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UPOZORNĚNÍ NA NESPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ
Znovu upozorňujeme na opětovné narůstání nešvaru parkování vozidel
na místech, která ZAKAZUJÍ pravidla silničního provozu. Majitel vozu porušuje
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, §25 odst.3 a §27
odst. 1 písm. a) a d). Z tohoto zákona vyplývá že, musí zůstat volných 6m pro 2
jízdní pruhy, řidič nesmí stát v nepřehledné zatáčce nebo její blízkos, parkování
5m před hranicí křižovatky není dovoleno.
Pokud budou řidiči svá vozidla parkovat na těchto místech a bránit tak plynulému
provozu, bude na ně volána OÚ dopravní policie České republiky. Vyzýváme
rovněž nespokojené uživatele komunikací, aby se mto způsobem bránili pro
bezohlednému chování druhých. V případě nesprávného parkování nemůžeme
rovněž v zimním období ze strany Obce zajist řádně zimní údržbu a pro řidiče pak
vznikají velmi nebezpečné situace.
Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ NA VANDALISMUS
V minulém čísle jsme vás informovali o projektu „Regenerace zámeckého parku“.
Dovolujeme si připomenout, že celková hodnota projektu činí 4,7 mil. korun
z čehož 3,5 mil je hrazeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Bohužel jsme
se již setkali s nepocvým chováním a došlo ke krádeži rododendronu a poničení
okolních keřů. V případě dalšího poškozování nově vysazených stromů a keřů
hrozí Obci krácení dotace a v krajním případě její odebrání. Znovu se obracíme na
občany Dalovic s žádos , aby v případě zjištění jakéhokoliv poškozování dřevin tuto
událost neodkladně nahlásili na obecním úřadě, případně na PČR.

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
V souvislos s novou vyhláškou o ochraně dřevin a povolování jejich kácení není
potřeba žádat o povolení správního orgánu v případech:
- Dřeviny se nacházejí na pozemku u bytového nebo rodinného domu
v zastavěném území obce, je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnos
(nepla tedy pro zahrádkářské osady)

- Dřeviny nesmějí tvořit stromořadí (nejméně 10 stromů), neplní funkční
a esteckou funkci
- Ovocné dřeviny rostoucí na pozemku evidovaném v katastru nemovitos
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využi zeleň. V ostatních případech je povolení vyžadováno.
Podrobné informace týkající se kácení dřevin získáte na obecním úřadě.
ZL

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ
Jak jsme rovněž uváděli v minulém čísle Dalovických listů, je občanům každou
sobotu od 9:00-12:00 k dispozici bývalý areál chovatelů drobného zvířectva v ulici
Průběžná pro odkládání nepotřebného odpadu (objemný odpad z domácnos ,
nebezpečné složky komunálního odpadu, dosloužilé elektrozařízení, pneumaky
bez disků). Odevzdání je na základě občanského průkazu pro občany Dalovic
zcela zdarma. Není pro to nutné dosloužilá zařízení pohazovat a odkládat, kde se
komu zlíbí. Obci pak vznikají zbytečné náklady s úklidem. Ty se následně mohou
promítnout ve zvyšování cen za svoz komunálního odpadu. Záleží na každém z nás,
zda bude v naší obci čisto.

CENTRÁLNÍ EVIDENCE ZVÍŘAT A VĚCÍ ČR
Informujeme o možnos zaregistrovat si své psi (jejich mikročipy) do Centrální
evidence zvířat a věcí ČR. V případě ztracení pejska je pak větší šance k jeho nalezení.
Registrace umožní vyhledat majitele pejska. Zatoulaný pejsek často skončí v útulku.
Ty jsou vybaveny čtečkami mikročipů a mají snahu psa vrát původnímu majiteli.
Služba je placená. Registrační poplatek (v současné době 240,- Kč) je jednorázový
a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce
kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační
ani udržovací poplatek za zařazený údaj nepla .
V rámci registrace je možno údaje bezplatně aktualizovat. Registrovat se lze
elektronicky nebo prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na internetu.
Vše naleznete na www.idenﬁkace.cz .
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE vybíráme ....
• schváleno podepsání Smlouvy o partnerství s MAS Krušné hory, o.p.s.
• schváleno podepsání smlouvy se společnos Seznam.cz o používání znaku
a zajištění propagace obce prostřednictvím serverů Firmy.cz a Mapy.cz.
• schválen dodatek k ceníku za odvoz směsného komunálního odpadu,
a to nádoby o obsahu 1100l, odvoz 1x za 14 dní za cenu 12.800,- Kč/rok
• schváleno podepsání smlouvy s občanským sdružením Res Vitae
o příspěvek na poskytování pečovatelských služeb pro občany Dalovic
Celý zápis z jednání ZO je na webu obce a obecních informačních vývěskách.

INFORMACE PRO OBČANY
SPOLEČENSKÝ OBJEKT
V loňském roce byla zahájena realizace projektu výstavby společenského
objektu, který v obci chybí od poloviny osmdesátých let. Původní kulturní dům
ve Všeborovicích byl zbourán v zájmu výstavby silničního průtahu na Ostrov.
Již předchozí zastupitelstva se pokusila tuto otázku řešit a získat dotace na přestavbu
bývalé mateřské školky. Bohužel ke zdárnému konci snaha nevedla. Školka chátrala
a čas se na budově nemilosrdně podepsal. Během „oprášení“ projektu a důkladném
vyhodnocení stavu budovy bylo zjištěno, že bude výhodnější si nechat vypracovat
nový projekt a začít téměř od začátku. Nebylo to lehké rozhodnu , protože
na zajištění ﬁnancování si obec musela vzít úvěr téměř 20 miliónů.
V červnu 2014 se po nezbytných zákonných krocích započalo s demolicí objektu.
Mezi lidmi kolovaly pověs o ukrytých pokladech v zasypaných místnostech. Po
odkry zeminy ve sklepení byl objeven jediný „poklad“, a to nedokončené zdi
bez kvalitního základu a další místnost v suterénu o jejíž existenci nebyly žádné
doklady. To se promítlo v nutnos udělat nezbytné změny v projektu a tyto
neočekávané skutečnos zapracovat do rozpočtu. Bylo rozhodnuto, že dojde
k přepracování parkovacích ploch a komunikací v celém areálu, aby nemuselo dojít
ke zbytečnému kácení stromů a využi prostranství bylo efekvnější. Ušetřené
ﬁnance budou použity na nezbytné dodatečné práce.
Celá výstavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa obsahuje stavbu společenského
objektu, díky kterému by obec měla získat potřebné důstojné prostory
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pro společenský život a nové sídlo obecního úřadu. Stavebně je objekt navržen jako
přízemní se zvýšeným podkrovím a sedlovou střechou. Půdorys budovy kopíruje
původní stavbu kamenné školky. Střední část bude tvořit společenský sál včetně
zázemí ve východním křídle budovy. V západním křídle budovy se pak bude nacházet
sídlo obecního úřadu. Hlavní vstup do sálu je projektován po dominantním schodiš
z dolní čás zahrady a vstup pro běžný provoz obecního úřadu od zemědělské školy,
přes parkoviště sloužící pro návštěvníky. Termín dokončení 1. etapy, který je vázán
na čerpání úvěru, je dle původního harmonogramu prací konec června 2015. Druhá
etapa zahrnuje dobudování prostor ve druhém patře, zamýšlených jako krizové byty
a byt správce, by měla být dokončena v říjnu letošního roku. Bohužel se ukazuje,
že předpokládaný termín dokončení obou etap se stává nereálný.
Dle Zákona o veřejných zakázkách proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
stavebních prací, které vyhrála plzeňská ﬁrma Engada s „nejvýhodnější nabídkou“.
Ukázala se temná stránka tohoto zákona, na kterou doplal nejeden investor. Doma
by si mto způsobem řemeslníka vybíral jen málokdo, každý rozumný by raději dal
na doporučení zaručující spolehlivost a kvalitu. Tempo stavebníků je bohužel velmi
neuspokojivé a vzhledem ke klimackým podmínkám neumožňujícím pokračovat
ve výstavbě, byla po dohodě s ing. Michálkovou, vykonávající technický dozor
investora, stavba přerušena a staveniště zazimováno. Před vánočními svátky se
uskutečnila jednání se zástupci zhotovitele, kde se rozhodovalo o dalším průběhu
stavby. O výsledcích vás budeme informovat.
JK

MAS KRUŠNÉ HORY, O.P.S.
Obec Dalovice je partnerem Místní akční skupiny Krušné
hory, o.p.s. V prosinci byla podepsána nová Rámcová
smlouva o partnerství a schválena územní působnost
Dalovic v rámci MAS. Základním cílem MAS Krušné hory,
o.p.s. je příprava a realizace rozvojové strategie směřující
ke zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovské oblas, získávání
a přerozdělování prostředků na ﬁnancování rozvojových projektů v regionu.
Projekty se budou zaměřovat na propagaci regionu a jeho turisckého potenciálu,
podporu zemědělství, ochranu životního prostředí, volnočasové akvity, technickou
a dopravní infrastrukturu. V plánovacím období 2014 - 2020 má přes místní akční
skupiny plynout celkem 15 miliard korun z rozpočtu Evropské unie. Schválení územní
působnos znamená, že na konkrétní výzvy se budou moci přihlásit subjekty,
které mají sídlo ve správním území obce Dalovice. Smlouva o partnerství pak
možnost zapojit se do zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Krušné hory, o.p.s. uvažovanými projekty. Dále získat prostřednictvím MAS
dotaci na konkrétní účel, využít odbornou pomoc při tvorbě a realizaci projektů,
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koordinovat projekty s ostatními členy (obce, neziskové organizace, zemědělci,
podnikatelé) a vzájemně spolupracovat. Podepsáním smlouvy byl učiněn první
krok, jak v budoucích letech získat dotace na zlepšení života v naší obci.
KK

STRAVOVACÍ KOMISE
Během ledna bude jmenována nová stravovací komise. Komise má sloužit
jako prostředník mezi strávníky a stravovacím provozem jídelny na ZŠ Dalovice
provozované ﬁrmou Scolarest. Pokud má někdo z rodičů dě stravujících se v ZŠ
nebo MŠ Dalovice zájem zapojit se do činnos této komise, můžete nás kontaktovat
na e-mailu strarosta@ou-dalovice.cz nebo na telefonu 353 222 789.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Jako zdroj informací můžete využívat stránky www.ou-dalovice.cz. Kromě základních
údajů o obci, kontaktech na úředníky apod., jsou zde také povinně zveřejňované
údaje jako schválený rozpočet, výroční zpráva či zápisy z jednání zastupitelstva.
Využít lze také elektronické podatelny. Zajímavý je i odkaz na stránky Naučné
stezky Dalovice, dále kontakty na další instuce v obci (např. ZŠ a MŠ Dalovice).
Ke konci minulého roku byla zprovozněna webová aplikace, která otevřeně
poskytuje informace o svěřených prostředcích státního rozpočtu. Jedná se o tzv.
Rozklikávací rozpočet, který informuje o předpokládaných příjmech a výdajích
schváleného rozpočtu a dále o jeho aktuálním plnění.
ÚŘEDNÍ DESKA

E-PODATELNA

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 30. 11. 2014
První adventní neděli se občané Dalovic sešli před obecním úřadem,
aby se příjemně naladili předvánoční atmosférou. Všechny nejprve potěšilo
vystoupení dě z mateřské školky. Pod vedením paní učitelky Jany Šulcové se ve
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stylových kostýmech představily krátkým pásmem básniček a písniček dě ze třídy
Motýlků. Následovalo vystoupení dě ze školní družiny pod vedením vychovatelky
Jany Ladýřové. Dalšími účinkujícími pak byly dě z hudebního kroužku pana učitele
Mokrého, které kromě zpívání zahrály i na ﬂétny. Poté na podium vystoupila
skupina dobrovolných zpěváčků z Dalovic pod vedením Anny Peterkové. K dětem
se v závěru vystoupení připojili
i jejich rodiče. Celé vystoupení pak
bylo za doprovodu kytar. Přesně
v šest hodin se na odpočítávání
rozsvíl náš dalovický vánoční
strom. Atmosféra podvečera byla
velmi příjemná, lidé si zazpívali
společně s účinkujícími. K vánoční
pohodě přispělo i občerstvení,
které
připravily
Hospůdka
u Čutňáka a Šenk u Aničky, či vánoční
perníčky paní Šustrové.

MIKULÁŠSKÝ PODVEČER 6.12.2014
Sobotní podvečer na svatého Mikuláše připravila
Hospůdka u Čutňáka za podpory Obce mikulášskou
akci. Nejprve na prostranství před hospůdkou dorazil
Mikuláš s čerty a andělem. Každý, kdo přednesl básničku
nebo zazpíval, dostal balíček dobrot. Čer si naštěs
nikoho neodnesli, takže se všichni mohli přesunout do
salonku, kde následovala pekelná diskotéka. Dalovický DJ
Mevrik namíchal tu správnou muziku a byla připravena
také spousta soutěží, kde mohly dě získat sladkou
odměnu. Podvečer se vydařil, pobavily se nejen dě, ale
i jejich rodiče. V některých se probudila soutěživost
a akvně napovídali při určování melodií známých
pohádek, ﬁlmů a seriálů. A nakonec se nenechali svými ratolestmi zahanbit ani
v tanci.
Moc děkujeme všem, kteří se na obou akcích podíleli a věříme, že se v letošním
roce najde spousta dalších příležitos , aby se občané Dalovic mohli setkávat
a strávit příjemný čas. V případě pořádání společenských a sportovních akcí se
v tomto roce budete moci obrát na kulturní komisi. Stejně tak přivítáme nápady
a náměty na různé volnočasové akvity. K vylepšení kulturního života v naší obci jistě
v budoucnu přispěje i nový „Společenský dům“.
KK
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Fotograﬁe z obou akcí naleznete na stránkách www.ou-dalovice.cz ve fotogalerii
pod záložkou Obec Dalovice.
V případě pořádání akcí nabízíme možnost zveřejnění. Podklady je nutné zaslat
do uzávěrky čísla. (Do 20. dne v měsíci akce pro měsíc, který následuje)

JAKÝ BYL ROK 2014
ZŠ A MŠ DALOVICE
Rok 2014 proběhl opět ve znamení stavebních úprav, především učebny MŠ
v 1. budově, dále pak dílčích úprav zahrady MŠ a školního pozemku a také kotelny
školy. Za m co učebnu MŠ se podařilo úspěšně a včas dokončit s velmi dobrým
výsledkem, úprava školních pozemků bude pokračovat i v roce 2015. Touto cestou
bych chtěl poděkovat vedení obce minulému i současnému za vstřícný přístup
k problemace školy, jak při řešení veškerých stavebních úprav, tak i v dalších
oblastech činnos školy provázaných s obcí. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci,
která by měla vést k rozvoji školy a m i obce. Vedení školy i všichni zaměstnanci
přejí všem rodičům a přátelům školy šťastné a úspěšné vykročení do roku 2015,
dětem pak úspěchy ve škole a těm starším i úspěšný vstup na střední školy.
Mgr. Bc. Libor Ul
ředitel školy

TJ ČECHIE – FOTBALOVÝ ODDÍL
Oddíl reprezentuje obec v kategorii muži a mladší žáci, obě mužstva hrají okresní
přebor. Muži jsou v polovině soutěže na 5. místě, přičemž na první místo ztrácí
pouze 2 body. Daří se na domácím hřiš, kde jsme v tabulce na 1. místě. Velkým
úspěchem bylo získání Okresního poháru. Tyto výsledky jsou velkou měrou
úspěchem hlavního trenéra Petra Richtáře ml., který dokázal movovat a zkvalitnit
mužstvo. U mládeže nám dorostla generace výborných fotbalistů. Pod vedením
Lukáše Pekárka se umísli na krásném druhém místě v kategorii mladší žáci.
Máme dostatek dě v přípravce, v mladších žácích řady začínají řídnout a starších
žáků máme bohužel tak málo, že je pouš me na hostování do okolních oddílů,
kde najdou uplatnění.Díky dlouholetému správci Jaroslavu Raacovi máme hřiště
ve velice pěkném stavu. Je využíváno také žáky škol v Dalovicích a fotbalisty SKP
Hvězda Karlovy Vary, které si ho již tře m rokem pronajímají ke svým druholigovým
zápasům. Největším problémem je stále nedostatečné zázemí a nemožnost zajištění
základních hygienických podmínek.
Franšek Holeček
předseda fotbalového oddílu
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TJ ČECHIE – TENISOVÝ ODDÍL
Během uplynulého roku působilo v oddíle celkem 57 členů. V neregistrovaných
soutěžích v okrese startovala 4 družstva, z toho jedno v kategorii nad 60 let.
Původně jsme měli pro rok 2014 přihlášeno pět celostátních turnajů kategorie
C, ale pro malý počet přihlášek se konaly jen dva. Jeden v Babytenisu a druhý
v dorostu. V měsících květen a červen probíhala tenisová škola pro mládež. Druhý
běh se konal v září. V kategorii dospělých byly pořádány dva hlavní turnaje ve
čtyřhrách a to jak za účas členů, tak hostů, hlavně z řad občanů Dalovic. Dále se
konaly i menší turnaje.
Mimo tyto akce se dvorce využívaly pro rekreační hru členů oddílu a hostů.
V odpoledních hodinách v pracovní dny byly dvorce většinou plně obsazené.
Dopoledne jsou kurty většinou volné, proto oddíl bude během sezony nabízet
v pracovní dny do 14 hod slevu na hru. Na 1 hod se pla za dvorec pouze 60,- Kč.
Václav Koutek
předseda tenisového oddílu

SDH DALOVICE
Loňský rok byl
pro naše hasiče
sportovně úspěšný.
Pravidelně
jsme
se
zúčastňovali
pohárových soutěží
v kraji, které byly
zařazeny do Krajské
karlovarské
ligy.
Ženám se podařilo
získat celkem sedm
prvních míst, což je
vyneslo na zlatou
příčku i v celkovém
hodnocení
ligy.
Mužům pak patřila příčka stříbrná. Muži byli úspěšní v postupových soutěžích,
vyhráli okresní i krajskou soutěž v požárním sportu. Ani kategorie dě nezahálela.
Mladší i starší žáci získali v celoroční soutěži PLAMEN tře místo v disciplíně
požární útok, přípravka tře místo v Krajském setkání přípravek. V současné době
máme celkem 35 dě . Rádi přijmeme zájemce do řad přípravky (4-6let) a starších
žáků (11-15let). Během roku jsme uspořádali tradiční akce jako Hasičský ples,
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Soustředění mladých hasičů na Mariánské, Memoriál Jana Václavíka. Vypomohli
jsme při pořádání dětského dne, lampionového průvodu a zahájení adventu. Hasiči
i letos zajisli čištění obecních komunikací a pomohli při stěhování na ZŠ.
Ing. Kateřina Krumphanzlová
vedoucí mládeže SDH

KAM V KRAJI – LEDEN/ÚNOR
10. - 11. 1.

so 13:00
Š t Krušných hor
ne 10:00
Boží Dar – lyžařský areál Jahodová louka
Běžecké lyžařské závody pořádané LK Slovan K. Vary.
14. 1.

18:00

15. 1.

19:30

15. 1.

18:30

Astrologie, Aura, Čakry a Meridiány
Městská knihovna Sokolov
Jak využít znalos astrologie ke zlepšení svého zdraví. Na přednášce bude
předveden nejnovější přístroj na focení a měření aury a čaker - AuraCloud 3D.
Zájemci si mohou svou auru a čakry nechat změřit a vyfot. Vstup na přednášku
40,-Kč, měření a focení aury 199,- Kč. Na měření se můžete přihlásit nejpozději
do 12. 1. v čítárně. Počet míst je omezen. Informace o Milanu Gelnarovi na www.
astrosfera.cz.
Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská
Karlovarské městské divadlo
Gustáv Husák a Věra Čáslavská - dva propóly jednoho období. Anoda a Katoda. Není
lepší zadání pro grotesky. Není lepší východisko pro klauny. Originální zpracování
naší nedávné minulos. Gustáv Husák jako komik. Nejpomalejší komik na světě.
Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus
gymnastka. Divadlo Komediograf.
Speciální gastronomická akce
Hotel Imperial
Akce je pod názvem “Útok humrů” a probíhá v Clubu Imperial. Humři mají velice
delikátní chuť a navíc jsou velkým zdrojem bílkovin a minerálních látek, především
jódu, který hraje nezastupitelnou roli při tvorbě hormonů š tné žlázy. Cena dle
konzumace, rezervace na tel.: 353 206 014 nutná.
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18. 1.

15:00

30. 1.

18:00

4. 2.

16:00-18:00

Po celý měsíc

9:00-16:00

Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni
Karlovarské městské divadlo
Představení pro dě. Každá voda nakonec teče shora dolů, a tak i Stázina se
nakonec dostane Kubovi za ženu, aneb Jičínš ševci kontra císařpán. Divadlo Alfa.
Vstupné od 50,- Kč.
Velký divadelní pátek
Západočeské divadlo Cheb
Improvizační večer v podání chebských herců na způsob televizní parčky pod
taktovkou Zdeňka Bartoše. Vstupné 100,- Kč.
Letem světem s pohádkou - Austrálie
Krajská knihovna, dětské oddělení
Seznámení dě s různými kouty světa prostřednictvím pohádek, výtvarných dílniček
a soutěží. Dáša Bláhová – Tiché moře vypráví. Závody v surfování, klokaní závody,
výroba kšiltu, výroba bumerangu.
Muzeum voskových ﬁgurín
Kostel Sv. Lukáše
Novogocký skvost Karlových Varů. Prohlídka interiérů, originální vitráže, projekce
ﬁlmů o Karlových Varech natočených v letech 1919 – 1934, expozice nejstarších
voskových ﬁgurín na světě. (slavní návštěvníci Karlových Varů, královské rodiny,
preziden, polici, vojevůdci, diktátoři, hvězdy seriálů a hudebních scén, sportovci.
Výstava trvá do konce května 2015. Základní vstupné 150,- Kč.
Více na www.voskoveﬁguriny.cz .
Po celý měsíc

Veřejné bruslení
KV Arena
Pro milovníky ledního bruslení je pravidelně zpřístupněn led v tréninkové hale
KV Areny. Veřejné bruslení se na tréninkovém ledě koná zpravidla 2-3x týdně v
odpoledních až večerních hodinách od září do dubna. Cena 40,- Kč dospělí, 30,- Kč
dítě.
Aktuální rozpis bruslení najdete na hp://kvarena.cz/cz/verejne-brusleni-kv-arena.

s. r. o.

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
S možností týdenní nebo měsíční splátky

Volejte obchodního zástupce
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