nás provedly celým
večerem až do poslední tombolové ceny.
Jako první bylo na programu slavnostní
předtančení dětí naší školy. S prvními tančícími se pomalu začaly prodávat také lístky
do bohaté tomboly, až přišel čas přivítat
hosta večera. Letošním hostem byl Vladimír
Hron, český moderátor, zpěvák, bavič a imitátor. Jako každoročně zábava běžela až
do brzkých ranních hodin.

OLOVSKÝ OBČASNÍK

5

LÉTO 2018

Ocenění pro dárce krve

Město děkuje občanům
za třídění odpadu
V uplynulém roce jsme vytřídili a umožnili
zrecyklovat 26 tun papíru, necelých 15 tun skla,
přes 24 a půl tuny plastů a přes 18 tun biologicky
rozložitelného odpadu. Směsného komunálního
odpadu bylo vyvezeno 423 tun. Odpadu z velkoobjemových kontejnerů bylo 140 tun.
Celkové roční náklady na odvoz tříděného,
nebezpečného, objemného a komunálního
odpadu za loňský rok činily 1,6 milionů korun.
Připravujeme rozmístění dalších kontejnerů
na tříděný odpad.

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová spolu se starosty měst a obcí, zástupci
Českého červeného kříže a nemocnic ocenila
dobrovolné dárce krve. Těm bylo slavnostně uděleno vyznamenání Zlatý kříž III. a II. stupně.
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Českým červeným křížem má za cíl zvýšit spo-

lečenskou vážnost bezpříspěvkového dárcovství
krve a dárců krve samotných. ČČK tímto vyznamenáním již více než půl století pravidelně
oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Letošní
ocenění putovalo i do Oloví. O tuto poctu se
zasloužil pan Miroslav Odehnal. Byl oceněn Zlatým křížem III. stupně za 80 a více odběrů.

140 domácích kompostérů beze zbytku rozebráno
V letošním roce městský úřad zaplatil 705
tisíc korun za pořízení 136 kompostérů. Tato
částka však byla z 85% dotována evropskou
dotací z programu pro životní prostředí. Pro
velký zájem byly dodatečně pořízeny další čtyři
kompostéry již plně z vlastního rozpočtu.
Kompostéry jsou určené pro ekologické zpracování domácího bioodpadu. Každý žadatel
musel splnit několik podmínek. Obyvatelům, kteří nemají trvalé bydliště v Oloví, mají dluhy vůči

Po vysvědčení
do plzeňské zoo
Na sobotu 30. 6. naši zastupitelé připravili
a z vlastních prostředků zafinancovali výlet pro
olovské děti do zoo Plzeň se vstupem a občerstvením.
Konečný počet dětí byl 40. Ti nejmenší vyrazili
i s doprovodem svých maminek, tatínků, babiček. Počasí bylo jako objednané, a tak jsme si
myslím všichni užili příjemný den. Obrovská
pochvala patří všem dětem, které byly doprovodu výletu svěřeny, za jejich soběstačnost, rozum
a zodpovědnost. Zároveň velké poděkování
náleží všem členům zastupitelstva našeho města, kteří ze svých soukromých prostředků výlet
umožnili. Děkujeme.
Redakční rada: Jiří Mikuláš, Michaela
Nemešová a autoři článků.
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městu nebo nejsou majiteli žádného pozemku,
který využití kompostéru opodstatňuje, nebylo
vyhověno. Mezi žadateli se našli i majitelé panelových bytů, kteří nemají ani zahradu.
S občany byla uzavřena smlouva o pronájmu kompostéru na dobu pěti let, po kterou jej
musejí využívat. Po této lhůtě kompostéry automaticky přecházejí do vlastnictví uživatelů.
Díky této dotaci jsme zároveň získali kontejner na sběr nepotřebného textilu.

LÉTO 2018

Několik slov k olovskému fotbalu

Náš tým nemá již několik let zastoupení
v mládežnickém fotbale. Příčinou je malý zájem
mezi olovskými dětmi. Nad budoucností naší
kopané se vznáší velký otazník, protože až mužstvo dospělých zestárne a mnozí s fotbalem
skončí, nebude odkud brát hráče. Již nyní pociťujeme mezi dospělými hráči jejich nedostatek.
V našem mužstvu máme pouze pět hráčů, kteří

bydlí v Oloví, ostatní hráči dojíždějí z okolních
vesnic. Z toho plyne malá chuť hráčů do tréninku, což je jeden z důvodů, proč se hráčům nedaří
a nachází se v tabulce ve spodní polovině okresního přeboru. I přes tuto tíživou situaci nastalo
zlepšení a v jarní části jsme se dočkali několika
vítězství. V novém ročníku okresního přeboru
se zřejmě přestěhuje celá soutěž do chebské-

Novinky z mateřské i základní školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
proběhl 12. dubna a bylo přijato 13 budoucích
prvňáčků. Mateřská školka se může v novém
školním roce těšit na 12 nových našich nejmenších.

HERNÍ PRVKY NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Městský úřad vyslyšel dlouholetá přání a děti
z mateřské školky se mohou radovat z několika herních zahradních prvků. Terén kolem celé
budovy máme značně svahovitý, a tak jediné
umístění, které přicházelo v úvahu, je na čtyři
metry úzké, ale dlouhé předzahrádce přístupné
přímo ze třídy mladších dětí, Myšiček. Je to prostor, kde již v loňském roce jeden z tatínků, pan
Grapa, vybudoval s finančním zajištěním školy
nové prostorné pískoviště.
Zahrada je tedy nově osazena třemi herními prvky a jedním interaktivním panelem.
S ohledem na omezené rozměry prostoru bylo
z bezpečnostních důvodů možné volit pouze
skromnější prvky. Malou skluzavku, dvojhrazdičku a průlezku. I přesto se pořizovací náklady
vyšplhaly přes 100 tisíc korun. V budoucnu jsou
zde zamýšlené drobné terénní úpravy, které by
umožnily využití dalšího prostoru na příklad
jako malé pěstební zahrádky.

Vyprávěj aneb 100 let
od vzniku naší republiky

ho okresu, což nám přinese další potíže. Hráči
budou muset cestovat na utkání daleko a nevím,
jestli to všichni budou akceptovat. Musíme
doufat, že fotbal v Oloví bude pokračovat. Je
to jediné sportovní odvětví, které v Oloví ještě
máme. Rádi u nás proto přivítáme nové tváře,
které nám svým zápalem a nadšením pomohou
olovský fotbal pozvednout. 
P. Bock

3. ročník turnaje
ve stolním tenise

V březnu se odehrál již 3. ročník turnaje
ve stolním tenise. Za zelený stůl se přišlo
postavit 14 hráčů. Tradičně se zúčastnění
rozlosovali do dvou skupin. V odpoledních
hodinách jsme k prvnímu místu gratulovali
panu Hajšmanovi, ke druhému panu Pleyerovi a cenu za třetí místo si odnášela paní
Hájková.

Rozšíření nabídky
nové školní jídelny

Týden před rozdáním vysvědčení pořádala Základní a mateřská škola akademii. Děti si pod
vedením svých vyučujících pro veřejnost připravily blok vystoupení. Akademie na téma „Vyprávěj“
zaplnila sál kulturního domu. Jednotlivé scénky byly vzpomínkou na bohaté dění za uplynulých
sto let naší republiky.

OLOVSKÝ OBČASNÍK

Od 1. dubna 2018 rozšířila školní jídelna svou
nabídku i pro veřejnost. Cena jednoho oběda
činí 70,- Kč a mohou jej odebírat všichni obyvatelé včetně dětí, a to i během prázdnin. Vyjímku
tvoří ty dny, kdy je školní jídelna zavřená (víkendy, státní svátky a část velkých letních prázdnin).
Obědy si můžete přihlásit a zaplatit nebo
odhlásit nejpozději jeden den předem u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 725 553 673.
Každý odběratel potřebuje dva podepsané
ešusy. Za jejich čistotu si každý odběratel zodpovídá sám.
Jídelní lístek je zveřejněn na webových stránkách školy www.zsolovi.cz. Změna jídelníčku je
vyhrazena.
Školní jídelna nabízí zdravou a pestrou stravu v podobě polévek, hlavního jídla a případně
ovoce, jogurtu, salátu apod.
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Tipy na léto
Oloví

19. srpna
Září 2018		

Pohádkový les

6. července

Pink Floyd Revival - Czech

 ulturní výlet do Prahy,
K
muzikál Čas růží

7. července

REVIVAL FEST KRASLICE

Sokolov

4. července 	Hrajeme turistům - Vopejkači
(Staré náměstí)
20. července

6. července
		
13. července

Ben Cristovao (Staré náměstí)

K. Vary

24.–25. srpna Létofest Karlovy Vary - Rolava
		
Chinaski / BSP / Wanastowi Vjeci
/ Anna K. / Mandrage / Iné Kafé /
Marek Ztracený / UDG / Sebastian

Loketský amfiteátr
Radegast TOUR 2018
Tři sestry, Horkýže Slíže
Divokej Bill

21. července 	Ross The Boss/ Stormwitch/
Limetal/ Sinetrium
27. července

Kraslice

Čechomor 30 let

4. srpna		

MARPO TroubleGang + Separ + Ektor

10. srpna		Vzpomínka na Plavce - Honza
Vančura 70
19. srpna		
Pohádkoland
24. srpna		Dymytry / Harlej / Arakain /
Trautenberk / Sinetrium

3. srpna		William Shakespeare: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

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

