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ZPRAVODAJ MĚSTA OLOVÍ
v

Vážení Olovští
Nevím, jestli patříte mezi ty, kteří si rádi
připomínají, jak ten čas rychle ubíhá. Je
však skutečností, že rok se s rokem sešel.
Přesto, že mám zimu i sníh rád, přeji si, aby
o sobě dalo jaro v Oloví vědět co nejdříve
a všichni jsme si tak zažili co nejméně starostí s hromadami sněhu a námrazou jak
na chodnících, ulicích, tak i autech. Stejně
tak ale přeji dětem zasněžené kopce a ať
jim to sviští bez úrazů.
Přeji vám všem prožití klidných a příjemných svátků vánočních v kruhu svých
nejbližších a jen to nejlepší do nového
roku.
Děkuji všem zaměstnancům městského
úřadu, technickým zaměstnancům, kolegům zastupitelům, zaměstnancům školy
a školky a všem dobrovolníkům z řad našich hasičů, i běžným občanům, kteří se
k žádnému sdružení nehlásí, ale přesto
jsou ochotni ke spolupráci. Velice si jí vážím.
Jiří Mikuláš
starosta města
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Městský úřad Oloví
přeje všem svým občanům
klidné prožití svátků vánočních
v kruhu svých nejbližších
a vše nejlepší do nového roku.

PF 2020

Digitalizace katastrálních map v katastru Oloví. Rok 2020.

Katastrální mapa Oloví.
Již řadu let probíhá tzv. digitalizace katastrálních map. Jde o proces, kdy se přenáší data ze
starých pozemkových map do digitální podoby.
Při tomto procesu se v katastru odhalují různé nesoulady ve vlastnictví, různá pochybení,
narovnává se vlastnictví, jak má být.
Digitalizace se týká vlastníka pozemku/ů
a všech vlastníků pozemků sousedících s mapovaným pozemkem.

Katastrální úřad jednotlivé majitele měsíc
předem obesílá doporučeným dopisem s datem
a časem měření.
Komisař se sejde s vlastníky sousedících
pozemků. Společně projdou a vyznačí jejich
hranice, například sprejem na hraniční body
jako je zatlučený kolík, plot nebo obrubník.
Po vyznačení hranic sousedé podepíší protokol. Zeměměřič nakonec hraniční body
zaměří a zanese do digitální mapy. Obec posléze zveřejní záznam, ve kterém je nové vyznačení
pozemku i s jeho výměrou.
Vlastník pozemku může zplnomocnit svého
zástupce, měření ale může proběhnout i bez
účasti majitele.
Vlastník je povinen na základě výzvy úřadu
vymezit hranice svého pozemku, navíc musí
úředníky a zeměměřiče na pozemek vpustit.
Sousedé se tak často přímo na hranici dvou
pozemků musí dohodnout, na čí straně plotu
leží pravda.
Do protokolu po novém vyznačení hranic
mohou vlastníci uvést svoje výhrady. Poté,
co zeměměřiči zakreslí pozemky do digitální mapy, je městský úřad na 10 dní vyvěsí
a zveřejní spolu s novou výměrou a novými
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parcelními čísly. Majitelé se proti měření
budou moct odvolat nejprve ke katastrálnímu
úřadu, posléze případně k zeměměřičskému
inspektorátu a nakonec v případě potřeby až
k soudu.
Změna výměry parcel (přibližně u 10%
pozemků dochází při digitalizaci ke změnám
ve výměru parcely) je rozhodnou okolností pro
nové vyměření daně z nemovitosti. Vlastník je
tedy povinen za nemovitosti, u kterých došlo
k těmto změnám, podat úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitosti pro následující rok.
Za nepodání daňového přiznání je vlastníkovi
nemovitosti vyměřena pokuta.
O případných změnách ve výměrách parcel se vlastník dozví z podkladů vyvěšených
k veřejnému nahlédnutí na webu města nebo
na úřední desce města před městským úřadem. Pokud této možnosti nevyužijete, budete
se moci s výsledkem seznámit ve webové aplikaci „nahlížení do katastru nemovitostí“, a to
po vyhlášení platnosti. Pořídit si také bude
možné výpis z katastru nemovitostí, a to prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT
nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.
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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. ledna 2020.
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 zimní výzdobu nafotit sami, přijdeme okno, balkon či předzahrádku nafotit.
O tuto službu je ovšem nutno předem požádat.
Gratulujeme výhercům soutěže o nejkrásnější letní výzdobu: 1. Michaela Valíčková, 2. Elfrída Dobošová, 3. Marcela Běloubková.
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Rodina na třídění odpadů se rozrostla o šedý kontejner
né tak již mohou této možnosti využít a tříditelný kovový odpad nemusí končit ve velkoobjemových kontejnerech nebo komunálu.

Ilustrační foto

S trochou nadsázky můžeme říct, že i batole ví, kam vytřídit papír, plast či sklo. Školák
zpravidla tuší, že i nápojové kartony, tuky,
bioodpad a drobné elektro mají své vlastní
nádoby pro třídění.
Od 1. 1. 2015 musí města a obce zajistit třídění kovů díky vyhlášce k novele o odpadech.
Třídění kovů mohou města a obce zajistit formou sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob a pytlového způsobu sběru.
Napříč Olovím bylo nově umístěno 6 nádob
pro třídění kovů a to v ulici Zahradní, na náměstí Horním u samoobsluhy, v Tyršově ulici
a na sídlišti Hory v prostorách u panelových
domů č. 130-131, 137-138 a 147-148. Naši obča-

Jaké kovy třídit do šedých kontejnerů? Těžká
otázka, lehký kov
Kovů je mnoho a v souvislosti s tříděním
kovů do kontejnerů to tedy nemá být tak, že
když nás děda poprosí o vyklizení garáže, tak
sebereme všechny možné staré kusy z kovu
(motory, plechovky od barev a ředidel) a namíříme si to k šedému kontejneru se vším, co
již nepotřebujeme.
Ovšem například víčka od jogurtů ze snídaně, pár pivních plechovek z „pánského večírku u Ligy mistrů“, nějaký ten obal od energetického nápoje nebo od fazolí či kukuřice
kontejner uvítá.
JE DOBRÉ VĚDĚT
Kam tedy můžu odnést kovy z garáže a kam
vyhodit nádoby od barev a laků a nebo spreje s nevypotřebovaným obsahem? Konkrétně
tyto obaly patří do nebezpečného odpadu,
ideálně do příslušného sběrného dvora.
Ve dvoře Městského úřadu Oloví je vyznačený prostor pro umístění takového odpadu
a nebo je v pravidelných a předem avizova-

Za rok 2018 město opět
doplácelo za odvoz odpadu

Za odvoz odpadu v loňském roce město doplácelo 774 tisíc. Zdražování poplatků za odvoz
odpadu pro občany je to poslední, k čemu by se
vedení města chtělo uchýlit. Ovšem možností,
jak docílit snížení především odpadu ve velkoobjemových kontejnerech, není mnoho. Často
se v nich nacházejí plasty, sklo, papír a další tříditelné odpady a nebo naopak suť, která
leda cenu za vývoz navýší. Ani bioodpad do nich
nepatří, i na ten se ve dvoře MěÚ nachází nádoba. Na druhou stranu, vyvezení naplněných
nádob s tříděným odpadem celkovou cenu
za odpady ponižuje.

Co tedy můžeme do šedého kontejneru
třídit?
• plechovky od nápojů
• kovové uzávěry
• konzervy, alobal
• hliníková víčka
•k
 ovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků
na vlasy, šlehaček, antiperspirantů
apod.).
A co do šedého kontejneru naopak vůbec
netřídit?
• nápojové kartony
• spreje a deodoranty se zbytky obsahu
• plechovky od barev a laků
• elektroodpad a baterie
ných intervalech prováděn svoz nebezpečného odpadu z předem určených stanovišť. Nejbližší plánovaný svoz nebezpečného odpadu
bude probíhat v dubnu 2020. Přesné datum
ještě není známo, avšak včas bude oznámeno
na plakátovacích tabulích a webu města.
Kovové obaly se v rámci recyklace dotřídí,
roztříděné se dále zpracovávají v hutích.

Jedinou dostupnou možností, jak alespoň
troch zregulovat množství a především obsah
odpadu ve velkoobjemových kontejnerech bylo
uzamčení dvora MěÚ, kde se jeden z kontejnerů nachází. Setkávali jsme se i s cizími občany
bez trvalého bydliště v Oloví, kteří nám kontejner plnili. Samotnou kapitolou jsou občané
Oloví, kteří nemají zaplacené poplatky za odvoz
komunálního odpadu. V těchto případech město postupuje dle zákona.
V pracovní době MěÚ bude samozřejmě všem
občanům s trvalým pobytem v Oloví a s řádně
zaplacenými poplatky dvůr města zpřístupněn.

Nájemníci
městských bytů
se přechodu
na DVBT-2
obávat nemusí
Ilustrační foto
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Nájemníci městských olovských bytů
mají k dispozici pro sledování TV satelitní
signál v HD kvalitě, po přejití na DVBT-2
tudíž nemusejí měnit své televizory, satelitního přijímání se změna netýká.

3

ZIMA 2019

Sbor dobrovolných hasičů Oloví
a Klub českých turistů, odbor Krušné hory Sokolov
Vás srdečně zvou na

Novoroční setkání
pod rozhlednou Cibulka

1. 1. 2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou
Přivítejte s námi nový rok 2020 pod jednou z nejhezčích kovových rozhleden v ČR.
Bude připraven oheň na zahřátí a opečení donesených vuřtů.
Drobné občerstvení (teplé nápoje + polévka) zajištěno.
Každý účastník obdrží pamětní list a turistické razítko.
Vhodný spoj ze Sokolova do Hřeben a Oloví: osobní vlak v 8:34
Vhodný spoj z Kraslic do Oloví a Hřeben: osobní vlak v 9:50
Bližší informace o rozhledně a přístupových cestách zde:
http://www.olovi.cz/rozhledna-cibulka
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BLIŽŠÍ INFORMACE:
OLOVSKÝ
OBČASNÍK

Josef Ticha • tel.: 777 830 672 • mail: pepa.ticha@centrum.cz • web: http://kctkv.cz/

ZIMA 2019

Rekonstrukce sídliště Hory

I. i II. etapa rekonstrukčních prací na sídlišti
Hory je za námi. Jak letošní stavební sezona
ukázala, máme v Oloví neuvěřitelné množství
stavebníků a občanů vzdělaných a znalých
v oboru stavebnictví. Je pravda, že i neznalý
a nevzdělaný bude správně usuzovat, že nově
realizovaná komunikace by opravdu finální
asfaltovou vrstvu mít popraskanou neměla, ale
k tomu později a postupně.
Cílem rekonstrukce bylo navýšit kapacitu
parkovacích míst a zvýšit bezpečnost provozu.
V ideálním případě měly započít samotné realizační práce v březnu tohoto roku.
Nakonec dělníci s prvními pracemi mohli
začít až 1. července s tím, že stavba měla být
připravena k předání k poslednímu říjnovému
dni. Během prvních dní bylo zjištěno a z budoucího hlediska vyhodnoceno, že je vhodné
provést některé vícepráce mimo projekt. To vedlo jednak k posunutí termínu zhotovení zhruba
o měsíc, ale i k navýšení ceny projektu. Mimo

původní projekt byly provedeny hydroizolační
práce u panelových domů č. 148-150 a 145-147.
Zároveň došlo k navýšení počtu lamp veřejného
osvětlení oproti projektu a navíc byl také realizovaný spojovací chodník mezi komunikacemi
mezi domy 130-131.
V rámci plánovaných stavebních akcí
v budoucnu byla provedena příprava elektrického vedení pro další veřejné osvětlení
pod spodní řadou panelových domů. Dalším
faktorem, který stavební práce zpomalil, bylo
místy nestandardní podloží z betonových bloků. Samotné pokládání chodníků a realizace
asfaltové komunikace je prací finální, ale přesto zdlouhavou. Tato fáze ovšem nemůže být
započata před elektroinstalacemi, odstraněním
starých staveb a stabilizací podloží.
Na základě probíhajících prací byl zhotovitelskou firmou objednaný finišer pro pokládku
asfaltového povrchu. Bohužel, asfaltová vrstva
byla pokládána za dosti nepříznivého počasí,

které destabilizovalo podloží a v nově položeném asfaltu následně vznikly trhliny. Tento fakt
vyvolal myšlenky, jako stavbu nepřejímat...
Stavbyvedoucím byla stavba vyhodnocena
jako provozuschopná. Pokud by město stavbu takto odmítlo převzít, kolaudace stavby by
neproběhla a celé sídliště by zůstalo uzavřeno
po celou zimu k nelibosti nás všech. Jako všestranně rozumnější byl vyhodnocen postup
převzetí stavby s výhradou. Tato výhrada a odůvodnění byly vyvěšeny na úřední desce města
i na webových stránkách města.
Zhotovitelská firma se smluvně zavázala
k reklamačnímu řešení v nové stavební sezoně.
Náklady na rekonstrukci budou realizační firmě
uhrazeny v plné výši až po předání/převzetí
stavby bez výhrad.
V příštím roce je stejně tak počítáno s úpravou poničených travních povrchů z důvodu
provizorního parkování vozů a s výsadbou nové
zeleně.

Street workout na Horách

Ilustrační foto
V rámci podpory zdraví a pohybu především
naší mládeže (ale nejen jí) „dostalo“ před třemi
lety sídliště Horní nové volnočasové hřiště.
V nadcházejícím roce je naplánováno zbudování hřiště také na sídlišti Hory. Nepůjde
ovšem o hřiště v pravém slova smyslu. Na starost si komunikaci s mladými z Hor vzal pan
místostarosta Bock a po vzájemné výměně
názorů a představ padla volba na street workoutové hřiště. Prozatím ještě není dořešena

Výzva I

Bytová organizace žádá občany žijící
v bytech patřících městu Oloví a nemají
trvalý pobyt v Oloví, aby se dostavili
na Městský úřad a přihlásili se k trvalému
pobytu v Oloví.

otázka financování, o velikosti hřiště se rozhodne až na základě výše případné dotace. Jistá je
ale sestava několika prvků.
Workoutové hřiště zahrnuje soustavu
hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých
prvků sloužících k cvičení, a proto nejde o hřiště v pravém slova smyslu. Tyto konstrukce se
nachází venku, ve veřejných prostorách města
či obce jako jsou parky, sídliště nebo sportovní
areály.

Výzva II

Žádáme občany, kteří nemají uhrazené
poplatky z pronájmu pozemkových parcel,
aby je do konce roku 2019 uhradili. Pokud
tak neučiní, bude jim dána výpověď z pronájmu.
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Street workout, tedy sport provozovaný na těchto konstrukcích, vychází z cvičení
s vlastní vahou, které praktikovali již staří Řekové. V současné době získal trochu novou tvář
přidáním dynamických prvků odrážející nejen
kondici, ale i obratnost cvičícího. Efektní prvky
lákají nejčastěji náctileté, kteří se, motivováni borci z internetových videí, snaží zlepšovat
a naučit něco nového. Nejdůležitější vlastností
těchto konstrukcí ale je, že je vhodná pro všechny. Houpání se, ručkování či přitahování dřepů
jsou pro lidské tělo naprosto přirozené a zdravé aktivity, a to jak pro děti, tak i pro dospělé
i seniory. Workoutová hřiště jsou tak nejen
místem k tréninku, ale i místem, kde lidé nenuceným způsobem a zdarma podporují zdraví své
i zdraví nadcházející generace.
Nechť je tedy nový workout na Horách smysluplným oživením sídliště, baví mladé a působí
tak preventivně proti jejich negativnímu chování.
Dále město plánuje také zakoupení dvou
venkovních pingpongových stolů. Jeden bude
osazen v prostorách hřišť na sídlišti Hory
a druhý vedle multifunkčního hřiště na Horním
sídlišti.

Z matriky

Od 1. 6. 2019 do 11. 11. 2019 jsme na světě přivítali nové občánky: Jáchym Javorský,
Tereza Čapková, Vanesa Čonková, Lada Kejdová, Anna Majerová, Beáta Pleyerová.
Od 1. 7. 2019 do 11. 11. 2019 nás opustili:
Jozef Gábriš, Růžena Petrlíková, Zuzana Sklenářová, Vilém Opatrný, Marcela Caháková,
Jaromír Sálus, Božena Švadlenková.
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Střípky ze života školky

Canisterapie ve školce.
Jako první jsme se společně sešli v mateřské školce na drakiádě, kterou jsme spojili s
opékáním buřtů společně s rodiči. V MŠ děti
u pohádkových postav, se kterými pomoh-

li školáci, plnily zábavné úkoly a poté jsme se
všichni vydali na kopec k vysílači a nad Olovím
se vznesla záplava barevných draků.
Další akcí byla oslava Halloweenu, kdy do naší
mateřské školy též dorazily děti ze školy základní. Všichni, včetně rodičů, kteří také plnili jeden
připravený halloweenský úkol, si užili spoustu
legrace. Obzvlášť jsme se nasmáli při lovení
jablíček ústy z vody bez použití rukou. Dále si
děti vyrobily výrobek vztahující se k Halloweenu
a poté následoval tradiční průvod městem.
V listopadu jsme jako každý rok přivítali svatého Martina. Děti z MŠ a ZŠ si připravily
doprovodný program a samozřejmě nechyběl
lampionový průvod.
Od začátku školního roku si děti ve školce
užily několik divadelních představení.
V rámci projektového dne s názvem LESNÍ
SVĚT se seznámily s lesní zvěří.

V rámci canisterapie nás navštívili pejsci
Karel, Karla a Jaroušek.
Novou akcí, kterou jsme letos pro děti zařadili, byla „stopovaná s lískovou vílou“, kdy děti
plnily úkoly s podzimní tématikou.
Více na www.msolovi.cz.

Bc. Andrea Štětinová

Stopovaná s lískovou vílou.

Několik slov k činnosti
oddílu fotbalu

Mohu říci, že situace mužstva se oproti
loňskému roku značně zlepšila. Nemalou
měrou se o to zasloužilo zastupitelstvo
Města Oloví, které nám dosti pomohlo, a to
nejprve se zlepšením prostoru před kabinami, kde vzniklo dobré sezení pro návštěvníky.
Započala také oprava střechy na kabinách
a došlo i k výměně jejich dveří. Zastupitelstvo města Oloví nám dále vychází vstříc
s našimi požadavky o příspěvek na provoz
a údržbu areálu.
K naší radosti se od loňského ruku se také
zvýšil zájem hrát za naše mužstvo, přivítali jsme do našich řad několik nových hráčů.
Za nového trenéra Rudolfa Hofmana mužstvo
více trénuje, což s sebou přineslo i výsledky
v soutěži. Po uplynulém podzimu je náš tým
na čtvrtém místě okresního přeboru a toto
umístění nemusí být konečné. Do budoucna
máme sen, a to hrát opět krajskou soutěž,
která se v Oloví hrála dlouhá léta. Jsme přesvědčeni, že díky našemu nadšení k fotbalu
a podpoře města Oloví se to jistě podaří.
František Bock

Pohádková cesta se letos opět vydařila.

Služba PPL Parcelshop a Zásilkovna v Oloví
PPL Parcelshop je místo (prodejna, provozovna nezávislého podnikatele), které kromě
své hlavní činnosti umožňuje příjem a výdej
zásilek soukromého přepravce PPL. Příjemce
a odesílatel se nemusí vázat na určitý čas doručení a odeslání, balík si může vyzvednout nebo
podat v otevíracích hodinách PPL Parcelshopu.
Zásilkovna.cz je česká přepravní společnost, poskytující komplexní logistické služby
pro internetové obchody. Při objednání zboží
si vyberete možnost doručení zásilkovnou.cz
a konkrétní zásilkovnu v Oloví.
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V Oloví PPL Parcelshop službu provozuje
Restaurace U Bodláka v Horním Oloví a prodejce smíšeného zboží CACTUS. Vyzvednou nebo
podat zde svou zásilku můžete každý den v roce
během otevírací doby.
Lze podat balíky, které splňují následující
podmínky:
• zásilky nelze poslat na dobírku
• váha jednoho balíku max. 31,5 kg
• délka balíku max. 100 cm
• součet délky a obvody max. 300 cm

OLOVSKÝ OBČASNÍK

• balení pouze pravidelného tvaru (balík)
•
neporušený obal uzavřený alespoň lepící
páskou
• hodnota jednoho balíku max 50.000,-Kč pro
vnitrostátní zásilku a 100.000,-Kč pro zásilku
mezinárodní
Se zásilkovnou.cz spolupracuje prodejna smíšeného zboží CACTUS.
Redakční rada: Jiří Mikuláš, Michaela
Nemešová a autoři článků.

Mladí hasiči

Na začátku prázdnin se naši mladí hasiči pravidelně zúčastňují soutěže v požárním
sportu na Březové v provedení nočních závodů a nejinak tomu bylo i letos. Tentokrát zde
v kategorii starších zazářili a získali své první
umístění na stupních vítězů v podobě 3. místa!
V rámci Karlovarské krajské ligy, ve které jsme
absolvovali několik závodů, z níchž jedny jsme
i pořádali u nás v Oloví, se na konci naši mladší
umístili na 7. místě z jedenácti a starší na 7. místě
z osmi. Za nás, za vedoucí, patří dětem za podané výkony velký respekt, jde teprve o jejich
druhou sezónu ve sportu, který nikdy předtím
nedělaly, a vše se musely naučit od základů.

V září jsme pořádali již 2. ročník soutěže TFA.
Jsme rádi, že se nám pomalu daří nacházet další
a další sponzory a rozvíjet spolupráci na přípravách této náročné akce. Letos byla obtížnost
dráhy pro kategorii starších o něco vyšší a nově
jsme umožnili start i kategorii dorostenců, která
měla obtížnost dráhy už téměř jako dospěláci.
Myslím, že všichni, kteří se postavili na start
a vyzkoušeli dráhu, vlastně vyhráli. Vyhráli minimálně sami nad sebou, nad svým strachem,
a prokázali, že do hasičské práce dávají vše, co
je v jejich silách!
Co do budoucna? Věříme, že naši práci ještě
zlepšíme a budeme s dětmi prožívat stále stej-

ZIMA 2019
né a ještě hezčí chvíle při závodech, úspěších,
výletech, učení a dalších a dalších činnostech,
které náš kroužek nabízí.
Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí
v novém roce přejí Mladí hasiči SDH Oloví.
Radek Grapa

POZOR!

Pro zájemce o kroužek mladého hasiče,
kdykoliv v průběhu roku přijímáme nové
členy. Od nového roku od 13.1.2020 otevíráme kategorii PŘÍPRAVKA, takže budeme
přijímat i děti od 4 let. Pro zájemce proběhne informační schůzka, termín schůzky bude
vyvěšen u nás na FB. Případně se pro další
informace obraťte na email mladihasici.olovi@gmail.com Těšíme se na nové členy!

Kulturní kalendář
DUBEN

ÚNOR

•	Ples
•	Turnaj ve volejbale

BŘEZEN

•	Maškarní ples pro děti
•	Městský ples
• Turnaj ve stolním tenise

•	Diskotéka pro děti
•	Pálení čarodějnic

KVĚTEN

•	Výlet pro občany
• Sportovní den

2020

ČERVEN

•	Den dětí
• Výlet za vysvědčení

Hanka a Andy vás zvou na

10. jubilejní reprezentační ples
Konáno pod záštitou Silvie Neudertové.

22. 2. 2020 od 20:00 do 2:00 hod.
Kulturní dům Oloví
K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr Sokrat
Hlavní host večera: Václav Noid Bárta
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