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Primarul Răuț Petru, îm-
preună cu viceprimarul Bora 
Mircea, cu ajutorul angajților 
Primăriei și cu sprijinul Con-
siliului Local au dorit ca anul 
acesta sărbătoarea comunei 
să devină mai spectaculoasă, 
cu artiști de seamă, o sărbă-
toare care să � e de anvergu-
ră, desfășurată pe parcursul 
a două zile, o sărbătoare re-
prezentativă pentru comuna 
Olari. 

Ediția din acest an a sărbă-
torii a reușit să surprindă pe 
toată lumea prin amploare și 
organizare. Astfel, în cadrul 

zilelor de sărbătoare au fost 
de toate pentru toți: para-
da portului popular, tradiția 
„Pomului de Mai”, slujbă de 
binecuvântare la Biserica Or-
todoxă, spectacol folcloric 
de anvergură, jocuri pentru 
copii, terase cu mici și bere, 
distracție și voie bună peste 
tot.

 Toate acestea s-au văzut și 
s-au simțit la sărbătoare, totul 
sub deja consacrata titulatură 
„Zilele Comunei Olari”.

 Așadar, două zile de sărbătoa-
re de neuitat! 

Sărbătoarea comunei Olari O nouă  ediție de succes

>>> pag.4organizare. Astfel, în cadrul 

Școala din Olari, o instituție respectată în comună
Născute din ideea de a asigura un 
viitor mai bun generațiilor viitoare, 
instituțiile școlare ale comunei sunt 
instituții de bază, fundamentale 
ale comunității, asigurând nu doar 
pregătirea tinerilor, ci implicându-
se activ și în viața socială și culturală. 
 Vedem, cu bucuria respectului 
lucrului bine făcut, o preocupare 

constantă a cadrelor didactice de 
a se implica în organizarea unor 
evenimente deosebite, în a iniția 
activități extracuriculare, activități 
prin care, împreună cu elevii, 
dau un su� u aparte, dinamic, 
plin de prospețime, sistemului se 
învățământ al comunei Olari.
Putem doar concluziona, că avem la 

Olari și Sintea Mică o viață educativă 
activă, îndreptată spre formarea 
profesională a tinerilor, punându-
se însă și un accent deosebit și pe 
formarea caracterelor, personalității 
copiilor.

Acum avem bucuria de a aduce în 
prima plan prin paginile ziarului 
câteva dintre activitățile școlare or-

ganizate în comună, activități ce ne 
arată că avem o activitate educativă 
conformă normativelor și direcțiilor 
speci� ce, deoarece se pune un accent 
tot mai mare pe acțiunile extracuri-
culare, de stimulare a creativității 
elevilor, precum și a abilităților 
acestora de comunicare și integrare 
socială. 

• Media 10 la fi nal de clasa a VIII-a 
șefă de promoție , Bonta Andreea Nadina  

• • Premianții claselor I-VII 
răsplătiți cu diplome, cărți și coronițe.

>>> pag.2
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Școala din Olari, o instituție respectată în comună
” Tot ceea ce n-avem 

de la naștere și de care avem nevoie 
când suntem mari, ne este dat prin 
educație. Această educație ne vine 
de la natură, de la oameni sau de 
la lucruri. ”
Jean Jacques Rousseau
Pe tot parcursul anului școlar 

2017-2018 am ”semănat” în sufl e-
tul și mintea copiilor noștri cuvinte 
înțelepte, învățături și îndemnuri, 
modele de bune practici, dragoste 
pentru frumos și respect pentru se-
meni.  A venit timpul să culegem 
roadele muncii noastre, o muncă 
susținută de un colectiv de cadre 
didactice de o înaltă ținută mora-
lă și profesională cărora doresc să 
le mulțumesc pentru implicare și 
sârguință. 
Anul școlar 2017-2018 s-a do-

vedit a fi  un an îmbelșugat atât 
în  rezultatele școlare cât și în 
activitățile extrașcolare. Dovadă ce-
lor menționate mai sus ne stau :
- Media 10 la fi nal de clasa a VIII-a 

a șefei de promoție , Bonta Andreea 
Nadina  (9,98- media claselor V-VIII)

- Locul II obținut de echipa școlii 
coordonată de d-na prof. de biolo-
gie, Bătăran Florica, la concursul” 
Sanitarii pricepuți”, faza zonală

- Promoția ”Centenarului 
României” a Școlii Gimnaziale Olari 
lasă moștenire viitorilor elevi o re-
alizare cu care ne mândrim: locul I la 
faza națională a Olimpiadei ”Univer-
sul cunoașterii prin lectură” obținut 
de sefa de promoție , eleva Bonta 
Andreea Nadina, la Galați , în 4 iunie 
2018.

Iată câteva impresii pe care Andreea 

ni le-a împărtășit la întoarcere :
” Pentru mine această olimpiadă a 

fost o experiență unică și m-am simțit 
foarte bine. Nu a fost ușor dar , prin 
muncă, am perseverat.  Sincer, nu 
m-am așteptat să câștigăm dar…uite 
că s-a întâmplat! Sunt mândră că am 
reprezentat Școala Gimnazială Olari 
la această olimpiadă și că am învățat 
aici. Le mulțumesc din su� et profeso-
rilor care m-au îndrumat și care au 
fost alături de mine!”

Și noi ne mândrim cu tine, Andreea, 
și sperăm să menținem ștacheta aco-

lo sus unde ai dus-o tu! 
Anul școlar 2017-2018 a fost 

”colorat”cu multe activități extracur-
riculare, activități la care elevii au 
participat cu mult entuziasm. Astfel, 
în perioada 14-18 mai 2018, la ciclul 
gimnazial s-au desfășurat activități 
în cadrul săptămânii ”Să știi mai 
multe, să � i mai bun! ( Școala Altfel). 
Programul activităților a fost diver-
si� cat , în � ecare zi � ind plani� cată 
câte o activitate în colaborare cu alte 
instituții partenere, după cum vă 
prezentăm mai jos.

• Locul II obținut de echipa școlii 
coordonată de d-na prof. de biologie, Bătăran Florica, 

la concursul” Sanitarii pricepuți”, faza zonală

Bonta 
Andreea Nadina

 Inspectoratul de Poliție al Județului Arad reprezentat 
prin agent șef adjunct Tocan Ciprian din cadrul 
Compartimentului de prevenire al IPJ Arad care, în 
cadrul activității ”Eu aleg viața!”, a prezentat materiale 
educative în ceea ce privește prevenirea consumului de 
tutun , alcool și droguri. 

”Fit Academy Arad” în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Județean Arad  ne-au înveselit și ne-au antrenat 
în Școala Altfel în pași de zumba, colaborare care va 
continua și pe viitor

Mașina prieteniei” ne-a fost un partener alături de care 
am explorat lumea jocurilor educative și recreative

 Alături de reprezentanții Primăriei Olari, ai Bisericii 
Ortodoxe  Olari și ai Bisericii Ortodoxe Sintea Mică  
am adus  omagiu și am depus coroane de � ori în 
cinstea eroilor neamului cu prilejul Zilei Eroilor ( 17 
mai 2018)

Alte activități desfășurate 
în Școala Altfel : concursul 
de artă culinară și Mas-
terchef Junior, două ac-
tivități „gustate” de către 
elevii școlii, două activități 
prin care s-a pus accent 
pe necesitatea asigurării 
unui stil de viață sănătos, 
bazat pe ceea ce ne oferă 
natura, pe biodiversitate, 
fără ingerințe chimice

Activitatea ”Natura-prietena mea” a clasei a-VII-a 
, un proiect născut din dragoste pentru natură și 
pentru frumos care a avut ca scop amenajarea în 
curtea școlii a unui parc cu � ori perene și anuale, 
proiect înscris în Competiția Școala Altfel pe județ 
și care a ajuns la faza națională

>>> pag.1
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Felicit conducerea școlii și cadrele 
didactice, precum și elevii care s-au 
implicat în aceaste activitatăți crea-
tive cu speci� c aparte, după cum fe-
licit elevii care au obținut rezultate 
deosebite la învățătură.

Organizarea unor astfel de 
activități reprezintă  câteva dintre 
acțiunile  prin care  instituțiile de 
învățământ se remarcă an de an, 
prin implicarea profesorilor, dar în 
special a copiilor, și de � ecare dată 
au arătat tuturor că avem copii 
talentați, cu viziune organizato-

rică, cu preocupări frumoase, pe 
care doresc să-i felicit pentru că se 
implicăactiv în acțiunile organizate 
de către școală.

Instituțiile școlare ale comunei, 
prin cadrele didactice, prin pregă-
tirea oferită elevilor, prin proiectele 
educaționale și extracurriculare pe 
care le organizează, fac cinste co-
munei.

Vă doresc din inimă tuturor să 
continuați pe calea cea dreaptă 
a învățăturii, să îmbinați plăcut 
distracția și bucuria � ecărei clipe 

a vieții de școală sau grădiniță, cu 
momentele unice ale bucuriei re-
zultatelor bune la învățătură, căci 
evoluând astfel este spre binele 
vostru, nu doar ca elevi de astăzi ci 
și ca adulți de mâine.

Primar Răuț Petru

Școala din Olari, o instituție respectată în comună

Primar
Răuț Petru

Tot din dragoste pentru natură și cu un spirit ecologic în su� et, școala 
noastră a participat în calitate de partener în cadrul proiectului ”Un 
copac sădit, un copil fericit!” , proiect inițiat de Biserica Ortodoxă 
Sintea Mică în colaborare cu Primăria Olari, în cadrul căruia au fost 
plantați pomi și arbuști în parcul din centrul satului,de către copiii 
Școlii Primare Sintea Mică și preșcolarii Grădiniței P.N. Sintea Mică.

Si, pentru că munca trebuie 
răsplătită, elevii școlii noastre s-au 
bucurat de excursii organizate de 
cadrele didactice. 
Cei mici de la Școala Primară 
Sintea Mică au vizitat gradina 

zoologică de la Oradea, cetatea 
Oradiei si Mănăstirea S� ntei Cruci, 
excursie sponsorizată de Biserica 
Ortodoxa Sintea Mică și Primăria 
Olari. Clasa a-VII-a a intrat în 
binemeritata vacanță petrecând 

un week-end relaxant în stațiunea 
balneoclimaterică Băile Felix iar 
cei mici din ciclul primar de la 
Scoala Olari au respirat aerul curat 
din stațiunea Arieșeni și au vizitat 
obiectivele turistice din împrejurimi.

Conducerea Școlii Gimnaziale Olari 
alături de colectivul cadrelor didactice 

urează vacanță plăcută tuturor elevilor.  
O vară frumoasa!

Director,
Prof. Neamț Moise

„Educația înseamnă a învăța să înveți, a 
învăța să trăiești, a învăța să gândești liber și 
critic, a învăța să iubești lumea și  s-o faci mai 
umană, a învăța să te desăvârșești în și prin 
munca creatoare.”- Edgar Faure 

Putem concluziona a� rmând că și anul aces-
ta, la instituțiile școlare din comuna noastră, 
s-a reușit organizarea unor activități  frumoase 
cu elevii, activități prin care s-a încercat întări-
rea colaborării dintre elevi și dascăli, precum și 
stimularea creativității elevilor, în cadrul unor 
acțiuni cu caracter educativ.

Încheiem această scurtă prezentare cu o adap-
tare după Rudyard Kippling care surprinde atât 
de bine ce reprezintă dascălul în viața noastră 
prezentându-vă totodată câteva imagini de la 
activitățile școlare organizate la Olari.

„Excelenţa  Sa -dascălul- nu are cont în bancă. 
Nu are vilă cu douăzeci de camere. Nu are afaceri 
prospere prin ţară. Excelenţa Sa are un su� et cât 
galaxia. Are riduri și � re albe de la generaţiile 
care sunt și de la cele care au fost. Excelenţa Sa își 
mobilează viaţa cu extemporale, teze, concursuri. 
Rareori se gândește la ultimul strigăt al modei… 

Desele-i preocupări sunt legate de programe, per-
fecţionări, examene. De cele mai multe ori șlefu-
iește nestematele altora. Pentru ele vinde pe bani 
mărunţi secundele � ilor lui.

Excelenţa Sa-dascălul- trudește viaţa-ntreagă la 
secera ascuţită a lunii, semănând pulberi de aur 
peste seminţele ce stau să- ncolţească. Uneori, 
ochelarii i se acoperă de roua amară, dacă un fost 
elev, ajuns senator, îi uită în anticameră ca pe un 
obiect decorativ. Alteori zâmbet de rodie îi inunda 
obrajii, când un necunoscut, pe stradă, își scoate 
pălăria în faţa lui: „Bună ziua, Domnule profesor, 

eu sunt…”
Excelenţa Sa nu-și numără anii după buletin, ci 

după vârstă – mereu aceeași, care în� orește în 
bancă. Constată cu surprindere  într-o zi că trebuie 
să iasă la pensie și nu înţelege de ce inima lui, cu 
două preinfarcte, bate ca la optsprezece ani. Exce-
lenţa Sa, ca un pui de căprioară în bătaia puștii, 
nu știe că se aseamănă cu s� nţii. Ei au dăruit. El se 
dăruiește. Cel de Sus i-a hărăzit loc înalt în izvorul 
Luminii, loc plin de verdeaţă, din care Măria Sa, 
Dascălul, să poată priveghea și de dincolo pruncii 
su� etului său.”

Preocuparea mea permanentă, în ca-
litate de primar al comunei Olari, este 
să găsesc soluțiile optime pentru asigu-
rarea unei administrații corecte și one-
ste, îndreptată spre binele comunității 
noastre locale, cu deschidere către pro-
movarea unei linii administrative prin 
care să evoluăm pozitiv de la an la an. 

Este o preocupare pe care am avut-o 
încă de la preluarea mandatului de pri-
mar și sunt convins că ați observat cu 
toții schimbarea în bine a administrării 
comunei.

Tot ceea ce facem este la vedere, fără 
ascunzișuri, cheltuind cu chibzuință 
banii pe care-i avem la dispoziție, de 
așa manieră încât să ne putem gospo-
dării la nivel local, fără a crea datorii 

cum au fost odată.
Gândind astfel, s-a reușit scoaterea 

din insolvență a comunei, s-au plătit și 
eșalonat vechile datorii, ba mai mult, 
s-a reușit derularea în bune condiții a 
activității administrative, inclusiv prin  
implementarea unor proiecte necesare 
dezvoltării comunei.

Cu privire la acestea, după cum știți, 
în acest an s-a trecut la construcția ca-
pelei din Olari, s-a montat gardul îm-
prejmuitor la terenul de sport, iar în 
perioada următoare demarăm amena-
jarea de trotuare în Olari.

Avem pe rol și proiectul de asfaltare 
străzi la Sintea Mică, proiect ce cuprin-
de inclusiv amenajarea de trotuare și 
podețe și care are � nanțare prin pro-
gramul PNDL. Cu acesta ne a� ăm în 
faza de licitație publică.

Tot pentru Sintea Mică avem și pro-
iectul de introducere a rețelei de apă 
dar, din cauza legislației proaste, trebu-
ie să reluăm licitația publică � indcă au 
fost contestații.

Vă mai informez că s-a reușit înscrie-
rea în CF a căminului cultural din Olari, 
care până acum avea o situație imobila-
ră incertă și tot pe această linie suntem 
în faza depunerii documentației nece-
sare pentru înscrierea în CF și a școlii 
„Shoitos”.

Totodată, în perioada recentă, sub su-
pravegherea viceprimarului Bora Mir-
cea, s-au întreprins și o multitudine de 
activități speci� ce de îngrijire a dome-
niului public, deoclamare șanțuri, cosi-
re gazon, amenajare parcuri, în cadrul 
acestui program � ind plantați și peste 
200 de plopi.

Cu privire la proiecte viitoare dorim 
să depunem pe POR o documentație 
pentru obținerea � nanțării în vederea 
reabilitării școlii cu clasele I-IV și con-
struirea unei noi grădinițe la Olari.

După cum puteți constata, urmărim 
diverse sure de � nanțare pentru ceea 
ce dorim să realizăm în comună, de-
orece bugetul local este mic și nu pu-
tem să implementăm investiții mari 

din resursele noastre prorii. De acea, 
avem în vedere nu doar � nanțarea lu-
crărilor din bugetul local, ci obținerea 
de � nanțări din fonduri europene, prin 
programe guvernamentale sau de la 
Consiliu Județean Arad.

Doresc să vă asigur că vom conti-
nua să realizez un program corect 
de implementare de noi proiecte ne-
cesare pentru comuna noastră, prin 
care să continuăm pe acest drum al 
dezvoltării administrative, sub forma 
îmbunătățirii condițiilor de urbanism 
și asigurarea în comună a tuturor 
facilităților de care avem nevoie ca și 
comunitate locală.

Vă transmit tuturor gândurile mele 
bune, dorind, ca împreună, să ne ad-
ministrăm cât mai bine, cu cât mai 
multe realizări, trăind în pace și armo-
nie, pentru a avea o comună caracteri-
zată prin liniște și bună înțelegere între 
oameni. Totul cu eleganță și frumusețe 
în tot ceea ce gândim și facem.

Primar Răuț Petru

O administrație în folosul comunei Olari
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Programul pregătit 
pentru ziua de sâmbătă a început de 
pe la amiază, prin organizarea para-
dei portului popular. Totul s-a petre-
cut pe traseul de la scenă către Biseri-
ca Ortodoxă. Momentul deplasării 
alaiului la Biserică a fost unul plin 
de emoție și frumusețe, oaspeții și 
o� cialitățile, în frunte cu prima-
rul Răuț Petru și viceprimarul Bora 
Mircea, alături de ansamblurile par-
ticipante, invitând practic cetățenii la 
sărbătoare. Totul, pe muzica tarafului!

A fost un moment frumos, care a 

continuat prin o� cierea unei slujbe 
religioase, preotul paroh rugându-se 
pentru  binecuvântarea comunei. 

Atmosfera din biserică a fost una 
deosebită, așa cum șade bine într-o 
astfel de zi, biserica constituind un 
reper fundamental al vieții creștine. 

Preotul paroh a săvârșit Sfânta Slujbă 
într-o ambianță pătrunsă de har, într-
o ambianță plină de evlavie și liniște 
su� etească. Ca orice buni creștini, cu 
frică față de Dumnezeu, nu se putea 
începe sărbătoarea fără binecuvân-
tare!

Sărbătoarea comunei Olari - o nouă ediție de succes!

Un moment aparte pentru această 
ediție a fost prezența tradiției „Pomu-
lui de Mai”, prin care, un platan a fost 
împodobit după vechile obiceiuri, � -
ind apoi binecuvântat de către preotul 
paroh, pentru ca într-un � nal să � e an-
corat lângă scena de spectacol.

Un moment frumoas, care spune 
mult despre păstrarea tradițiilor co-
munei Olari!

Spectacolul artistic programat în 
ziua de sâmbătă a început la ora 17:30, 
când  scena a început să vuiască în 
ritmul muzicii populare, primii care 
au urcat pe scenă � ind reprezentanții 
comunei noastre, respectiv ansam-
blul de dansuri „Spicul”-grupa mică, 
care și-a prezentat programul artistic 
sub stricta supraveghere a instruc-

torului și în aplauzele publicului. În 
ciuda vremii caniculare, scaunele 
anume pregătite pentru spectatori au 
fost luate cu asalt de cei care au dorit 
să asiste la spectacol. 

Un spectacol care a adus la Olari 
frumusețea cântecului și jocului 
popular, un spectacol al tradițiilor, 
desfășurat sub forma unui concurs 

județean de folclor.
Chiar dacă noi punem accentul pe 

ansamblul popular al comunei noastre, 
trebuie adus aminte că au fost prezen-
te o serie de formații și trupe din județ 
și nu numai, acești invitați reușind să 
desfășoare în fața publicului un specta-
col artistic de excepție, � ind aplaudați 
fără încetare. >>> pag.5
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Am putea caracteriza acest 
eveniment ca pe o sărbătoare dedicată comu-
nei Olari, � ind prezentat un spectacol folcloric 
de excepție, cu o atmosferă plină de bucurie și 
voie bună. 

A fost o ediție de care mulți ani de acum în-
colo ne vom aduce aminte, mai ales prin fap-
tul că am văzut pe scenă expunerea folcoru-
lui autentic, am revăzut la Olari ansamblurile 
proprii ale comunei, am văzut soliști vocali 
de-ai noștri și un taraf care a readus în inima 
spectatorilor frumoasele melodii autentice 
românești. 

Așadar a fost o ediție în care folclorul a apă-

rut pe scenă într-un mod deosebit, în aplauzele 
publicului. Toate, prin eforturile unor oameni 
inimoși dar mai ales prin aplecarea spre folclor 
și tradiții a unor tineri deosebiți.

Cântec, dans, port popular autentic, asta s-a 
văzut și în cea de-a doua zi a sărbătorii- dumi-
nică, o zi însorită, nu ca anul trecut când a fot 
furtună mare.

Toți acești reprezentanți ai folclorului din 
comună merită aprecierea tuturor, trebuie 
felicitați și încurajați pentru că fără ei am �  avut 
o sărbătoare mult mai săracă. Ei au fost cei care 
au adus su� et sărbătorii, împreună cu soliștii 
invitați care au urcat pe scenă.

Sărbătoarea comunei Olari - o nouă ediție de succes!

Putem a� rma că în cadrul acestui 
spectacol „Spicul Olari” s-a pre-
zentat auditoriului, reamintind tu-
turor celor prezenți că și în acest 
an comuna Olari are un ansamblu 
folcloric de toată lauda, un ansam-
blu prin care se continuă tradiția 
comunei.

Așadar, din nou, „Spicul Olari” i-a 
încântat pe toți prin dansurile puse 
în scenă, prin repertoriul ales, prin 
deja consacratele costume popula-
re.

Avem un grup de tineri care fac 
cinste comunei noastre și care, prin 
efort și implicare, au reușit și anul 
acesta să ne încânte cu dansurile 
populare speci� ce. 

Dorim să felicităm acești tineri 

pentru că au ales folclorul, au ales 
să reprezinte comuna Olari, au ales 
dragostea față de frumos, spectaco-
lul autentic românesc! Felicităm și 
părinții acestor componenți ai an-
samblului � indcă i-au susținut pe 
copiii lor în a se înscrie în formația 
de dansuri, o formație atât de dragă 
nouă tuturor. 

Nu în ultimul rând, felicităm toți 
componenții formației noastre de 
su� et, aceștia încântându-ne cu 
spectacole de câțiva ani buni, � e-
care intrare scenică a lor aducând 
publicului o fărâmă din comuna 
Olari, acel spirit care poate �  de-
scris simplu, prin cuvintele„ Fru-
mos și Elegant”!

>>> pag.4

>>> pag.6
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D a c ă 
despre spectacolul artis-
tic propus pentru ediția 
din acest an a sărbăto-
rii avem doar cuvinte de 
laudă, trebuie să facem 
referire și la atmosfera 
generală, care a fost una 
a voiei bune și distracției, 
toată lumea prezentă 
simțindu-se bine. 

Vremea a fost una fru-

moasă, însorită, așa că 
peste tot se puteau ve-
dea oameni bine dispuși, 
care au venit să petrecă 
o zi plăcută la Olari, o zi 
în care doritorii au putut 
servi câte un grătar sau 
mici, astâmpărați cu câte 
o halbă de bere.

 O atmosferă a bucuriei,o 
atmosferă de adevărată 
sărbătoare! 

Sărbătoarea comunei Olari - o nouă ediție de succes!

Ca o concluzie, sărbătoarea a reușit să surprindă și anul 
acesta, prin frumusețe și organizare, reușind să aducă din 
nou bucurie în inimile celor prezenți, fapt pentru care îi feli-
cităm pe toți cei implicați.

Vă lăsăm în compania imaginilor surprinse în decursul 
zilelor de sărbătoare, cu speranța că vă vor reîmprospăta 
amintirile și vă veți regăsi printre cei surprinși în imaginile 
de la fața locului.

>>> pag.5

>>> pag.4
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Încheiem, spunând 
că au fost zile frumoase de sărbătoa-
re la Olari, acum rămânând imaginea 
de ansamblu, prin care s-a văzut că am 
avut o  sărbătoare cu oameni veseli, cu 
sufl etul deschis, cu bucuria de a serba 
ca o comunitate unită și plină de dra-
gostea pentru frumos. Avem o comună 
„vie” iar acest lucru s-a văzut din plin!
 Sperăm că  aceste frumoase amintiri 

de la sărbătoaresă vă aducă bucurie în 
inimi, acum, când le revedeți prin pagi-
nile publicației noastre, pagini ce con-
stituie fărâme de istorie pentru viitor. 
Nu de alta, dar prin publicația locală în-
cercăm să spunem povestea comunității 
locale a comunei noastre- Olari-pentru 
a lăsa o dâră de istorie pentru posteri-
tate, fi ind siguri că aceste pagini vor fi  
sursă de informație peste ani, pentru o 
viitoare monografi e..

Sărbătoarea comunei Olari - o nouă ediție de succes!

„Au fost două zile special 
pregătite pentru celebrarea co-
munei Olari. Au fost organizate 
spectacole pentru tineri, dar și 
reprezentații folclorice cu partic-
iparea unor interpreți de seamă! 
Sper din toată inima că toți cei 
prezenți s-au simțit bine, s-au 
bucurat de ceea ce a fost pregătit 
pentru sărbătoare. 

Consider că programul a fost 
apreciat de toată lumea, ne-am 
străduit să � e așa și sper că tu-
turor le-a plăcut. 

Doresc să mulțumesc celor care 
m-au ajutat în permanență, echi-
pei mele, viceprimarului Bora 
Mircea, angajaților Primăriei, 

consilierilor locali, precum și 
tuturor celor implicați, care 
au depus un efort considerabil 
pe parcursul celor două zile de 
sărbătoare. Nu în ultimul rând, 
mulțumesc tinerilor din ansam-
blurile noastre, care și de această 
dată ne-au depășit așteptările”-
ne-a declarat primarul Răuț Pe-
tru.

Ca atare, putem a� rma că 
ediția din acest an a sărbătorii a 
fost una de su� et, o ediție care 
a adus bucuria și voia bună în 
comună, o ediție prin care co-
muna Olari a arătat din nou că 
știe să sărbătorească frumos!

>>> pag.6
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FC „Spicul Olari” la fi nal de retur
S-a încheie acest și retur de campionat. 

Un retur cu meciuri disputate, un retur 
în care echipa noastră de su� et-„Spicul 
Olari” a evoluat în liga a VI-a, seria B.

A fost un parcurs di� cil pentru echipa 
comunei, mai ales că a fost reîn� ințată re-
cent, dar iată, cu sprijinul administrației 
locale și cu aportul unor oameni debine 
din comună, avem acum la Olari o echi-
pă închegată, ce ne aduce bucuria parti-

delor o� ciale din liga județeană.
În încheiere, transmitem jucătorilor să 

se bucure de această vară, echipa � ind la 
� nele acestui campionatu pe locul X cu 
un cumul de 17 puncte.

Ca de � ecare dată când venim la meciurile de acasă de la Olari, ne arun-
căm privirea  și asupra suporteri lor echipei, fără de care nici un meci de la 
nu ar avea farmec, suporteri ce au fost în număr mare la � ecare partidă din 
acest retur, după cum se vede și din imaginile surprinse.

Arderea  vegetației uscate de pe miriști con-
stituie o activitate cu risc ridicat de producere 
a incendiilor. Pentru a preveni producerea unor 
evenimente ce pun în pericol viaţa, sănătatea și 

bunurile persoanelor vă aducem la cunoștinţă 
următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi în 
vedere la arderea vegetaţiei uscate:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol 
de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;

• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, de-
șeurilor și a altor materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori pe terenuri pre-
gătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, 

asigurându-se supravegherea permanentă a 
arderii, precum și stingerea jarului după termi-
narea activităţii; 

• Utilizarea focului deschis nu se admite la 
distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu 
pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, 
vapori in� amabili, explozivi etc., respectiv 10 m 
faţă de materiale sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei 
etc., fără a �  supravegheat și asigurat prin mă-

suri corespunzătoare 
• Arderea vegetaţiei uscate se execută numai 

pe baza permisului de lucru cu foc acordat in 
urma întocmirii documentaţiei prealabile de 
către Garda de Mediu.

Încălcarea prevederilor cu privire la focul 
deschis, susmenţionate precum și nesesizarea 
acestor încălcări autorităţilor abilitate, atrage 
după sine răspunderea contravenţională sau 
penală, după caz, în conformitate cu actele nor-
mative în vigoare.

SVSU Olari

Atenție la incendiile de vegetație uscată!


