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ZPRAVODAJ MĚSTA OLOVÍ

Úvodník
starosty

DĚKUJI ZA DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI
Čtyři roky jsem se společně se zastupiteli
věnoval práci pro naše město. Nejprve jako
místostarosta vzešlý z voleb v roce 2014
a poslední rok po rezignaci úřadujícího starosty jako starosta nově uvedený do funkce.
Já i ostatní straničtí kolegové děkujeme
vám všem, kteří jste nám věřili a opakovaně
vyjádřili svou podporu na volebních lístcích.
Velmi si toho vážíme. Právě tato důvěra pro
nás znamenala v uplynulých letech obrovský
závazek a výzvu. Letošní výsledky voleb nás
ujistily, že jsme nezklamali, a zároveň se pro
nás stávají hnacím motorem pro další rozvoj
našeho krásného města Oloví.
Nadále se budeme snažit nepouštět se
do nesmyslných, populistických akcí a soustředíme se na úkoly řešitelné v rámci našich časových a finančních možností. Věřím,
že právě toto je naším úspěchem. Město je
stabilizované po stránce ekonomické i personální. Osobně se těším na spolupráci se
všemi svými kolegy zastupiteli a zaměstnanci úřadu, kteří věnují svou energii tomu, aby
laťku kvality života v našem městě posunuli
výš, třeba jen o desetinu milimetru.
Jiří Mikuláš, starosta

Městský úřad
Oloví
přeje všem svým občanům
klidné prožití
svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších
a vše nejlepší
do nového roku.

PF 2019

Komunální volby říjen 2018

Před letošními komunálními volbami se Olovím prohnala nezvykle výrazná volební kampaň.
Z plakátů, ale i osobně při kontaktních kampaních se na občany usmívali někteří kandidáti
do městského zastupitelstva. O hlasy voličů bojovali kandidáti ze šesti volebních stran.
V sobotu 6. října se vysypaly urny, spočítaly
hlasy, přepočetly na mandáty, tedy místa v zastupitelstvu, které je v Oloví devítičlenné. Volby vyhrálo SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST
MĚSTA OLOVÍ (52,83 %), a získalo tak 6 zastupitelských míst, dvě zastupitelská místa pak
obhájila strana Spojení demokraté - Sdružení
nezávislých (18,98 %), devátý mandát obsadila
členka volební strany ANO 2011 (11,24 %).
PRINCIP KOALIČNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
Po vyhlášení výsledků voleb dochází k přepo-

čítání hlasů na pevně daný počet křesel v zastupitelstvu. Tato metoda bývá přínosem pro malé
subjekty s nízkým počtem hlasů. Strany a hnutí
se po informaci o počtu křesel snaží sestavit
koalici, která bude disponovat většinou nutnou
ke schvalování programových priorit po celé volební období.
STATISTIKA
Volební účast 2018: V komunálních volbách
v Oloví 5. a 6. října volilo 49,82 % oprávněných
voličů. Volební účast se oproti posledním komunálním volbám v roce 2014 zvýšila o 6,08 %.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
2018–2022
První veřejné zasedání zastupitelů vzešlých
z říjnových voleb proběhlo ve středu 31. října
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od 18 hodin na velkém sále v olovském Kulturním domě. Zastupitelé volili starostu a místostarostu města a rozdělili si jednotlivé odbory.
Starostou města byl zvolen Jiří Mikuláš, místostarostou Daniel Bock. Předsednictví jednotlivých výborů bylo rozděleno následovně:
•	Komise sociální a zdravotní - Eva Gažáková
•	Komise životního prostředí a hospodářské
činnosti - Miroslav Filandr
•	Výbor pro národnostní menšiny - Ing. Monika
Hurtová
•	Komise výstavby - Jan Nemeš
•	Bytová komise - Petr Velas
• Kontrolní výbor – Štefan Rossler
•	Komise školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy - Daniel Bock
•	Finanční výbor - Martin Brandl
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Městský úřad Oloví vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZIMNÍ VÝZDOBU

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Soutěžit mohou občané, chalupáři z Oloví a místních částí Lipec,
Studenec a Nové Domy.
2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového či
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. ledna 2019.
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. Fotografie 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.
Výherci letní soutěže: 1. Dagmar Miščuková, 2. Dana Meszárošová,
3. Lucie Augustinová. Gratulujeme!

5. ročník novoročního setkání
pod rozhlednou Cibulka

Vyrazte spolu s námi provětrat těžkou hlavu
po silvestrovské noci a setkat se na Nový rok
pod Cibulkou. Tradičním pořadatelem akce je již
popáté Klub českých turistů.
V loňském roce dorazilo skvělých 350 účastníků. I tentokrát se sejdeme mezi 10. a 12. hodinou,
pro příchozí připraví naši hasiči něco na zahřátí
a všichni jste zváni na česnečku. Horká polévka

zdarma se zrodila loni nad ránem Nového roku
jako nápad jen tak pro legraci.
Vařila se až těsně před akcí a všichni jsme si
museli vystačit s šesti miskami, protože další
se nám sehnat nepodařilo. Nakonec to mělo
pozitivní ohlas, a tak letos máme nachystaný
dostatek misek i lžic. Polévku nám navíc bude
rozlévat sám pan starosta.
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Strašidelná
horňačka

Soudě dle stále se zvyšujícího počtu dětí,
které si přišly Strašidelnou horňačkou projít a užít, je tato dobrovolnická akce čím dál
oblíbenější. Za to patří všem dobrovolnickým
aktérům velký dík a čert vem, že na poslední
příchozí prcky nezbyly balíčky s dobrůtkami
coby odměna za jejich statečnost. Kéž by
na každé pořádané akci dětí jen a jen přibývalo.
Letos jsme tradičně vyrazili branou z ulice
Československých lesů a básničky i písničky
našich potomků nás postupně propouštěly
stezkou stínů, duchů a strašidelných postav
dál a dál, až jsme se v cíli u školy se všemi
rozloučili a vydali se do tepla svých domovů.
Napřesrok by jistě všichni uvítali více
osvětlenou cestu. Rodiče a děti prosíme, aby
u vstupní brány nepoužívali baterky. Věříme,
že by to na atmosféře jen přidalo.

Pohádkový les

Zákaz rybolovu ve vodní nádrži
K 1. září letošního roku bylo soukromé osobě vyhověno žádosti o pronájem vodní nádrže
v Horním Oloví. Soukromník bude se skupinou
dobrovolníků bude udržovat okolní prostředí
a starat se o zarybnění, zdraví a krmení ryb.

Nádrž bude jako doposud využívána jako
zdroj vody pro hasiče a ke koupání. Platí zde
však zákaz rybolovu. V budoucích letech by se
zarybněný rybník mohl stát místem pro pořádání dětských rybářských závodů.

Den Země

aneb „Pojď s námi uklidit naše město“
Den Země je den věnovaný naší planetě, který připadá vždy na 22. duben
a v moderním pojetí upozorňuje především na ekologické
dopady ničení životního
prostředí.
V dubnu a květnu
tak do ulic měst a obcí
vyrážejí
dobrovolníci, aby očistili přírodu
od
všudypřítomných
odpadků. Nejinak tomu
bude i u nás.
Přijď s námi 20. dubna uklidit Oloví. Zapojit se
může každý, jednotlivci i celé
rodiny s dětmi, každá ruka navíc

pomůže. Pytle na odpad a svoz odpadu
budou zajištěny. Chybí už jen dobrovolníci s vlastními rukavicemi.
Vyrazíme v 10 hodin z Horního Oloví a ve stejný čas
i ze sídliště Hory. Úklid
zakončíme kolem 13. hodiny v parku u řeky, kde
bude připraven oheň, čaj
a občerstvení.
Úklidovou akci připomeneme začátkem dubna
na plakátovacích tabulích,
stránkách města a sociální
síti Facebook. O úspěšnosti
akce poreferujeme v příštím
vydání Olovského občasníku.

OLOVSKÝ OBČASNÍK

Konec velkých letních prázdnin mnohým
dětem zpříjemnila každoroční akce Pohádkový
les, pořádaná městem a školou. Vstupní brána
byla otevřena před budovou školy, pokračovala cestou kolem vodní nádrže a končila pod
rozhlednou Cibulka. Děti se setkaly s různými
pohádkovými postavami a s každou z nich si
tématicky zasoutěžily. Zároveň poznávaly postavičky tradičních českých večerníčků a za jejich
zapamatování obdržely pod Cibulkou malou
odměnu. U Cibulky byl pro děti a jejich blízké
připraven program v podobě zábavného odpoledne s divadlem HNEDLE VEDLE, opékání buřtů,
limča a odměnou nějaké ty dobroty a pamětní
medailonky.
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Pomozte opět se zimní údržbou

Zimní údržba je v rozpočtu města kryta
částkou zhruba 150 tisíc korun. Do této sumy

se promítají náklady na sůl, pohonné hmoty,
hrabla atd. Délka a průběh zimy se nikdy nedá

Ilustrační foto

s jistotou předvídat, a tak zatímco v některých
letech se rozpočet zdaleka nevyčerpá, jindy
daná částka sotva stačí. Uklízí se systematicky
podle aktuálního plánu zimní údržby, na jehož
podobu se můžete podívat na webových stránkách města.
Stejně jako v loňském roce prosíme všechny spoluobčany, aby se v případě velkého
spadu sněhu nehněvali na pracovníky zimní
údržby, není totiž v jejich silách být najednou
na každém místě. Velice si vážíme těch občanů, kteří se nebojí hrabla, lopaty nebo koštěte
a ve dnech s výraznou sněhovou nadílkou neváhají odklidit sníh z chodníku a ulice přiléhající
k jejich vchodům.
Zároveň žádáme o spolupráci majitele vozů
parkujících podél panelových domů na obou
olovských sídlištích. Vy, kteří svůj automobil
v zimním období nevyužíváte a takzvaně ho
zazimováváte na ulici, učiňte tak na méně frekventovaném místě, než jsou komunikace podél
panelových zástaveb. Zimní údržba se kolem
sněhových hrobů, které z takto odstavených
vozů vznikají, stává velice náročnou.

Krátké zprávy městského úřadu Oloví

POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY MĚSTEM
OLOVÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2018
•
SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Oloví
na zajištění celoroční činnosti kroužku mladých hasičů v roce 2018
20.000 Kč

• pronájem velkého sálu v KD Oloví
Po-Čt 2.950 Kč/den, záloha 10.000 Kč
Pá-Ne 3.000 Kč/den, záloha 10.000 Kč

363 Kč/hodinu, bez zálohy
Hodinový pronájem je možný max. na 3 hodiny
Hlášení místního rozhlasu
50 Kč/den
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH
KONTEJNERY NA POSYPOVÝ MATERIÁL
V ULICÍCH MĚSTA
Poslední listopadový den nejen olovské
komunikace pokryla vrstva ledu. Vzhledem
k značné svažitosti našeho města se s ledem
tradičním posypem solí nedařilo úspěšně bojo-

•
Římskokatolická farnost Kraslice zastoupena
farářem a vikářem Peterem Fořtem - rekonstrukce elektroinstalace a hromosvodu v kostele sv.
Michaela archanděla v Oloví
50.000 Kč
•
SH ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Oloví na pořádání soutěže TFA mladých hasičů
v roce 2018
15.000 Kč
• provoz Linky bezpečí z. s. 

2.000 Kč

CENÍK SLUŽEB OBČANŮM zajišťovaných MěÚ
Pronájem
• Štěpkovač včetně obsluhy 
800 Kč/hod.
• Výsuvný žebřík 
500 Kč/hod.
• Přívěs za osobní automobil 
100 Kč/den
• Traktor s přívěsem 
600 Kč/hod.
Pronájem prostor
•	pronájem malého sálu v KD Oloví

Po-Čt 950 Kč/den, záloha 5.000 Kč

Pá-Ne 1.000 Kč/den, záloha 5.000 Kč

121 Kč/hodinu, bez zálohy
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vat. Namrzající déšť veškerou sůl z vozovky
a chodníků ihned smýval. Pro podobné situace
budou v nejrizikovějších místech města nově
umístěny kontejnery na posypový materiál. Ten
slouží především k svépomoci při sjetí zledovatělé komunikace.
NOVÝ POVRCH V ULICÍCH
Koncem léta proběhlo v ulicích Tyršova a Čs.
lesů částečné frézování vozovky a následná
pokládka asfaltového recyklátu. V Sochorově
ulici byly vyspraveny výtluky a s použitím asfaltu byla také zhotovena nová cesta k lávce přes
most do Lipce. Tyto opravy stály městský rozpočet cca 2 miliony korun.
Ilustrační foto

BANKOMAT V OLOVÍ
Před čtyřmi lety poptal městský úřad
v několika bankách působících na našem trhu
možnosti pro umístění bankomatu. Povětšinou
se nám dostalo negativních odpovědí z důvodu předpokládaného nízkého počtu transakcí.
Bankovní nabídka je v ČR velmi pestrá a proměnná, a proto v následujícím roce plánujeme
zpracování nové poptávky. Informace o výsledku naleznete v příštím vydání Občasníku.

OLOVSKÝ OBČASNÍK
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Příjezd sv. Martina

V tradičním pojetí lampionového průvodu z obou olovských sídlišť směrem k parku
u řeky se konaly oslavy a přivítání Sv. Martina. Průvod byl doplněn příjezdem Sv.
Martina na koni, děti si u společného ohně
upekly buřtíky, zahřály se čajem a mohly se
svést na koních paní Trochové ze Studence.
Pro dospělé byl na zahřátí připraven svařák,
podvečer pak zakončil ohňostroj.

Rekonstrukce
na sídlišti Hory
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Dlouhodobě zmiňovaná rekonstrukce
komunikace na sídlišti Hory je na spadnutí.
Rekonstrukce cílí na navýšení kapacity parkovacích míst a zvýšení bezpečnosti
provozu. Rekonstrukční práce proběhnou
převážně v úseku mezi panelovými domy
s popisnými čísly 129-141. Projekt počítá
s novými chodníky, povrchem komunikace
a nově vzniklými parkovacími místy. Počítáno je se zobousměrněním komunikace
a s omezením maximální povolené rychlosti
na 30km/hod. Aktuálně probíhají práce spojené s výběrovým řízením, a pokud půjde
vše ideálně, v průběhu března by mohla být
spuštěna samotná realizace. Během rekonstrukčních prací dojde dle potřeby stavby
k omezení či přerušení provozu, prosíme
tedy řidiče o zvýšenou ohleduplnost. Svoz
odpadu bude stávající trasou umožněn, případně bude řešen operativně.
Z rozpočtu města se na opravy počítá
s částkou přes 10 milionů korun. Současně probíhají i práce na získání alespoň
částečné dotace, která by městu ve financování ulevila. Dotace může být poskytnuta
až do výše 50 % uznatelných nákladů. Podle
výše získané finanční dotace budou realizovány další plány.

V podvečer první adventní neděle jsme v Horním Oloví rozsvítili letošní vánoční stromeček. Tradičně se svého slova ujal kraslický farář a vikář sokolovský, pan Peter Fořt, za jehož přispění
děkujeme. Všichni se potěšili a přiblížili se předvánoční atmosféře s písničkami dětí ze školky
a školy. Nechyběl ani tradiční živý betlém.

REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ
V předchozích letech byly zrekonstruovány střechy na dvou panelových domech
na sídlišti Hory. Záměrem města je rekonstrukce všech panelových domů v majetku
města. V nadcházejícím roce je zamýšleno
rekonstruovat další střechy. V současné
době ověřujeme možnost získání dotace
na zateplování a od tohoto se budou vyvíjet
další práce.
CO MÁME DÁLE V PLÁNU
S ohledem na výši získaných dotací a finanční kondici města budou
postupně prováděny další práce. V plánu
je demolice 5 neobydlených budov v ulicích Tovární a Pplk. Sochora, na které byl
již vydán demoliční výměr. Dále zateplení
a fasády na budově městského úřadu, kulturního domu a zdravotnického střediska.
Chystají se další opravy komunikací v majetku města i regenerace veřejné zeleně.

OLOVSKÝ OBČASNÍK
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Zprávy z mateřské a základní školy
Investice do budov ZŠ a MŠ + pomůcky

Základní škola - byla opravena a vymalována
chodba na 1. stupni včetně výměny osvětlení
•	nově zrekonstruována interaktivní učebna
•	nově zrekonstruovány učitelské toalety
•	vymalovány 3 třídy
•	ve dvou třídách vyměněno lino
•	vymalovaná sborovna
•	vyměněno linoleum na chodbě 1. stupně
Školní družina byla vybavena novými výukovými a herními pomůckami.

PIŠQWORKY - GYMNÁZIUM SOKOLOV
Také letos se žáci druhého stupně vydali
na piškvorkové zápolení na sokolovské gymnázium (a to dokonce se dvěma týmy) a ani letos
ostudu neudělali. Tým Křižáků sice skončil už
ve skupině, ale druhý tým, |XO|oví, ve složení
Adrian Kotlár, Jakub Augustin, Ondřej Odehnal,
Ladislav Havelec a Kristian Matoušek se jen
těsně neprobojoval do finále celého turnaje.
Přesto výborné čtvrté místo v patnáctičlenné
konkurenci znamená postup do krajského kola
v Ostrově.

OVOCIÁDA V ZŠ A MŠ
Dne 22. října 2018 jsme se zúčastnili dalšího ročníku již tradiční Ovociády,
kde postupně vystupovaly jednotlivé třídy
se svými vystoupeními. Osmá třída si pro
nás připravila zábavné soutěže. Nejvíce se
nám líbilo hudební vystoupení první třídy.
Na konec bylo vyhlášení soutěže moučníků,
na kterých jsme si poté všichni pochutnali.

KROUŽEK ROBOTIKY
Nový zájmový kroužek robotiky probíhá v časové dotaci cca 2 hodin týdně
a zaměřuje se na rozvíjení konstrukčních dovedností a logického a informatického myšlení žáků.
V kroužku se žáci při práci se stavebnicemi Cle-

mentoni Mechanická laboratoř a Robot a Lego
Mindstorms EV3 seznámí se základními mechanickými principy konstrukce modelů strojů,
přístrojů a strojních zařízení (modely katapultu,
převodovky, pák, automobilů, vrtulníků, jeřábů,
motorek atd.). Dále si sestaví programovatelné
roboty a prostřednictvím jednoduchého programovacího jazyka naprogramují jejich chování.

Halloween - tajemný den, který si děti užily při plnění čarodějnických úkolů, zasoutěžily si a zatančily. Zábavné odpoledne bylo ukončeno průvodem masek městem.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Při příležitosti Evropského dne jazyků si žáci
druhého stupně poznávací formou vzájemně
představili některé evropské jazyky. Každá třída si připravila krátké vystoupení ve zvoleném
jazyce, a to následně předvedla před ostatními
žáky. K vidění i poslechu byla ruština, chorvatština, finština, italština a také latina. Žáci
zazpívali/zarecitovali tamní známé i neznámé písně, poezii nebo přísloví, poznali u nás
nepříliš často slyšené jazyky a zkusili si, jak se
takovým jazykem mluví.
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Mateřská škola - ve třídě Kočiček byl vyměněn koberec
•	ve třídě Myšiček byl vyměněn koberec
•	obě oddělení byla vybavena novými výukovými a herními prvky
•	Vítkův chodníček (Projekt pro podporu zdravé dětské nohy)
•	nový televizor
•	interaktivní tabule (od 21. 11. 2018)
•	
nová sestava skříněk v oddělení Myšiček
(dodání čekáme začátkem prosince)
•	zřizovatel vybavil zahrádku herními prvky.

OLOVSKÝ OBČASNÍK

PODPORUJEME A ROZVÍJÍME NADANÉ
Žáci naší školy se každoročně zapojují do vyhlašovaných soutěží a olympiád.
V průběhu prvního čtvrtletí školního roku
proběhla školní kola přírodovědné, chemické, matematické a dějepisné olympiády, dále
olympiády v českém jazyce a logické olympiády.
Na konci minulého školního postoupil Michal
Beneš do okresního kola matematického Klokana. Všem soutěžícím žákům přejeme hodně
úspěchů také ve školním roce 2018/2019.
ZŠ a MŠ

ZIMA 2018

Mladí hasiči hlásí úspěchy

Kynšperk nad Ohří, Rotava a Mezirolí. Kladná odezva účastníků znamená, že tyto závody
budeme pořádat i v příštím roce. A jak jsme
v závodech dopadli my? V kategoriích junioři
a mladší jsme měli několik závodníků, kteří se
umístili v top 10. V kategorii starší dívky obsadila naše závodnice 3. místo a v hlavní kategorii
starších chlapců vybojoval Matěj Pluhař 1. místo, a získal tak putovní pohár. Chtěli bychom
vzdát poklonu všem závodníkům, kteří se těchto
závodů zúčastnili. Dali do toho všechny své síly
a bojovali až do konce. Všechna čest!

Matěj Pluhař (uprostřed) s putovním pohárem za první místo v krajských závodech TFA Mladých
hasičů, které jsme poprvé uspořádali u nás v Oloví.

PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří za námi v této sezóně stáli a pomáhali nám.
Největší díky patří rodičům mladých hasičů,
na které se můžeme vždy obrátit o pomoc. Dále
městu Oloví a našemu sboru hasičů za skvělou
spolupráci a finanční zajištění. Poděkovat musíme i našim sponzorům, a to AGC Flat Glass Czech,
a. s., Diviš elektro, Jaroslav Brousil, Dehonit Falke, díky kterým jsme si mohli zařídit tréninkové
hřiště, kde můžeme pořádat akce. Doufám, že
jsem na někoho nezapomněl, a jestli ano, věřte,
že to nebylo úmyslně! Ještě jednou, děkujeme!

Radek Grapa

Opět jsme tu s informacemi o dění v našem
kroužku Mladých hasičů. Kde začít? Od léta se
toho událo tolik, ale pokusím se to shrnout tak,
abych nikoho moc nenudil.
SOUSTŘEDĚNÍ
V létě jsme byli na Studenci, kde jsme pro
děti uspořádali soustředění. Navštívili nás tam
psovodi, kteří nám předvedli ukázky z výcviku
psů – poslušnost, zadržení apod. Děti si vyzkoušely roli figuranta při zadržení psem. Prohlédly
si hasičskou plošinu, dověděly se, jak funguje
a k čemu se používá. Dřely a trénovaly na další
sezónu.
ZÁVODY
Po prázdninách začal kolotoč závodů karlovarské krajské ligy mladých hasičů. Děti
postupně získávaly zkušenosti, se všemi závody se statečně popraly. Někdy se dařilo a jindy
zase ne. Největší úspěch jsme zaznamenali 16.
září 2018 na závodech v Kynšperku nad Ohří.
Na těchto závodech se naši mladší umístili na 3.
místě a odvezli si bronzové medaile.
14. října 2018 proběhly v Březové u Sokolova poslední závody sezóny. Zde byly zároveň
vyhlášeny i celkové výsledky krajské ligy. Naši
starší se sice v lize umístili na posledním 9. místě, ale předvedli svůj nejlepší výkon, kterým už
začali konkurovat soupeřům! Mladší se v celé
lize umístili na 4. místě z devíti, což je pro nás
obrovský úspěch!
PRVNÍ ZÁVODY V OLOVÍ
20. října 2018 jsme v Oloví pořádali první krajské závody TFA Mladých hasičů. Bylo to
velmi náročné, organizačně, psychicky i fyzicky. Do Oloví dorazilo cca 38 závodníků z řad
mladých hasičů ze sborů Jáchymov, Chodov,

Mladí hasiči vybojovali třetí místo na závodech v Kynšperku nad Ohří.

Přijímání nových členů
do kroužku Mladých hasičů
• 	
Mladým hasičem SDH Oloví se může stát
dítě ve věku od 6 do 15 let.
•	Přihlásit se lze kdykoliv po domluvě na
e-mailu mladihasici.olovi@gmail.com
•	Členský příspěvek do SH ČMS 100 Kč/rok
• 	Fond kroužku na kulturní činnost 500 Kč/rok
(2x ročně)

OLOVSKÝ OBČASNÍK

• 	
Po domluvě spoluúčast na nákladech
na oblečení.
Děti se v kroužku učí všestranným dovednostem, a to orientaci v mapě, střelbě ze
vzduchové pistole, orientaci v přírodě, uzlování, základům požární ochrany. Sportují
a posilují, učí se být členy kolektivu.
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Kulturní kalendář

LEDEN

•	Bobovačka pro děti (dle sněhu)

ÚNOR

•	Turnaj ve volejbale

BŘEZEN

•	Maškarní ples pro děti
s divadlem HNEDLE VEDLE
•	Městský ples
•	Velikonoční turnaj ve stolním tenise

DUBEN

•	Diskotéka pro děti v tělocvičně ZŠ
•	Pálení čarodějnic u samoobsluhy
v Horním Oloví - s p. Šimkem

KVĚTEN

•	Výlet pro občany (přednostně pro seniory)
•	Den s hasiči

ČERVEN

•	Den dětí
•	Venkovní turnaj v nohejbale
•	Pro děti za vysvědčení výlet se zastupiteli

SRPEN

•	Turnaj ve florbale pro děti v tělocvičně ZŠ
•	Strašidelná horňačka

LISTOPAD

•	Příjezd sv. Martina

PROSINEC

•	Pohádkový les

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

•	Výlet pro občany (přednostně pro seniory)
•	Svatomichalská pouť

•	Výlet pro občany na vánoční trhy (přednostně
pro seniory)
•	Rozsvícení vánočního stromu
•	Čert a Mikuláš
•	Vánoční besídka pro seniory

Termín každé akce bude včas vyvěšen na informačních tabulích města, v aktualitách na webových
stránkách města nebo vyhlášen městským rozhlasem. Změna programu je možná.
Autoři článků a redakční rada: Jiří Mikuláš, Michaela Nemešová a autoři článků.

