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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O ODPADECH
V souvislos se změnou zákona o odpadech připravujme novou obecně závaznou
vyhlášku, ve které bude stanovena možnost třídění bioodpadu rostlinného původu
do kontejnerů v kalendářním období od 1.4. do 30.10.. Dále vznikla povinnost
umožnit občanům třídění kovů, která bude řešena možnos odevzdání kovů
v místě k odkládání vybraných složek odpadu v Průběžné ulici. Je třeba si uvědomit,
že Obec pla za váhu vyvezeného komunálního odpadu a tato částka se následně
projevuje v ceně popelnic (pro zajímavost v loňském roce bylo vyvezeno 332 tun
směsného komunálního odpadu). Kovy, elektrospotřebiče, stavební suť, plasty atd.
do popelnic nepatří.
JK

VANDALISMUS, DROBNÁ KRIMINALITA
Obec byla upozorněna na chování podezřelých osob, zejména v Zámeckém parku.
Situaci průběžně řešíme s Policií ČR. Z tohoto důvodu si vás dovolujeme požádat
o spolupráci. Budete-li mít poznatky o podezřelých osobách, či čase kdy došlo
k podezřelému jednání, nebo jakékoliv informace vedoucí k zamezení kriminality
můžete volat na služebnu PČR pod kterou obec Dalovice spadá 974 366 611.
V případě, že budete svědky trestné činnos nebo vandalismu, neváhejte volat na
krizové tel. č. 158 Policie ČR.

POPLATKY
Poplatky za popelnice a psy je nutné uhradit nejpozději do 31.3.2015.
Na popelnice je nutné majiteli domů nalepit známky 2015, které potvrzují
zaplacení. Pokud známka bude chybět, nebude odpad po 31.3.2015 odvezen.
VYÚČTOVÁNÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU ZA ROK 2014
Příjmy v Kč
od občanů
EKO-KOM odměna
za zpětný odběr
Příjmy celkem
Příjmy-výdaje

Výdaje v Kč
1.057.842 komunální odpad,
hromádky
215.398 tříděný odpad
nebezpečný odpad
1.273.240 Výdaje celkem

1.257.615
310.957
61.434
1.630.006
- 356.766

Jak je s tabulky patrné, obec doplácí na svoz komunálního i tříděného odpadu přes
350s. Kč za rok. Znovu upozorňujeme, že čím lépe budeme všichni třídit odpady
(důsledně sešlapávat PET lahve a kartony, využívat shromaždiště odpadů atd.), m
více ušetříme sami pro sebe a nebude nutné navyšování cen za svoz komunálního
odpadu.
KK
SAZBY ZA ODVOZ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Objem nádoby
Četnost odvozu
120 litrů
1x 14 dní
120 litrů
1x týdně
240 litrů
1x týdně
1.100 litrů
1x týdně
1.100 litrů
1x 14 dní

Roční sazba
1.480 Kč
2.100 Kč
4.200 Kč
19.300 Kč
12.800 Kč

V současné době eviduje Obec dluh na poplatcích za svoz komunálního odpadu
ve výši 12.630,- Kč za předchozí období.
SAZBY POPLATKU ZA PSA
Řídí se dle Obecně závazné vyhlášky č.2/2011 – Článek 5. Poplatek se liší dle toho,
zda je pes chován v rodinném domě, bytovém domě nebo na sídliš. Dále zda
se jedná o prvního, druhého či dalšího psa. Nižší poplatek je pak pro držitele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu. Uvedená vyhláška je k dispozici na www.ou-dalovice.cz
pod záložkou Obecní úřad – Dokumenty. V současné době eviduje Obec dluh na
poplatcích za psy ve výši 1.180,- Kč za předchozí období.
Připomínáme majitelům psů, že v Zámeckém parku nesmějí psi volně pobíhat
a je zakázán jejich vstup na hřbitov. Dále je nutné po svých psech odstraňovat
exkrementy. Děkujeme.
KK

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
V závěru minulého roku Obec podepsala smlouvy o spolupráci s akciovými
společnostmi Elekrowin a Asekol, které se zaměřují na zpětný odběr elektrozařízení.
Přesnou deﬁnici „elektrozařízení“ neboli elektrické či elektronické zařízení najdeme
v zákoně o odpadech § 37g. Zjednodušeně můžeme elektrozařízením označit malý
i velký domácí elektrospotřebič, tj. „vše co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo
funguje na baterie“. Tyto vysloužilé spotřebiče je možné odevzdat každou sobotu
(9.00-12.00) v místě zpětného odběru, zřízeného v bývalém areálu chovatelů
v ulici Průběžná. Spotřebiče je nutné odevzdávat kompletní. Za takto recyklované
elektrozařízení obec získá ﬁnance, které pomohou s provozem sběrného místa.
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Jsou stanoveny také výjimky spotřebičů, které do zpětného odběru nepatří: např.
bojlery, klimazační jednotky, pokud jsou stálou, pevnou a nedílnou součás
staveb, akumulační kamna apod.

JK
ÚZEMNÍ PLÁN
Vzhledem k šířícím se dezinformacím ohledně výstavby sjezdu ze silnice č.I/13 do
lokality V Břízkách, je třeba informovat občany, že výstavba sjezdu se neplánuje.
V současné době se jedná o pouhé vymezení území v „územním plánu“ z důvodu,
aby v budoucnos byla zachována možnost odlehčení dopravy na území Dalovic,
a to s ohledem na stále rostoucí provoz v naší obci. Po několika jednáních
s odborníky na silniční dopravu se ukázalo toto řešení jako jediné možné a zároveň
technicky realizovatelné.
S ohledem na ﬁnanční náročnost projektu je vybudování sjezdu výhradně v režii
obce v současné době nereálné. Jakékoliv jiné tvrzení ohledně výstavby sjezdu je
zavádějící a lživé.
JK

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE vybíráme ...
- ZO schválilo na základě nejvýhodnější nabídky pověření společnos Olivius,
s.r.o. uspořádáním výběrového řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce a zpracováním žádos o dotaci - projekt „Dokončení 1.etapy
společenského objektu Dalovice“.
- ZO schválilo dodatek č. 1
- sazebníku jednorázových úhrad na místních
komunikacích a pozemcích ve vlastnictví obce Dalovice
- ZO vzalo na vědomí informaci starosty o schválení projektů z ROP severozápad
– dotace na Víceúčelové sportoviště a Rekonstrukci náměsčka před Obecním
úřadem (více informací o těchto projektech v příšm čísle DL).
- ZO vzalo na vědomí zřízení sportovní a kulturní komise, stravovací komise
Celý zápis z jednání ZO je na webu obce a obecních informačních vývěskách.

ZAJÍMAVOSTI
MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc
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je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na masopust býval
čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný “tučný čtvrtek” či “tučňák”. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o “masopustní neděli”. Také toho dne byl oběd
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také
masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance.
V mnoha vsích se konal “mužovský bál”, kam neměla přístup svobodná chasa,
tancovali jen žena a vdané. Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení,
secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla. Masky byly
všude pohoštěny - něčím k zakousnu a především pálenkou a pivem, které ještě
zvyšovaly rozpuslost a veselí.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný
na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. O masopustních rejích z Čech
i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. stole, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali pro rozpuslostem,
které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem
18. stole se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly
přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se
konala v roce 1752.
KK

PLESOVÁ SEZONA
Plesová sezona souvisí se starým lidovým zvykem masopustního veselí.
Různé instuce se na počátku roku probouzí s pozvánkami na reprezentační plesy
a taneční zábavy. Školy, města, obce, spolky, polické strany, sdružení aj. nabízejí
příležitost zatančit si a objevit se na veřejnos v oslnivých róbách či tradičně
elegantních oblecích. Jedním z nejvýznamnějších plesů u nás je Ples v opeře, který
se koná ve Státní opeře v Praze. Bývá většinou v únoru (letos se koná 7. února
s podtulem „Umění žít“). Záštu nad ním přebírá primátor hlavního města Prahy
a je spojen s dobročinnými akcemi.
Ples je jistě zajímavá společenská akce, která dává možnost “předvést se”, ukázat
svoji krásu přirozenou i tu založenou na práci kadeřníka, kosmeků a krejčích.
Na plese je možné utužit stávající společenské vztahy, dojednat obchod či se
seznámit. Plesy mají v českých zemích dlouhodobou tradici, zvláště v období
národního obrození získaly “punc” národnostní činnos a z toho důvodu byly
populární. Tradice plesů byla převzata společnos první republiky i dalších údobí.
Pokračuje rovněž dnes a určitě se zachová pro příš generace.
KK
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SDH Dalovice srdečně zve na tradiční Hasičský ples 21.3.2015 v Hájku.
Lístky v předprodeji u pí. Václavíkové, Hlavní 76/10.

INFORMACE PRO OBČANY
SPOLEČENSKÝ OBJEKT
Jak jsme v minulém čísle naznačovali, společnost Engada se dostala do prodlení
s harmonogramem prací na výstavbě společenského objektu a jelikož nebyla vidět
žádná snaha k nápravě, rozhodlo zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání
29.12.2014 spolupráci ukončit. Smlouva o dílo byla 5. ledna ukončena dohodou.
Nyní je potřeba přepracovat zadávací dokumentaci a vypsat nové výběrové řízení
na zhotovitele. K dohodě bylo přistoupeno také z důvodu, že se vyskytla možnost
zažádat o dotaci z ROP severozápad. Zastupitelstvo se shodlo, že se pokusíme
mto směrem vydat, přestože termíny operačního programu jsou téměř šibeniční.
Jejich splnění bude především záležet na tom, jaká ﬁrma vyhraje výběrové řízení.
Pokud šance je, měla by se zkusit. Z naší strany bude učiněno maximum.
JK

ZŠ A MŠ DALOVICE INFORMUJE
Dne 15. 1. 2015 proběhl na naší škole zápis žáků do budoucí první třídy základní
školy. K zápisu se dostavilo 38 dě, v současné době běží lhůta pro podání žádos
o odklad povinné školní docházky a doložení potřebné dokumentace. Pro budoucí
školáky vyrobily dárky dě ve školní družině pod vedením vychovatelek paní
J. Erbenové a J. Ladýřové a paní učitelky D.Randové. K zápisu se dě dostavily velmi
dobře připravené, za což patří dík učitelkám v mateřské školce i rodičům.
Ředitel školy Mgr. Bc. L. Ul
Zápis do mateřské školy se koná 8.dubna 2015 od 9:00 do 12:00 hodin v kanceláři
MŠ, U potoka 140. Přijímány budou dě ve věku 3-6let (věk v době nástupu
do školky). Přihlášky je možné si vyzvednout na OÚ nebo v MŠ a předem vyplnit.
U zápisu je nutné doložit OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a očkovací
průkaz, popř. doklady týkající se zaměstnání rodičů, sociální potřebnost umístění
dítěte v předškolním zařízení, doporučení lékaře, SPC, PPP apod. Kritéria pro
přijímání do MŠ se řídí směrnicí, která je k dispozici na www.msdalovice.cz.
Pokud se zájemci nemohou dostavit v uvedeném termínu, informujte prosím
vedení školky včas. Případné dotazy na tel.: 773 435 486 – paní Frousová.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÍ KNIHOVNY V DALOVICÍCH – ROK 2014
Dlouhodobí návštěvníci i , jimž se stala knihovna nedílnou součás života, vědí,
že během minulého roku byla knihovna přestěhována. Pro zájemce a začínající
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čtenáře máme informaci o umístění knihovny na našem webu www.knihovna.
dalovice.info. Knihovna je malá, zato však útulná a čtenářům se líbí. V loňském
roce jsme se zúčastnili projektu VISK3 (žádost o dotaci z Ministerstva kultury).
Finanční prostředky byly použity na nákup databází, obnovu modulů a technického
zařízení (počítače, čtečka, skárna).
Náklady na nákup knih a periodik dosáhly v roce 2014 přes 38s. Kč. Bylo zpracováno
225 knižních novinek a 31 tulů periodik. Stav knihovního fondu k 31.12.2014 je
8002 svazků. Veškeré nové přírůstky byly průběžně zpracovány. Kladné ohlasy se
objevily u novinky, a to skenování obálek a obsahů knih se záměrem propojovat
tyto obrázky s katalogem. Ve volných chvílích se doplňují i u starších tulů, ne
pouze u knižních novinek.
Opro roku 2013 stoupl počet rezervací a počet vstupů do on line katalogu,
čtenářského konta i návštěvnost webové stránky. V roce 2014 bylo uspořádáno
15 akcí pro 240 dě ze ZŠ Dalovice. Úspěšná byla akce „ Soutěž o nejlepší čtenářskou
třídu“. Vítězem se stala 5. třída, dort a knihy dětem předal bývalý starosta
Ing. Kolovrátek. Oceněni byli i nejlepší čtenáři, kteří získali knihu a jiné maličkos
( kalkulačku, glóbus, korálky, plakáty atd).
STATISTIKA
Počet čtenářů
Z toho dě
Počet výpůjček
Z toho periodik

212
122
13 112
3 888

Uživatelé Internetu
Počet účastníků akcí
Počet vyhledávání
Návštěvy web. str.

190
240
1 062
2 801

Chtěla bych poděkovat všem dárcům knih. Všem čtenářům a příznivcům naši
knihovny přeji v roce 2015 pevné zdraví, hodně úspěchů a štěs nejen při výběru
dobrých knih. Těším se na setkávání s vámi.
Božena Kmošková
knihovnice

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ PRO SOŠ LOGISTICKOU A SOU
V loňském roce získala škola první místo v soutěži DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI,
jejíž výsledky ovlivňují samy ﬁrmy. Ocenění je peče kvality a potvrzením
od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou
zaměstnání.
„V tajném hlasování zhruba stovky oslovených ﬁrem získala naše Střední odborná
škola logiscká a SOU Dalovice nejvíce bodů, a tudíž první místo. Máme velikou
radost, protože to vnímáme jako ocenění našeho systemackého úsilí o kvalitní
logiscké vzdělávání, nejrůznější formy spolupráce se zaměstnavateli, propojení
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počátečního a dalšího odborného vzdělávání,“
uvedla ředitelka školy PaedDr. Vladimíra
Štrynclová.
Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je
Klub zaměstnavatelů ve spolupráci s webem
Kampomaturite.cz. Pavel Hulák, ředitel Klubu
zaměstnavatelů, k prvnímu ročníku doplňuje:
„DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen
značka, která pomůže uchazečům o studium
a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní
vzdělání s vysokou pravděpodobnos dobrého
zaměstnání, ale také projektem podporujícím
orientaci na správné obory a přispívajícím
ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich
zřizovateli a ﬁrmami, kterým stále chybí vhodní
kandidá na celou řadu profesí.“

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2014
(v s.Kč)
Celkové příjmy za období
Celkové výdaje za období

29.336
29.513

Největší část příjmů tvoří daňové příjmy. Dalšími příjmy jsou příspěvky Karlovarského
kraje a Úřadu práce, dotace na Zámecký park, příjmy z pronájmu.
Největšími výdaji obce byly za opravy a rekonstrukce komunikací, zimní údržbu,
úklid komunikací, příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Dalovice, veřejné osvětlení, bytové
hospodářství, odpadové hospodářství, zakoupení pozemku pro shromaždiště
odpadů, započaté práce na Společenském objektu, dotace na autobusovou linku
č.17 atd.. Hospodaření obce bude přezkoumáno auditem z Krajského úřadu
v dubnu 2015.

DOTACE V LETECH 2015-2020
Jak jsme již informovali, budou v následujících letech dotace pro malé obce
a subjekty v nich působící plynout z velké čás přes tzv. Místní akční skupiny.
Dalovice se nacházejí v rámci územní působnos MAS Krušné hory, o.p.s..
V současné době se zpracovává Strategie komunitně vedeného rozvoje, jejíž
součás je i databáze uvažovaných projektů a projektových záměrů. Tato databáze
má být podkladem pro výzvy na konkrétní dotační tuly. Snahou je, aby dotace
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byly „ušité na míru“ konkrétním potřebám regionů, tedy vycházely z požadavků
žadatelů. Nikoliv naopak, jak tomu bylo v předchozím plánovacím období, kdy se
žadatelé snažili své záměry „napasovat“ na výzvy tvořené na ministerstvech. Stejně
jako obec mohou i další zájemci nyní svými záměry na roky 2015-2020 přispět do
databáze projektů, případně se stát partnerem MAS. Zájmovými skupinami jsou
veřejná správa, sociální, zdravotní, kulturně vzdělávací a volnočasové akvity
a udržitelný venkov ( podnikání, cestovní ruch, zemědělství a životní prostředí).
Pokud tedy vaše ﬁrma, škola či zájmový spolek má nápad, myšlenku, co v příšch
letech realizovat, může být tento váš záměr zapracován do databáze. V případě
zájmu či dalších informací mne můžete kontaktovat na tel.: 724 180 365 nebo
e-mailu: starosta@ou-dalovice.cz.
KK

KAM V KRAJI ÚNOR/BŘEZEN
11.2.

19:30

Ivan Hlas Trio – Vítr ve vlasech
Galerie umění
Muzikant čerpající z legendárního hanspaulského hudebního podhoubí vystoupí
v triu s Norbi Kovácsem (kytara) a Jaroslavem Olinem Nejezchlebou (violoncello)
a představí písničky z aktuálního a oceňovaného alba. Vstupné 170,- Kč.
Literární klub seniorů
Krajská knihovna – Pobočka Lidická
Otevřená volnočasová akvita pro všechny zájemce z řad seniorů. Přijít na schůzku
klubu můžete kdykoli. Další termín 26.2. ve stejný čas. Vstup zdarma.
12.2.

10:00-12:00

23. reprezentační ples města Sokolova
Městský kulturní dům Sokolov
Účinkují Ilona Csáková, Mamma Mia- hity sklupiny Abba ze stejnojmenného
muzikálu, Cimbálová muzika Aleše Smutného, 2 diskotéky. Moderuje Aleš Cibulka.
Občerstvení v ceně vstupenky (obložené mísy, víno a nealko).
V programu dále vystoupí kroužky MDK Sokolov. Vstupenky jsou slosovatelné.
Cena 300,- a 500,- Kč, předprodej v sokolovském infocentru.
14.2.

20:00

Když se dáma rozběhne
Krajská knihovna Dvory – hlavní sál
Autorské čtení paní Zuzany Součkové. Kniha blogových příběhů jedné dámy, která
se rozhodla, že padesátka je jen číslo a není důvod nedělat to, co člověk dělat chce.
Kniha neobsahuje jen příběhy, ale také prakcké rady pro běhání a také zdravý
a pro běžce vhodný jídelníček. Vstup zdarma.
17.2.

17:00-19:00
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21.2.

19:30

Country ples domu kultury
Dům kultury Ostrov
Program zahájí skupina Maracas. Dalšími účinkujícími jsou zakládající členky
1. české dívčí country skupiny Schovanky, které si v současnos říkají “Stařenky”.
Akci doplní country taneční skupina Quick Bush, která pobaví parodií country
tance v ruském stylu. Vstupné 270,- a 250,- Kč.
22.2.

15:00

Fimfárum
Karlovarské městské divadlo
Víte, co je to „ﬁmfárum”? Ani vodník Čochtan to neví! A ve které vsi lakola
a škudlila farská kuchařka Barka? Proč našel učitel v lavici střeleného koloucha?
Párek chytrých pohádek pro dě i jejich rodiče Lakomá Barka a Fimfárum.
Vstupné 60,- a 80,-Kč.
Kurz Reiki
Dům kultury Ostrov (Vyhlídka)
V rámci semináře poznáte prakky, při kterých lze používat Reiki, vedle jejího
hlavního účelu, kterým je předávání energie rukama. Tuto techniku předávání
energie používají lidé mnoha různých ﬁlozoﬁí. Kurz povede Jana Čekanová – mistr
Reiki, trenérka ﬁtness. Vstupné 50,-Kč
25.2.

18:30

28.2.

od 11:00

 

107 let spolku zimních sportů
Areál TS Abertamy
Tradiční štafetový závod v dobových kostýmech a na
dobových lyžích. Registrace družstev možná do 21.2..
Více informací na www.abertamy.eu.
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NABÍDKA LYŽOVÁNÍ
V KRUŠNÝCH HORÁCH
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SKIAREÁL PLEŠIVEC
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KARLOVY VARY

Aktuálně nejmladší skiareál v ČR, rychlé a komfortní
lanovky, pojízdné pásy, přes 10 km sjezdovek se 100% umělým zasněžováním,
skiservis, půjčovny a lyžařská škola, hlídání dě, večerní lyžování. Občerstvení
přímo na vrcholu Plešivce, ve Pstruží, Skibar na sjezdovce. Součás areálu je K2
Freestyle park Abertamy vhodný pro snowboardisty. Pro letošní rok je novinkou
dětské tréninkové centrum společně se špičkovým zázemím. V parku jsou umístěny
4 pojízdné pásy od 30 do 81 metrů, kolotoč, mnoho pomůcek pro výuku lyžování
a snowboardingu.
Informace www.skiarealplesivec.com, tel.: 601 563 536, školička 608 983 426.
10

SKIAREÁL POTŮČKY
Nabízí 555 metrů dlouhý vlek (kotva), večerní lyžování, parkoviště (bezprostředně
u vleku) zdarma, stylový roubený bufet s dětským koutkem, půjčovnu lyží. Dětský
vlek. Informace www.skipot.cz, tel.: 353 579 141

SKIAREÁL “VELFLINK” PERNINK
Nabízí čtyři lyžařské vleky, celý areál je uměle zasněžován a denně strojově
upravován, večerní lyžování, občerstvení s posezením, lyžařská škola, hlídání dě,
půjčovna. V těsné blízkos areálu je možnost využi osvětleného kolečka pro
běžecké lyžování. Možnost napojení na lyžařskou magistrálu.
Informace www.skiarealpernink.cz, tel.: 353 892 479, 602 699 365.
SKIAREÁL KLÍNOVEC
Největší lyžařské středisko Krušných hor. Nabízí 18 km sjezdových tra z 90%
zajištěných technickým sněhem. Před nynější sezonou prošlo výrazným rozšířením
a pro lyžaře a snowboardisty je zde celá řada novinek. Vyrostla další lanovka
s oranžovou krycí bublinou na jižní straně. V nové čás areálu byla také zbudována
nová sjezdovka, která je na české poměry velmi unikátní svými parametry.
Na Klínovci najdete 4 sedačkové lanovky a 7 lyžařských vleků. K dispozici je
snowpark, 30 km upravovaných běžeckých tra, dětský skipark, pojízdný pás,
hlídání dě, lyžařská škola, půjčovna, restaurace a občerstvení, parkoviště pro
1300 vozů zdarma, samozřejmě večerní lyžování.
Informace h p://zima.klinovec.cz/ tel.: 474 396 236, školička 607 071 980
SKIAREÁL NOVAKO BOŽÍ DAR
Je určen hlavně pro začátečníky, rodiny s dětmi a seniory, nachází se v centru obce.
Služby nabízí půjčovna, servis lyží a snowboardů, lyžařská škola, dětské lyžařské
hřiště, občerstvení a prodej doplňků lyžařského oblečení. Celý areál je uměle
zasněžován a denně strojově upravován. Areál také nabízí snowtubing. Velmi
oblíbená zábavná atrakce pro velké i malé, staré i mladé. Vlek vás vyveze na kopec
a dolů se spuste uměle upraveným sněhovým tobogánem na speciálních duších.
Informace www.novako-ski.cz, tel.: 353 815 000, 775 157 344

SKIAREÁL NEKLID
Jedná se o klidný, příjemný skiareál, orientovaný především na rodiny s dětmi.
Během léta 2014 byl z prostředků fondu ROP Severozápad rozšířen o nový, 480m
dlouhý, dvoumístný vlek v těsné blízkos Božího Daru, kde se provozuje večerní
lyžování a skicrossová dráha. Skiareál také nabízí přes 6km perfektně upravených
prostorných, až 1,2km dlouhých, sjezdovek. Přepravu zajišťuje centrální třísedačková
lanovka, 4 kotvy a 2 pomy. Součás areálu je komplexní nabídka služeb (gastro,
školy, půjčovny), dětský babypark, snowpark. Na běžkaře čekají upravené stopy
v panenské přírodě náhorních planin kolem Božího Daru a na Krušnohorské
magistrále.Informace www.skiarealneklid.cz , tel.: 736 504 742

s. r. o.

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

Volejte obchodního zástupce
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