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ZÁCHRANNÁ STANICE „U PŘEDNOSTY AVÁJEKA“

ZÁCHRANNÁ STANICE „U
PŘEDNOSTY AVÁJEKA“

ČECHIE FOTBAL

V prostorách železniční stanice Dalovice je neobvykle živo. Není divu, postupně
zde vzniká stanoviště záchranné a odchytové služby pro zvířata.
„V pronájmu máme tři místnosti ve výpravní budově, polovinu pozemku za
nádražní budovou a budovu bývalých veřejných toalet“, říká Petr Prokeš,
který odchytovou službu provozuje. „V současné době zde máme dva kotce
pro odchycené a zatoulané hafany a podařilo se nám upravit zatím jednu z
místností pro poraněné nebo zimomřivé pejsky. Ještě nás čeká ohromný kus
práce, vše záleží na financích a také časových možnostech. Jen dosud zde
bylo investováno okolo 40 000,-Kč a nepočítaně hodin práce. Nemáme zde
ani elektřinu, ani vodu, to jsou asi ty největší problémy, které nás tu trápí“,
doplňuje Heda Boháčová, druhá členka odchytové služby. K čemu toto zařízení
slouží? Stanice je určena primárně pro péči o zvířata, ke kterým vyjíždíme v
rámci záchranné a odchytové služby do terénu. K těmto nás volají jednotlivé
složky IZS nebo představitelé obcí, se kterými máme uzavřen smluvní vztah.
Odchycení hafani zde tráví několik dní, aby měl majitel šanci si je vyzvednout
před umístěním do některého z útulku v okolí. Poraněným zvířatům zde
bude poskytována mnohem lepší péče, než je schopen klasický útulek zajistit.
Pokud vezmeme do své péče nějakého pejska, činíme tak na základě vlastního
rozhodnutí, podle mnoha kritérií. Nemůžeme a ani nechceme vzhledem ke
kapacitě sloužit jako útulek pro nechtěná zvířata. Není tedy možné k nám
pejska přivést s tím, že už jej někdo jednoduše nechce. Jsme však schopni
zajistit krátkodobé hlídání v případě, že je volné místo.
V současné době zde máme krásnou fenku, křížence ridgebacka, která hledá
domov, v příštím týdnu přibude ještě černá fenka labradora. Obě hledají nový
domov. Všechny pejsky na cestu do nového domova čipujeme, očkujeme,
vydáváme zdravé a minimálně základně socializované. Pro veřejnost
nabízíme možnost vzít pejsky v naší péči na procházku, od začátku školního
roku máme v plánu pořádat různé akce pro děti a mládež, v případě zájmu
můžeme uspořádat i odborné semináře, například první pomoc u zvířat, péče
o domácí mazlíčky atd.
Pokud by nás chtěl někdo podpořit, hafani ze všeho nejvíc uvítají pořádné
vyvenčení a zpestření všedního dne. Také nějaká mlska pro pejsky se vždy
upotřebí. Také uvítáme nepotřebný materiál, ať už stará prkna, zbytky barev,
kachličky, zkrátka vše potřebné pro další budování stanice.
Petr Prokeš
Záchranná a odchytová služba pro zvířata

V soutěžním ročníku 2014-2015 máme mužstvo mužů a mužstvo
žáků. Navíc pronajímáme hřiště opět družstvu žen SKP Hvězda
Karlovy Vary a mužům KSNP Sedlec B.
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Září 2014 na fotbalovém hřišti Dalovice:
5.9. PÁTEK

ŽÁCI

Dalovice : Bochov

7.9. NEDĚLE 15:00

MUŽI

Sedlec B : Potůčky

13.9. SOBOTA 10:30

MUŽI

Dalovice : Kolová

ŽÁCI

Dalovice : Nejdek

20.9. SOBOTA 14:00

ŽENY

SKP Hvězda : Dukla Praha

21.9. NEDĚLE 15:00

MUŽI

Sedlec B : Pila B

27.9. SOBOTA 10:30

MUŽI

Dalovice : Útvina

28.9. NEDĚLE 15:00

MUŽI

Sedlec B : Nové Hamry

ŽÁCI

Dalovice : Lokomotiva K.Vary

ŽENY

SKP Hvězda : Jablonec

19.9. PÁTEK

3.10. PÁTEK

16:00

16:00

16:00

4.10. SOBOTA 14:00

František Holeček

Informace Obecního úřadu
KALENDÁŘ MAZLÍČKŮ
Obecní úřad informuje o zahájení řízení o návrhu územního plánu
obce Dalovice. Veřejné projednání se koná dne 18. 09. 2014 od 16,00
hodin v restauraci Pod mostem, Dalovice. Své námitky mohou dle §
52 odst. 2 stavebního podávat : vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dotčené
osoby). Připomínky a námitky musí být uplatněny písemnou formou
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 25. 09. 2014.

PLÁNOVANÉ AKCE V DALOVICÍCH
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PSI
Fifi
Dafné
Egar
Mona
Betty
Bary
Bax
Blesk
Pluto
Bandy
Ruby
Ted
Brek
Aston
Loran
Diky
Rolf
Wendy
Bella
Alisa
Lasky
Ella
Brixa
Štaflík
Špagetka
Aura
Arka
Leo
Filla
Elka
Arči
Daryk

KOČKY
York
Béďa, Uriáš
Bouba
Mirabel
Dášenka
Norika
Alexander, Irwing
Kryštof, Valerína
Morgian
Penelopa, Peneloppe
Buddy, Kazimír
Judy, Hanuš
Pigi, Sirkoma
Maggie, Růžena
Frances, Frantík
Pandora
Atila
Debbie
Osvald, Ordaf
Benny
Jef, Gift
Leon
Zachariáš, Tummy
Othello, Elize
Smokie, Arvín
Corina
Mona, Mína
Zefír
Brenda
Xenie
Chillia
Tiffany

RECEPT: OMÁČKA Z PEČENÝCH RAJČAT
Čtenářka Dalovických listů paní Martina nám poslala NÁVOD K PŘÍPRAVĚ:
recept na úžasnou omáčku z pečených rajčat. Naše
redakce jí vyzkoušela. Je výborná.
1. Předehřejte troubu na 110 ºC. Omytá a osušená rajčata překrojte napůl a
klaďte je řezem navrch na pekáč lehce vymazaný olivovým olejem. Posypte
• 1kg středních rajčat
tymiánem, česnekem a zastříkněte olivovým olejem, pokud možno přímo
• olivový olej
na řeznou plochu rajčat, ne mimo ně. Posypte cukrem (v případě, že máte
• 1 lžíce hnědého cukru
přezrálá rajčata, můžete cukr vynechat) a dejte péct do trouby na minimálně
• 4 stroužky česneku, nasekané na jemno
2, ale lépe 3 hodiny. Po uplynutí této doby se rajčata scvrknou, ale zůstanou
• 1 lžíce tymiánu
stále šťavnatá. (Kdybyste chtěli, můžete pokračovat dál - pečte 6 hodin a
• ½ šálku najemno nasekané plocholisté petrželky
vzniknou zase rajčata sušená.)
• 1-2 lžičky rozdrcené sušené máty
2. Děláte-li omáčku do zásoby, pak vypláchněte jednu 0,5l zavařovací
• sůl
sklenici i s víčkem vařící vodou a nechte vysušit v troubě zapnuté na 140
• pepř
ºC po dobu 10 minut. Ještě horkou omáčku přesuňte do sklenice, dobře
• extra virgin olivový olej
zavíčkujte a uložte do sucha a temna.
Pokud budete jíst omáčku čerstvou, pak můžete nechat pečená rajčata
Doporučte nám svůj recept a pošlete nám ho
vystydnout, přesunout do mísy, přikrýt víčkem nebo obráceným talířem a
na email redakce@rodicedalovickychdeti.cz.
uložit do lednice, kde vydrží až týden.
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SEZNAM VĚCÍ A POMŮCEK PRO PRVŇÁČKA DO ŠKOLY, CO KOUPIT PRVŇÁKOVI?
Chystáte se vypravit prvňáčka do školy, a nevíte co mu nakoupit do první třídy? Sepsali jsme vám seznam věcí na běžnou výuku, do
malování (výtvarné výchovy), do tělocviku a také jaké jsou nejčastější poplatky ve škole, aby jste na něco nezapomněli.
PRO KAŽDODENNÍ POTŘEBU
• aktovka nebo batoh
• penál
• desky na sešity
• desky na abecedu a čísla ( dohromady
nebo každé zvlášť)
• obaly na sešity a učebnice
• tužky č. 1 a 2 nejlépe 2x
• guma
• ořezávátko
• pastelky - trojhranné
• fixy
• pravítko
• plnící pero
• box na svačinu
• láhev na pití
• pytlík na přezůvky
• přezůvky
• malá taštička na klíček, čip, kopii
zdravotního průkazu a legitimace na MHD

NA VÝTVARNOU VÝCHOVU
• kufřík
• pastelky
• voskovky
• vodovky
• tempery
• štětce
• kelímky na vodu
• hadříky
• redispero + tuš
• nůžky
• lepidlo
• zástěru
HYGIENICKÉ POTŘEBY DO ŠKOLY
• ručník
• papírové kapesníky
• (toaletní papír)

POTŘEBY DO DRUŽINY
• Na výlety
• batoh
• pláštěnka
• Do tělocvičny nebo na hřiště
• sportovní oblečení a obuv
• na zimu teplé nepromokavé oblečení a
boby nebo sedák
PLATBY, SEZNAM POPLATKŮ VE ŠKOLE
• obědy - měsíčně
• družina - září - prosinec, leden - červen
• záloha na klíč od skříňky - jednorázově (je
vratná)
• záloha na čip na oběd - jednorázově (je
vratná)
• karta na nákup mléčných výrobků v
automatu
• třídní fond
• kroužky - pololetně

Přejeme vašim prvňáčkům hodně štěstí ve škole.

SPOJOVAČKA PRO DĚTI
Spojovačka učí zábavnou formou děti počítat, nebo abecedu. V srpnovém vydání DL má vaše dítě za úkol spojit všechny tečky v pořadí,
které určují právě čísla.
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s.r.o.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA A KONTAKTY
Obec Dalovice

Hlavní 99, 362 63 Dalovice
www.ou-dalovice.cz
tel.: +420 353 222 789

Pošta

Příční ul. 131
tel.: +420 353 226 369

Základní škola

U Potoka 120
www.zsdalovice.eu
tel.: +420 731 612 340
+420 353 224 578
družina tel.: +420 721 022 903

Mateřská škola

U Potoka 120
www.msdalovice.cz
Štěpánka Frousová
zástupkyně ředitele školy pro MŠ
tel.: +420 773 435 483
1. a 2. třída tel.: 353 226 316
3. třída tel.: 774 500 610

Školní Jídelna

tel.: +420 731 438 061
+420 353 227 356

SZeŠ Dalovice

Hlavní 1/27
szes.dalovice@volny.cz
www.szes-dalovice.cz
tel.: +420 353 223 129
+420 728 376 298

SOŠ logistická a SOÚ Dalovice
Hlavní 114/29
www.logistickaskola.cz
tel.: +420 353 223 129
Ředitelka školy: +420 353 227 565

Detektivní rodinná hádanka

Pravidla hádanky: Hádankář přečte rodině zadání a rodina pokládá
hádankáři otázky, na které může odpovídat pouze ano nebo ne. řešení
hádanky naleznete na konci této stránky vpravo. Přejeme hezkou zábavu.
						
Na poli leží mrtvola a má v ruce ulomenou zápalku. Jak se mrtvola na pole
dostala?

Praktický lékař

Všeborovická 143
tel.: +420 353 226 305

Oční lékař

Hlavní 9/11
tel.: +420 353 221 190

Řešení hádanky najdete na konci této stránky.

Jak si zapamatovat čísla

6. vydání v roce 2014 pro vás připravila redakce Dalovických listů.
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Parta lidí letěla balónem a došla jim zátěž, tak losovali, kdo bude muset vyskočit. Mrtvola je ten, kdo prohrál.

Řešení hádanky:

ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS
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