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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2014 bych chtěl veřejně poděkovat kolegům z minulého
zastupitelstva za jejich práci v uplynulém volebním období. Dále pracovníkům
obecního úřadu za snahu dělat maximum pro dalovické občany, všem členům
našich výborů a komisí za pomoc s řízením a rozvojem obce a všem našim
spolupracovníkům za ak�vní podporu.
Rád bych také poděkoval spoluobčanům za důvěru vloženou do nově zvolených
kolegů v zastupitelstvu obce. Dovoluji si vyslovit přání, aby spolupráce
v nadcházejícím období byla alespoň na takové úrovni jako v uplynulých čtyřech
letech. Přání, aby se nám společnými silami dařilo navázat na směr, kterým se
rozvoj Dalovic vydal. Máme před sebou nelehké období, ve kterém budeme nuceni
každé rozhodnu� rozumně zvážit.
K letošním Vánocům přeji vám všem, našim spoluobčanům, klidné
a pohodové svátky a do roku 2015 hodně zdraví a štěs�
J. Karas

SLOVO REDAKCE
Vážení spoluobčané,
v rukou máte prosincové číslo Dalovických listů vydané pod taktovkou „staronové“
redakční rady z Obecního úřadu. Po zvážení vašich připomínek, se vedení obce
rozhodlo vrá�t k původnímu formátu listů. Věřím, že Dalovické listy vám budou
přinášet zajímavé informace nejen o dění v obci. Budeme rádi za vaše náměty,
připomínky i příspěvky. Děkuji �mto spolku Rodiče dalovických dě� za vydávání
listů v průběhu loňského roku i za akce, které pro občany Dalovic uspořádal.
Jménem redakční rady i jménem svým vám přeji krásné Vánoce, pod stromečkem
všechna splněná přání a do nového roku hodně zdraví a spokojenos�.
K. Krumphanzlová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad začíná pracovat v tomto volebním období ve stejném složení jako
ke konci období minulého. V průběhu úředních hodin jsme vám plně k dispozici
k vyřizování vašich problémů a připomínek. Mimo úřední hodiny se zaměstnanci
Obecního úřadu věnují dalším pracovním záležitostem. Děkujeme za pochopení
a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST - 353 222 789
Podatelna, pokladna, evidence, Czech Point, styk s veřejnos�
Po a St 8:00-12:00
12:30-17:00
Út a Čt 8:00-12.00
12:30-15:00
Pá
8:00-13:00
Účtárna, správa majetku obce
Po a St 8:00 - 11:00 11:30-17:00
Kancelář starosty
Po a St 8:00 - 11:00

11:30-17:00

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Starosta
Jiří Karas
bydliště v Dalovicích
od narození
věk
40 let
vzdělání
SPŠE Plzeň
praxe
profesionální hasič - velitel
rodina
ženatý, 2 dě�
zájmy
sport, hudba, hasiči
V předchozím zastupitelstvu působil jako předseda ﬁnančního výboru.
Místostarostka
bydliště v Dalovicích
věk
vzdělání

Ing. Kateřina Krumphanzlová
od narození
39 let
Gymnázium Ostrov,
VŠB-TU Ostrava, ekonomická fakulta
Doplňkové pedagogické studium
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praxe

ﬁnanční koordinátor, referent pro
marke�ng, asistentka regionální
redakce novin, podnikatelka,
středoškolská učitelka
rodina
vdaná, 3 dě�
zájmy
sport, četba, práce s dětmi, hasiči
Od roku 2000 působí jako vedoucí mládeže kolek�vu mladých hasičů v Dalovicích.
Předsedkyně kontrol. výboru
bydliště v Dalovicích
věk
vzdělání
praxe

Alena Scheerbaumová
od narození
50 let
střední odborné bez maturity
podnikatelka – hos�nská činnost,
ubytovací služby, zahradnické
a technické služby
rodina
vdova, 2 dě�
zájmy
plavání, turis�ka, country
Po dobu manželova působení v zastupitelstvu spolupracovala na kulturních
a sportovních akcích. Správkyně hřbitova v Dalovicích.
Předseda ﬁnančního výboru
bydliště v Dalovicích
věk
vzdělání

Ing. Tomáš Buriánek
od narození
40 let
Gymnázium K.Vary
ČVUT Praha, stavební fakulta
praxe
vedoucí technického útvaru,
přípravář staveb, systémový inženýr
náměstek závodu
rodina
ženatý, 2 dě�
zájmy
sport, cestování, práce s dětmi
Od roku 2010 působil ve funkci předsedy stavební komise, s obecním úřadem
spolupracoval jako stavební technik.
Člen zastupitelstva
bydliště v Dalovicích
věk
vzdělání
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MUDr. Marek Kalenda
od roku 2002
38 let
Gymnázium Most
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň,
Specializovaná způsobilost k výkonu
povolání lékaře v oboru ortopedie

praxe

lékař ortopedického oddělení nemocnice
ortopedická ambulance
ženatý, 2 dě�
kolo, běh, snowboarding, potápění

rodina
zájmy
Členka zastupitelstva
bydliště v Dalovicích
věk
vzdělání
praxe
rodina
zájmy
Člen zastupitelstva
věk
vzdělání
praxe
rodina
zájmy

MUDr. Anna Varcholová
od roku 1989
70 let
Gymnázium Ús� n/L,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni
prak�cká lékařka na poliklinice
lékařka v lázních
vdaná, 2 dě�
cestování, četba
Ing. Jan Praveček
72 let
VŠSE strojní fakulta, VŠE-PSG fakulta
řízení
OSVČ, ekonomický náměstek,
ředitel pobočky banky
ženatý, 2 dě�
sport, zahrada, IT

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE vybíráme ....
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 3.11.2014
Začátek jednání řídil v souladu se zákonem odstupující starosta Ing. L. Kolovrátek.
Všichni noví zastupitelé složili v úvodu předepsaný slib. Do funkce starosty byl navržen a zvolen Jiří Karas, který se následně ujal řízení dalšího jednání.
Dalším hlasováním byla do funkce místostarostky zvolena Ing. Kateřina
Krumphanzlová, předsedou ﬁnančního výboru Ing. Tomáš Buriánek a předsedkyní
kontrolního výboru Alena Scheerbaumová.
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2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE 24.11.2014
- jmenování členů kontrolního a ﬁnančního výboru
- jmenování členů povodňové, stavební a přestupkové komise
- schválen rozpočet obce na rok 2015
- zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu u průběhu realizace stavby
„Společenského domu“
- vybrán zhotovitel na „Víceúčelové sportoviště“ v případě schválení dotace
Celý zápis z jednání ZO je na webu obce a obecních informačních vývěskách.

INFORMACE PRO OBČANY
SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ

Pro občany Dalovic bylo v listopadu nově otevřeno shromaždiště odpadů
v ulici Průběžná (křižovatka Borská, bývalý areál využívaný chovateli drobného
zvířectva).
Po předložení občanského průkazu zde můžete bezplatně odevzdávat:
• objemný odpad z domácnos� (matrace, koberce, linolea, starý nábytek,
ošacení apod.)
• nebezpečné složky komunálního odpadu (obaly od nebezpečných látek,
barvy, laky, oleje, znečištěné tex�lie, sporáky, nekompletní elektrozařízení
apod.)
• dosloužilé elektrozařízení (lednice, mrazáky, pračky, televize,
rádia,vysavače, baterie, zářivky apod. – pouze kompletní)
• pneuma�ky bez disků
Upozorňujeme, že místo není určeno pro stavební suť, stavební odpad, apod.
a proto tento odpad nebude přijímán.
Shromaždiště odpadů nahrazuje dřívější „hromádky“, na které již nebudete muset
čekat, pokud se budete ch�t zbavit nežádoucího odpadu. Tato možnost se týká
pouze fyzických osob (nikoliv podnikatelů) bydlících na území obce Dalovice. Budeli zřejmé, že odpad pochází z podnikatelské činnos�, nebude přijímán a dotyčná
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osoba ho musí zlikvidovat v souladu se zákonem.
Na různé druhy odpadu jsou připraveny kontejnery, které se budou průběžně
odvážet. Není nutné se obávat zápachu. Odpady jsou přijímány vytříděné podle
druhů.
Podmínky odběru odpadů řídí Obec Dalovice. Dodavatelem služeb je ﬁrma Marius
Pedersen.
Provozní doba - sobota od 9:00 do 12:00 hodin.
Věříme, že tato služba přispěje k lepší dostupnos� při likvidaci odpadů a pomůže
zlepšit čistotu v naší obci.
KK

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Děkujeme �mto občanům za třídění odpadů na sběrných místech. Dovolujeme si
vás �mto požádat o důsledné sešlapávání PET lahví, rozebírání kartonových krabic
apod., aby kontejner pojal větší množství (hmotnost) odpadů. Obec má uzavřenou
smlouvu s ﬁrmou EKO-KOM o zpětném odběru a využi� obalů, za které získává
odměnu. Tato odměna je účelově vázána např. na systém sběru využitelných
komunálních odpadů. Může být tedy využita pro pronájem a odvoz kontejnerů
pro tříděný odpad. V případě neefek�vního využívaní kontejnerů se sami šidíme
o prostředky, které můžeme využít pro zlepšení životního prostředí v naší obci.

KK

REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU
V současné době probíhá v dalovickém zámeckém parku realizace projektu,
na který Obec Dalovice získala ﬁnanční podporu od EU a MŽP. Přípravy
na tento projekt započaly v roce 2012, kdy byl proveden dendrologický průzkum
a následná inventarizace stromů. Každý strom byl zakreslen do mapy s posouzením
jeho stavu. Zjis�lo se, že je třeba ošetřit velké množství dřevin, a to pokácet
72 stromů, jejichž stav byl velmi špatný, druhově pro zámecký park nevhodný atp.
U 355 stromů bylo navrženo ošetření zdravotním řezem a na dalších 63 instalace
tzv. bezpečnostní vazby. Část prací již proběhla dle schváleného harmonogramu
v období od podzimu 2013 do jara 2014. Práce se týkala především čás� zámeckého
parku od Körnerova dubu směrem k vyhlídkovému altánu. Na tuto činnost navázala
v minulých týdnech výsadba nových dřevin, která se soustředila hlavně na část
od Körnerova dubu směrem k SZeŠ. V souladu s projektem zde bylo vysázeno
69 listnatých a 27 jehličnatých stromů. Každý strom byl řádně evidován a zakreslen
do mapy. Základem výsadby je habrová dvouřadá alej op�cky navazující na
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historický vstup do parku ze Zámecké ulice vedoucí k budově Nového zámku. Druhá
alej je lipová a má především odclonit hospodářskou budovu bývalého školního
statku. Důraz je kladen na stromořadí, podporu solitér a jejich okolního prostoru
tak, aby nebyly devastovány konkurenčními stromy. Nově jsou vysázeny duby, lípy,
buky, borovice, modříny a další. V okolí stromů bude postupně vysázeno 1227 keřů
do 16 skupin s celkovou plochou 716 m2. Touto výsadbou dojde
k obnovení zanedbané čás� parku v prostoru bývalého ovčína a podél
cesty k logis�cké škole. Závěrečnými úkoly projektu bude na jaře příš�ho
roku dokončení zdravotního ošetření stromů a poslední výsadby.
Veškeré práce v rámci dotačního �tulu „Dalovice – regenerace zámeckého parku“
provádí ﬁrma Petr Vykrut – zahradní služby, která vyhrála výběrové řízení. Autorkou
projektu je Ing. Milena Nováková, která provádí odborný dozor nad realizační
čás�.
Celkové náklady na regeneraci zámeckého parku jsou vyčísleny na cca 4,7 mil. Kč,
z čehož 3,5 mil. Kč činí dotace získaná prostřednictvím státního fondu ŽP a 1,2 mil.
Kč je spoluúčast obce. Financování projektu je rozloženo na roky 2013 - 2015.
Nemalým úkolem je nyní zajis�t přeži� stromů a keřů před nenechavci a volně
pobíhajícími psy. V souvislos� s �mto projektem připomínáme, že volný pohyb
psů po zámeckém parku je zakázán. Pejskařům je povolen průchod do horní
čás� parku se psy na vodítku. „Značkování“ od volně pobíhajících psů může nově
vysazené stromy a keře nevratně poškodit, a �m způsobit v parku nemalou škodu.
Obci následně může, v krajním případě, hrozit až odebrání dotace. Žádáme proto
občany Dalovic, aby v případě zjištění jakéhokoliv poškozování dřevin tuto událost
neodkladně nahlásili na obecním úřadě, případně na PČR. Současně děkujeme
všem, kteří park navštěvují především za účelem odpočinku nebo vzdělávání, a �m
šíří dobrou pověst této nemovité kulturní památky.
JK

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 17.11.
Sváteční pondělní podvečer si
dalovič� občané,
zejména dě�, zpříjemnili průvodem
za osvětlení lampionů a svíček.
U obecního úřadu
byli všichni přivítáni písničkou a
pak se společně
8

vydali kolem tvrze do zámeckého parku, kde na
dě� čekaly pohádkové
bytos� s malým překvapením. Průvod pokračoval na hřiště u SZeŠ. Zde
byly připraveny ohýnky
pro opečení buřtů a také
malé občerstvení. Lampionový průvod zorganizovaly Rodiče dalovických dě� za pomoci
hasičů a podpory Obce.
KK
(Dalšími akcemi, o kterých vás budeme informovat až v příš�m čísle Dalovických
listů, je rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášská pro dě�. pozn.redakce)

SRDEČNĚ ZVEME
6.12.

16:00 Mikulášská šou s čertem
a Mikulášem
před Hospůdkou u Čutňáka
Pořádáno ve spolupráci s Obcí. Od 18 hodin
bude následovat pekelná diskotéka v salonku u
Čutňáka.
20.12. 19:00 Vánoční koncert s country
skupinou Ferne�c
Hospůdka u Čutňáka
Pro návštěvníky je také připraveno vystoupeni
taneční skupiny Recesse a soutěž o nejlepší
vánoční perníčky.
V případě pořádání akcí nabízíme možnost zveřejnění. Podklady je nutné zaslat do
uzávěrky čísla. (Do 20. dne v měsíci akce pro měsíc, který následuje).
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KAM V KRAJI - PROSINEC
30.11. - 21.12. Vánoční trhy v Karlových Varech
Tradiční karlovarské vánoční trhy se letos opět konají před budovou Hlavní pošty
na ulici T.G. Masaryka a jako každý rok je součás� bohatý doprovodný program.
Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení pěveckých sborů, karlovarských kapel a
umělců, divadelní představení dě�, vánoční dílny, průvod světlonošů, ohňostroj.
Novinkou letošního adventního programu jsou pak dvě charita�vní akce zaměřené
na dě� v krizové situaci a na opuštěná zvířata.
Více informací na www.karlovyvary.cz
6.12. 10 - 16:00 Ježíškovy vánoční trhy
Boží Dar – náměs�
V 17:00 zajištěn odvoz tam a zpět na vánoční trhy do města Oberwiesenthalu
s českými koledami country skupiny Album – Oberwiesenthal.
13.12. – 14.12. Závody v psích spřeženích
Abertamy – Hřebečná
13.12. 20:00 Koncert skupiny No Name - ACOUSTIC TOUR 2014
Lidový dům
13.12. 11-17:00 Advent na hradě
Horní hrad Hauenštejn
Tvorba vánoční výzdoby z přírodního materiálu
(svícny, věnce, ozdoby na Vánoční stromeček),
zdobení perníčků vánočního stromu na
hradním nádvoří.
Vedle rukodělných dílniček se můžete těšit i na
divadelní představení Pouličního divadla Viktora
Braunreitera a hudební vystoupení Milana Fořta
s kapelou, hudba, která pohladí duši. Akce se koná
za každého počasí. Místnos� budou vytopené
a provoněné jablíčkovým čajem i svařeným
vínem. Pro mlsné jazýčky bude připravena
i ochutnávka tradičních českých zimních
pokrmů.
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17.12. 18:00 Astronomický podvečer
Hvězdárna
Program vhodný pro dospělé zájemce o astronomii a pro turisty. Prohlídka interak�vních exponátů hvězdárny a astronomické techniky. Lze spojit s pozorováním
noční oblohy.
18.12. 16:30 Vánoční show
Karlovarské městské divadlo
Představení pro dě�. Pořad přináší zajímavé soutěže, vánoční a pohádkové písničky. Pořadem provází Jan Čenský a Petr Salava. Dě� se mohou těšit také na Michala
Nesvadbu.
18.12. 19:00 Pavel Žalman Lohonka a spol.
KC Svoboda Cheb
Koncert stálice české folkové scény.
21.12. 14:00 Adventní putování po Ježíškově cestě
Boží Dar
Putování za zvířátky. Sraz na náměs�.
24.12. 21:30 Štědrovečerní bohoslužba
Kostel sv. Anny v Sedleci
I letos se v sedleckém kostele pro velký zájem uskuteční štědrovečerní bohoslužba
slova, určená nejen věřícím návštěvníkům. Bohoslužbou slova provází MgA. Mar�n Lindtner B.A, koledy zpívá příležitostný komorní sbor složený převážně z členů
KPS za doprovodu komorního orchestru, řízeného J. Rezkem.
Celoročně

Vánoční dům
Zámeček doubí
Výstava vánočních ozdob a vánočních dekorací. Je prvním a jediným
Vánočním domem v České republice, který přináší návštěvníkům
vánoční výzdobu v nebývalém
rozsahu. K vychutnání atmosféry
Vánočního domu návštěvníkům
poslouží Andělská kavárna, jak
jinak než s vánoční výzdobou.
V nabídce této vánočně naladěné kavárny samozřejmě nechybí vánoční cukroví ani
vánočka. Výstava je prodejní.
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