OLOVSKÝ
OBČASNÍK

ZPRAVODAJ MĚSTA OLOVÍ

LÉTO 2020

ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané.
Při čtení tohoto úvodníku si mnozí možná řeknete, že ke koronoviru již bylo řečeno ze všech stran opravdu mnohé. I já
bych nejraději již zapomněl. Rád bych
ovšem poděkoval všem, kteří mi v dlouhých 60 dnech nouzového stavu svou radou pomohli. Přiznám se, že rozhodování
o opatřeních na úrovni města, za které
jsem jako starosta zodopovědný, pro mě
nebyla vůbec jednoduchá.
Stejně tak bych rád poděkoval nám
všem, že jsme k sobě v Oloví byli velmi
ohleduplní a povinnost nošení ochranných pomůcek jsme všichni bez větších
cavyků rychle přijali.
Život se pomalu vrátil k normálu, avšak
některá epidemiologická opatření úplně
neskončila. Naopak každý den v médiích
vidíme, že různě po republice opět vstupují v platnost. Roušky zcela zahodit ještě
na nějaký čas tedy nemůžeme.
Pomáhali jsme si v době nouzového stavu a věřím, že pokud si to situace vyžádá,
budeme k sobě zase ohleduplnní a nápomocní.
Nezbývá mi, než nám všem popřát krásnou druhou polovinu léta, které nám v posledních dnech přineslo opravdu nádherné horké letní dny. Užijme si jej ve zdraví.
Jiří Mikuláš
starosta

Opravy komunikací
v Oloví

V průběhu letních prázdnin proběhne částečná oprava Potoční ulice, části Krajkovské ulice
a plochy před ZŠ Oloví. Tyto práce budou stát
přibližně 2.300.000 Kč včetně DPH.

VAROVÁNÍ!!!

Na základě varování ČHMÚ před možným
vznikem požárů po vlně veder apelujeme
na všechny občany, aby ohně ve svých
zahradách rozdělávali zodpovědně.
Rozdělávání otevřených ohňů na
veřejných prostorech ideálně odložme,
dokud varování nepominou. Půda je opět
vyprahlá a i nedopalek cigarety na louce
může způsobit nedozírné škody.
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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 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.
U fotografie 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. Terezie Belfínová, 2. Lucie Augustinová, 3. Vendula Grapová Brandtlová.
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LÉTO 2020

Činnost ZŠ a MŠ v období leden až červen 2020
Úpravy ve školce
▶ kompletní nové vybavení obou dětských šatniček
▶ přepážky mezi toaletami v obou odděleních
Úpravy ve škole
▶ přepažení chodby mezi šatnami a I. stupněm
z důvodu zabránění úniku tepla
▶ pořízení žaluzií v učebně chemie
▶ oprava/výměna části plotu ve školní zahradě

Žádosti o dotace
na rok 2020
USILUJEME O DOTACE

▶ pro JSDH tablet Samsung Galaxy Tab 10.1
LTE - program- program podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje
SCHVÁLENÉ DOTACE

▶ na rekonstrukci schodišť na sídlišti Hory
- program obnovy venkova
▶ na zkvalitnění zázemí pro environmentální výuku na ZŠ Oloví – Státní fond životního prostředí
▶
byla schválena dotace na demolice
v ulici Pplk. Sochora - Ministerstvo pro
místní rozvoj
▶ byly přiděleny kotlíkové dotace ze Státního fondu životního prostředí
▶ na opravu Potoční ulice - program obnovy venkova
▶ na street-workoutové hřiště - Ministerstvo pro místní rozvoj

Likvidace
odpadů

Pořízení majetku MŠ a ZŠ:
▶ Do školky i do školy jsme zakoupili velké stany pro nově vzniklé venkovní třídy
▶ Nakoupili jsme nové notebooky pro všechny
učitele. Ti je využili při online výuce, online
poradách a webinářích (finance zřizovatele)
▶ Pro děti a žáky školky a školy jsme nakoupili
celkem 30 tabletů (finance z OP VVV)
Plánované opravy
▶ kompletní rekonstrukce všech chlapeckých
toalet
▶ celková rekonstrukce budoucí první třídy
(současné 3. třídy)
Vzdělávací aktivity školy:
▶ Škola nabízela kromě kroužků také doučování
a kluby pro žáky. Byly realizovány kluby: čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových
her a klub komunikace v cizím jazyce.
▶ Realizovali jsme projektové dny mimo školu:
Techmania Plzeň, Kladská u Mariánských Lázní, Zoo Chomutov.
▶ Projektové dny ve škole: Lesní svět a Hygiena
aneb důležitost mytí rukou
▶ V době pandemie jsme se za pouhých pět
dní dokázali přeorientovat na distanční výuku a vzdělávat své žáky. Žáci, kteří neměli
tyto možnosti, dostávali podklady v písemné
podobě.
▶ Projektové dny plánujeme i pro následující
školní rok a doplníme je o další sérii odborných seminářů pro rodiče a žáky.
▶ Více začínáme využívat přírodu v našem okolí.
Naším cílem je zatraktivnění přírodovědných
předmětů pro naše žáky, podnícení a rozvoj
jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky. Všichni

Velký dík patří všem pedagogům a rodičům našich žáků za jejich schopnost se velmi
rychle adaptovat a přizpůsobit se specifickým
podmínkám, které nikdo nečekal. Také děkuji
zřizovateli, který podporuje svou školku a školu
ve zlepšování podmínek pro vzdělávání.
Zaměstnanci školy ocenili „Řádem zlaté
roušky” své dvě kolegyně Jarmilu Šramkovou
a Štěpánku Šimkovou. Obě výše jmenované se
v době koronavirové krize zapojily do akce šití
roušek. Rouškami obdarovávaly své známé,
sousedy, důchodce, hasiče, zdravotníky, za což
jim patří náš velký dík.
Dění v mateřské škole v druhém pololetí školního roku
Pro děti v mateřské škole byla připravena
i v druhém pololetí školního roku spousta tradičních, zábavných, zajímavých a naučných akcí.
▶ leden a únor - tematické sezení s odborníky
pro rodiče – pohybové aktivity pro děti předškolního věku a styly výchovy
▶ leden až první polovina března - plavecký
výcvik předškoláků, divadelní představení –
DIVADLO Z BEDNY, návštěva TŘÍ KRÁLŮ v ZŠ,
vynášení MORANY, karneval, bubnování –
AFRICKÉ BUBNY, projektový den – Hygiena
aneb správné mytí rukou, odborné setkání –
Vývojová stádia hmyzu
▶ druhá polovina března až květen – online
vzdělávání – vzdělávací činnosti a videa pro
děti a rodiče
▶ červen – rozloučení předškoláků
Ivana Pečenková

3. března 2020 proběhlo
vítání občánků

V roce 2019 město Oloví předalo k likvidaci
celkem 597 tun odpadu. Celkové náklady činily 1.733.754,11 Kč. Odměna za třídění odpadu
byla ve výši 231.811,50 Kč.

Informace
DSMOK
o plánované
cyklostezce
V rámci DSMOK je v plánu vybudování
cyklostezky z Kraslic do Sokolova, v současné chvíli je zpracována projektová
dokumentace z Kraslic do Rotavy.

Zúčastnilo se celkem pět miminek: Beátka Pleyerová, Daniel Kadlec, Danielka Melicharová,
Lilianka Titěrová a Evička Šramková. Přejeme všem hodně zdravíčka a rodičům přejeme, aby jim
děti dělaly pouze a jenom radost.
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pedagogové se celý rok podíleli na vzniku
metodické příručky, která vychází ze silných
stránek a potřeb školy.
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Lesy města Oloví
Lesní hospodářství se dostalo do nejzávažnějších problémů za posledních 150–200
let. Kalamity v lesích pokračují, narůstá podíl
kůrovcového dřeva, ceny dřeva klesly pod
úroveň rentability a většina vlastníků lesů se
dostává do záporných hospodářských výsledků. Po dlouhá léta bylo lesnické hospodaření
soběstačné, včetně Lesů města Oloví, a produkovalo pravidelný zisk. Nyní jsme v situaci,
kdy bez podpory státu nebudou vlastníci lesů
schopni zajišťovat obnovu lesů a plnění všech
jejich funkcí.
Ke zmírnění tohoto nepříznivého stavu byla
přijata řada opatření ve formě navýšení dotací na obnovu lesů, eliminaci škod způsobených

propadem cen dřeva, ochranu lesa proti hmyzím
škůdcům a mnohých dalších jak na celostátní,
tak na krajské úrovni. Lesy města Oloví získaly
v letošním roce finanční příspěvek na zmírnění
škod způsobených propadem cen dřeva ve výši
108.000 Kč, v současné době byla odeslána
žádost o další dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje ve výši 21.000 Kč.
Lesnicko-dřevařský sektor čeká v roce 2020
mimořádná zkouška – zastavit další šíření
kůrovce, řešit problematiku nadbytečného
dříví na trhu, minimalizovat ekonomické ztráty. Množství dříví napadeného kůrovcem se
v letošním roce odhaduje na více než 60 mil. m3.
Karel Lucák

COVID – 19
zrušil kulturní
akce

▶ Pálení čarodějnic – stavění Májky – bez
náhrady

▶D
 ětský den - náhradní termín bude v září
2020

▶K
 ulturní výlet zámek Konopiště - náhradní termín 6. 9. 2020

▶ Pohádková cesta – náhradní akce spojena
s dětským dnem v září

▶ Po stopách Karla IV. – akce přesunuta

na 19. 9. 2020 (akce s parní lokomotivou
na trase Sokolov - Kraslice)

Klub českých
turistů
informuje
Vážení přátelé, s potěšením oznamujeme, že se během sbírky Novoroční
čtyřlístek vybralo při Novoročním setkání
pod rozhlednou Cibulka 4.762 Kč. Děkujeme tímto všem, kteří přispěli!

O kamerový
systém je zájem

Anketa k zjištění pocitu bezpečí občanů
města Oloví ve vztahu k připravované akci
- Vybudování městského kamerového dohlížecího systému.
Celkem jsme obdrželi 171 dotazníků, z nichž
143 hlasovalo pro kamerový systém, 11 odpovědí bylo nevím a 18 se jich vyslovilo proti. Z toho
plyne, že občané města o kamerový systém
mají zájem, v současné chvíli již o jeho zřízení
jednáme.

Bytová
organizace
Oloví
Do konce roku 2020 budou zpracované
projektové
dokumentace
na zateplení panelových domů, protože
původní dokumentace jsou již nevyhovující. Od začátku roku 2021 se zastupitelé
budou zabývat realizací tohoto zateplování. Dále také zjišťujeme, jaké jsou
možnosti získání dotace na rekonstrukci
bytových jednotek.
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