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Kostel Panny Marie Utěšitelky
Jaký bude další osud kostela? Napište nám viz.strana 8

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

–

Představujeme schválené projekty
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Víceúčelové sportoviště Dalovice

Prvním z projektů, který bude realizován v průběhu letošního roku, je rekonstrukce
bývalého školního hřiště v areálu SZeŠ. Hlavní myšlenkou je vytvořit důstojné
mulfunkční hřiště, které využijí jak školy v rámci vyučování, tak místní sportovní
spolky a veřejnost v odpoledních hodinách a o víkendech. Nové sportoviště
je rozděleno do tří čás. Víceúčelové hřiště na míčové sporty, běžeckou dráhu
a plochu se cvičebními ﬁtness prvky. Hřiště je navrženo pro malou kopanou,
volejbal a nohejbal. Bude provedeno na půdorysu obdélníku o rozměrech
36,00 x 24,00m. Povrch hřiště je navržen z umělé trávy tl.18mm.
Druhou čás je sprintérská dráha s umělým sportovním povrchem pro běh
na 100m. S ohledem na prostorové možnos území je projektována jako pědráhová v šířce 6,20m. Povrch sprintérské dráhy je navržen z umělého pružného
vodopropustného povrchu na bázi EPDM tl.13mm. Tře stavbou je sportoviště
s pě dřevěnými cvičebními prvky pro dospělé osoby. Tyto nově umisťované cvičební
ﬁtness prvky budou sloužit k posilování a uvolňování těla cvičících osob. Pro ﬁtness

hřiště budou použity cvičební prvky: Leh - sed, Biceps - triceps, Břicho - záda, Boky břicho a Shybová hrazda. Nezbytnou součás stavby je obnova oplocení. Celý areál
bude střežen kamerovým systémem se záznamovým zařízením, k zajištění majetku
pro vandalům. Celkové náklady na projekt jsou cca 5,6 mil, z čehož ﬁnancování
z fondu EU je 85%. Předpokládaný termín dokončení prací a předání staveniště je
dle harmonogramu 31. července 2015.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU - UZAVÍRKA
V termínu od dubna do října 2015 bude na územní hranici Dalovic provedena
stavba „Rekonstrukce mostu v km 183,323 žel. tra Chomutov – Cheb“. Stavba
si vyžádá úplnou uzavírku ulice Hlavní v prostoru pod mto mostem. Počítejte
s m, že celé staveniště bude oploceno a nebude možné pod mostem projíždět ani
procházet. Stavbu provádí ﬁrma Firesta – Fišer Brno. Harmonogram prací obdrží
OÚ Dalovice během měsíce března.

ROLE VEŘEJNÝCH SEZNAMŮ, OCHRANA MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ
Dle nového Občanského zákoníku byla posílena role veřejných seznamů jako je
katastr nemovitos, patentový rejstřík či rejstřík průmyslových vzorů. Jedná
se tedy o seznamy, do kterých je možno volně nahlížet. Je-li právo zapsáno
ve veřejném seznamu, nemůže se nikdo dovolávat jeho neznalos . Hlavním
účelem veřejných seznamů není pouze centrální evidence zapisovaných údajů, ale
jejich úloha spočívá i v upevnění právní jistoty společnos. K tomu je třeba, aby
byla chráněna dobrá víra osob v to, že co je ve veřejném seznamu psáno, je také
dáno. A naopak – co v seznamu schází, že ani ve skutečnos není.
Př.: Kupující se nemůže domáhat práv z odpovědnos za vady nemovitos, kterou
koupil od prodávajícího z důvodu existence zástavního práva (hypotéky) k této věci,
neboť měl možnost se o zápisu dozvědět při nahlédnu do katastru nemovitos.
Je také předpokládáno, že vlastník má být bdělý. Doporučujeme proto majitelům
nemovitos, aby si z důvodu podvodných převodů pravidelně (minimálně vždy
1x za tři roky) zkontrolovali zápisy v katastru nemovitos, zda jsou v souladu
se skutečnos. V případě nepravdivých údajů je možno požadovat odstranění
nesouladu a zápis tzv. poznámky spornos. Lhůta pro zápis poznámky spornos
je jeden měsíc ode dne, kdy se majitel o sporném zápisu dozvěděl a 3 roky
od provedení zápisu, nebyl-li řádně vyrozuměn.
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PŘIPOMÍNÁME
Poplatky za popelnice a psy je nutné uhradit nejpozději do 31.3.2015. Na popelnice
je nezbytné nalepit známky 2015, které potvrzují zaplacení. Pokud známka bude
chybět, nebude odpad po 31.3.2015 vyvážen.

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Opětovně se vyskytly sžnos na volně pobíhající psy po sídliš Na Výsluní.
Upozorňujeme majitele, že musí mít psy v obytné lokalitě na vodítku. Zvlášť
u velkých psů hrozí nebezpečí, že porazí člověka nebo ho zraní. V případě, že budou
podány další sžnos, budeme nuceni vyvodit vůči neukázněným majitelům psů
sankce v souladu s právními předpisy a domovním řádem.

OCHRANA OVZDUŠÍ
V souvislos s topnou sezonou připomínáme Obecně závaznou vyhlášku 02/2012
o ochraně ovzduší. Je zakázáno spalovat plasty všeho druhu, polystyrény, směsné
odpady aj., při jejichž spalování dochází k vypouštění jedovatých zplodin do ovzduší,
nadměrné tvorbě kouře nebo nadměrnému zápachu. V případě porušování
vyhlášky, hrozí soukromým osobám pokuta do výše 30.000,- Kč a podnikatelským
subjektům až do výše 200.000,- Kč.
Při zjištění zamoření z nevhodně spalovaných materiálů doporučujeme občanům
pořídit fotodokumentaci kouře nebo zajist svědectví o zápachu a tento podnět
předat na Obecní úřad.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE vybíráme ...
- schválení Účetní závěrky a Hospodářského výsledku obce
- schválení podání žádos o dotaci v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad na projekt „Dokončení I. etapy
společenského objektu Dalovice.“
- schválení dodatku k mandátní smlouvě k zajištění výběru nejvýhodnějšího
dodavatele plynu pro rok 2016
- schválení navýšení hřbitovních služeb
Celý zápis z jednání ZO je na webu obce a obecních informačních vývěskách.
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ZAJÍMAVOSTI
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
MDŽ je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Švadleny tehdy bojovaly
za zlepšení pracovních podmínek. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909
po vyhlášení Americkou socialisckou stranou. Od roku 1911 byl slaven v Německu,
Rakousko-Uhersku, Švýcarsku a Dánsku. Mezi jeho cíle patřilo volební právo žen.
Od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen
za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Datum 8. března se ustálilo
až po 1. světové válce. V průběhu dějin se oslavy měnily, v živé pamě máme jistě
socialisckou propagandu a nezapomenutelné karaﬁáty, ručníky, chlebíčky, a pod..
V tento den ale protestují např. feministky dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví
do dnešní doby, přestože od roku 1990 není oﬁciálním svátkem.
KK

VYNÁŠENÍ SMRTI NEBO MORANY
Jedná se o starodávný rituál zahánění zimy a vítání jara, jenž se zachoval z pohanských
dob. Svobodná děvčata nebo mládež použila pro zhotovení Morany symbolizující
ženskou postavu vše co už nebylo potřeba - suché větve, roš, starou slámu,
suchou trávu. Morana byla nejčastěji ustrojena do bílého a ozdobena náhrdelníky
z vyfouknutých vajec a prázdných šnečích ulit. Smrtka byla děvčaty vynesena
z vesnice, kde ji spálily nebo vhodily do vody. Lidé přisuzovali ohni a vodě očistnou
moc, která měla z vesnice odnést zimu, smrt,
nemoci, bídu a neštěs. Naši předkové brali
tento rituál smrtelně vážně. Po vhození Morany
do řeky se někdy dávali na kvapný útěk. Věřilo
se, že ten kdo by zůstal pozadu nebo zakopl
může do roka zemřít.
Zpátky do vsi se potom lidé vraceli
s nazdobenou rašící větvičkou (létéčkem)
a přinášeli tak sebou požehnání jara a nového
života. Létéčko (také léto ,líto nebo májíček) bylo
ve vsi vítáno jako zdroj skutečného požehnání
a účastníci průvodu bývali štědře odměňováni
hospodáři. Tento dříve zcela běžný zvyk se dnes
již nevidí tak často.
KK
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Morana nebo též Morena je jméno ﬁgury vynášené při západoslovanském rituálu
vynášení smr, která je často považována za slovanskou bohyni smr. Její jméno
souvisí s praslovanskými výrazy mrě a morъ, která odkazují na smrt, a má mnoho
variant jako Morjana, Morěna, Marzana a další. (Wikipedie)

INFORMACE PRO OBČANY
SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE SRDEČNĚ ZVE
V neděli 8. 3. od 16.00 hodin vás srdečně zveme na oslavu MDŽ pro seniory
do restaurace Pod Mostem. Pro každého seniora je připraveno malé občerstvení
a ženy se mohou těšit na kvěnu. K tanci a poslechu bude zajištěna hudba.
Na sobotu 28. 3. připravujeme Vynášení Moreny. Vytvoříme si jednu společnou
“obecní” Morenu, kterou potom odneseme k řece Ohři, zapálíme ji a pošleme po
vodě. Kdokoli si může také donést Morenu svoji, doma vyrobenou. Místo a čas akce
bude upřesněn.
Dále se můžete
těšit
30. 4. na
Pálení
Čarodějnic
a 9. 5. na Vítání
občánků. Sledujte
obecní vývěsky, kde
budeme zveřejňovat
plakáty a pozvánky
na jednotlivé akce.
Těšíme se na vás.
Jana Tichá
předsedkyně komise

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis 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. Pokud se zájemci
nemohou dostavit v uvedeném termínu, informujte prosím vedení školky včas.
Případné dotazy na tel.: 773 435 486 – paní Frousová.
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SPOLEČENSKÝ OBJEKT
Byla přepracována projektová dokumentace a 17.2.2015 zveřejněna veřejná
zakázka na portálu www.vhodne-uverejnení.cz. Dále je podána žádost o dotaci
v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severozápad pro období
2007-2013, oblast podpory 2.2 – Invesce pro zlepšení fyzické infrastruktury. Výše
celkových nákladů projektu činí 26 626 258,-Kč. Jedná se o 1. etapu výstavby
objektu, do které patří sídlo obecního úřadu a víceúčelový sál s příslušenstvím,
v suterénu strojovna VZT, archiv a pracoviště zaměstnanců úřadu.

ČERSTVÉ REGIONÁLNÍ A BIOPOTRAVINY Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
V areálu SZeŠ ul. Příční najdete již delší dobu prodejnu U Sedláků. Její otevření je
příkladem úspěšné spolupráce SZeŠ Dalovice a členů PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců. Je jedním z prvních příkladů, jak usnadnit přístup zákazníků
ke kvalitní tuzemské bioprodukci a regionálním potravinám. „Koncept prodejny
U Sedláků a bonus v podobě spolupráce s projektem Regionální potravina
umožňuje zajištění široké nabídky kvalitních produktů od místních sedláků,“ sdělil
Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel SZeŠ, předseda PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců a zároveň správce RC Severozápadní Čechy. Každý zákazník se zde
může přesvědčit, že tuzemš zemědělci dokážou vyrobit širokou škálu potravin
a to i v kvalitě bio. Tyto výrobky nenajdou lidé v supermarketech nadnárodních
řetězců velmi často kvůli malému objemu výroby. Ovšem nákupem tohoto zboží
v regionální prodejně přímo podpoří tuzemské výrobce a regionální rozvoj.
Zákazníci zde najdou plný sorment zboží a to včetně biomasa
a uzenářských výrobků, biomléka kozího, kravského a bioproduktů
z něj, pečiva, sušeného ovoce,
moštů, bylinek nebo biovína.
V prodejně U Sedláků si
můžou zákazníci nakoupit
každou středu a čtvrtek od
13 do 18 hodin. Pro zajištění
požadovaných
výrobků
je snazší si je objednat
do každého pondělí na www.
usedlaku.cz. „Provozováním
obchůdku U Sedláků chci
podpořit všechny, kteří žijí
a pracují v souladu s m,
co hlásají a čemu věří –
zemědělci i zákazníci. Je zde
proto, aby inspiroval ostatní
ke zdravějšímu životnímu
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stylu, aby movoval, aby vytvářel radost, aby zvyšoval povědomí, že každý má
svůj život ve vlastních rukou a má vždy možnost volby“, dodává k celé ﬁlozoﬁi
Ing. Ivana Květoňová, správkyně RC Srdce Čech PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců a zároveň vedoucí i jediná prodavačka U Sedláků.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RES VITAE
Obec přispívá Občanskému sdružení Res vitae na poskytování pečovatelských
služeb pro občany Dalovic. Služba je určená seniorům a osobám se zdravotním
posžením. Pomoc je možná v oblas zajištění obědů, nákupů, úklidu domácnos,
vyřízení nutných pochůzek. Pečovatelky dále pomáhají s hygienou, doprovodí
k lékaři či na úřady, případně poradí, jaké sociální dávky lze vyřídit a jaké služby je
možné dále využít, kam se obrát v konkrétní situaci.
Kromě pečovatelské služby nabízí Res vitae Krizové centrum, které pomáhá
dospělým osobám při řešení obžné životní situace např. partnerské a rodinné
problémy, domácí násilí, ﬁnanční problémy, závislos, nemoci či psychické
problémy. Bez nutnos objednání a při zachování anonymity můžete přijít s m,
co vás trápí. Dále můžete také využít linku důvěry. Obě služby jsou bezplatné.
Poslední službou, kterou Res vitae nabízí je Poradna pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy. Prostřednictvím poradny lze získat informace o způsobech
podávání žádos a postupech jednání na úřadech, právní poradenství v okruhu
rodinného či občanského. Další oblas, kterou se poradna zabývá je psychoterapie
(individuální, manželská, párová, rodinná, skupinová), řešení problemaky
komunikace apod. Na OÚ jsou k dispozici letáčky k jednotlivým službám.
KK

Občanské sdružení Res vitae sídlí na adrese Blahoslavova 18, Karlovy Vary:
Pečovatelská služba
tel.: 353 566 426
Krizové centrum
provozní doba po-pá 18:00 – 6:00
Linka důvěry
Poradna

provozní doba po-pá 18:00 – 6:00
tel.: 353 588 080 nebo 723 963 656
provozní doba po-pá 10:00 - 18:00
tel.: 353 226 296

KOSTEL PANNY MARIE UTĚŠITELKY
V Dalovicích stávala do počátku 19. stole pouze dřevěná kaple. Teprve v roce
1898 byla postavena z peněžních sbírek občanů zděná obecní kaple Panny Marie
Utěšitelky. V roce 1925 prohlásil tehdejší kněz Paul Fritz, že hodlá v Dalovicích
postavit kostel. Kaple byla pro tehdejších 3300 obyvatel malá. Došlo k založení
spolku, který do roku 1928 vybral 5mil. korun. V neděli 4. srpna 1929 byl položen
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základní kámen a po třech a půl měsících byla stavba dokončena! Dne 10. listopadu
1929 dovezli a vysvěli zvony a 17. listopadu 1929 byl vysvěcen samotný kostel.
Do jeho hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená hranolová věž, částečně
zasahující do konstrukce původní kaple.
Kostel je nemovitou kulturní památkou. V současné době je pod správou
Římskokatolické farnos Karlovy Vary. Obec přispívá na jeho údržbu. Vzhledem
k malému počtu farníků nám bylo nabídnuto jednání o dalších možnostech využi
kostela i případném převodu majetkových práv. Co si o tom myslíte? Jak by se dal
kostel využít více pro občany Dalovic? Měl by se stát majetkem obce? Napište nám
vaše názory na e-mail: dalovickelisty@ou-dalovice.cz nebo do schránky na OÚ.
KK

TIP NA VÝLET – KRUŠNOHORSKÁ MAGISTRÁLA
Krásnou přírodou mezi lesy a loukami vede přes celé Krušné hory cykliscká
a běžecká Krušnohorská magistrála. Celková délka trasy je 242 km a v celém jejím
průběhu se na ní napojuje řada stezek a značených turisckých cest pro pěší,
cyklisty i milovníky bílé stopy. Trasa vede z úplného západu republiky z Chebu
až na severočeský Sněžník u Děčína, kde navazuje na Labskou trasu. Po celé délce je
vedena po silnicích, takže je vhodná nejen pro pěší, ale zejména pro cykloturisku.
V zimě je pak vyhrazena pro běžecké lyžování.
Kromě malebné přírody magistrála nabízí mnoho přírodních a technických
zajímavos, jako jsou např. Vlčí jámy nebo Blatenský příkop. Magistrála vede
přes celé pohoří, které pokrývají
zejména horské smrkové lesy,
obklopené rozsáhlými rašeliniš
a pestrobarevnými loukami.
Na kratší výlet na běžkách
(v létě pěšky nebo na kole) se
můžete vydat například z areálu
technických služeb v Abertamech
směrem na Horní Blatnou.
Po cestě na vás bude čekat
příjemné překvapení v podobě
chaloupky
jako z pohádky.
Občerstvení u Červené jámy se
nachází severně od Hřebečné
u odbočky na Bludnou. Otevřeno
je denně 10:00 – 17:00. V dřevěné
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chaloupce se zahřejete u kamen. Můžete si dát domácí polévku nebo koláč,
v nabídce nechybí klobása, čaj, káva, svařák. Za pěkného počasí lze posedět
i venku uprostřed přírody. Pak už je na silách každého, zda se vrá zpět do Abertam,
či vyrazí směrem na Hřebečnou, Horní Blatnou nebo Pernink, možnos je více.
Doporučujeme pak navšvit Řeznictví s bistrem a sýrárnou v Abertamech. Je
otevřeno vždy pá-ne. Bistro nabízí výběr z několika jídel vynikající domácí kuchyně
z čerstvých místních surovin. Dále si zde můžete zakoupit maso (mimo jiné i jehněčí
a skopové) kozí, ovčí a kravské mléko i sýry Horského statku Abertamy. Ovčí sýr
Arnika s charakterisckou chu byl oceněn jako Česká biopotravina roku 2011.
Na závěr návštěvy si určitě vychutnejte kávu a domácí dezert, jak jinak než
z místních surovin.
KK
Zajímavé informace, např. aktuální stav běžeckých tra, naleznete na stránkách
www.krusnehoryak vne.cz, krásné fotograﬁe z krušnohoří na www.krusnohorsky.
cz, py na výlety a další akvity na www.zivykraj.cz .

KAM V KRAJI BŘEZEN
12. 3.

15:00-19:00

Herní klub
Krajská knihovna Dvory – A-klub
Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských deskových her.
Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice není stanovena. Každý
čtvrtek, vstup zdarma.
Glenn Miller Story
Karlovarské městské divadlo
Big Band byl založen v roce 1986. Soubor je složen z profesionálních hudebníků
karlovarského regionu a pravidelně vystupuje na mnoha akcích. Základním
repertoárem Big Bandu jsou skladby ze zlaté éry swingu. Vstupné od 200,- Kč.
12. 3.

19:30

Astronomické odpoledne
Hvězdárna Karlovy Vary
Program vhodný pro dě od 5 let, jejich rodiče nebo prarodiče. Nejdříve volný
výběr astronomických pořadů a pohádek pro dě. Poté astronomická přednáška
- Zkáza z nebes nebo posel života? (cca 35 min). Může z nebe padat kamení?
Co přináší komety, jsou to poslové života nebo smr?! A co Čeljabinský meteorit,
co všechno už dnes o něm víme? V případě jasné oblohy se v druhé čás programu
podíváte dalekohledem.
14. 3.

10

15:00

20. 3.

11:00

Farmářské trhy
před Městskou tržnicí Karlovy Vary
Farmářské trhy se konají pro velkou oblibu každoročně již od roku 2010 v období
od března do prosince před Městskou tržnicí v K. Varech.
Koupit zde můžete zejména potraviny jako kvalitní máslo, pečivo, čerstvou drůbež,
sýry, jogurty a další mléčné výrobky, těstoviny, med, frgály, uzeniny, koření, sazenice,
zeleninu, houby, čaje...
Divotvorný hrnec – derniéra
Karlovarské městské divadlo
U nás nejčastěji uváděný americký muzikál. Slavná úprava pánů Voskovce a Wericha,
nesmrtelné hity (Tam za tou duhou, S čertem si hrát...), podívaná pro celou rodinu!
Navíc v koprodukci se Západočeským divadlem Cheb a Karlovarským symfonickým
orchestrem, který bude produkci živě doprovázet! Vstupné od 100,- Kč.
21. 3.

19:30

Noc a Den Michala Hrůzy 2015
Lidový dům
Jeden z nejúspěšnějších autorů současnos, Michal Hrůza, se po osmi měsících
od úrazu vrací na koncertní pódia s návratovým tour se symbolickým názvem.
Všichni fanoušci, kteří Michalovi drželi palce a byli s ním v těžkých chvílích,
se mohou těšit na neobyčejné vystoupení plné emocí a energie. Michal s Kapelou
Hrůzy (Karel Heřman, Emil Kopta, Aleš Zenkl a Standa Matoušek) již od podzimu
zkouší a pracují na dramaturgii koncertů.
Na výjimečné show, která bude propracována do nejmenších detailů včetně
speciálních projekcí, světel a zvuku, zazní průřez Michalovou tvorbou, tedy největší
hity jeho kariéry, ale i aktuální singly z dvojalba Noc/Den, které před Vánoci vyšlo
v limitované edici. Vstupné 280,- Kč.
28. 3.

20:00

Kurz požární ochrany pro laiky
Krajská knihovna Dvory – počítačová učebna
Pořádáno ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje
k 70. výročí založení. S mjr. Ing. Dušanem Uhlíkem, velitelem stanice Karlovy
Vary, nahlédnete ve 4 seminářích do historie hasičského záchranného sboru u nás
v Karlových Varech i celé České republice. Seznámíte se s činnos hasičského sboru
v současnos v našem regionu, s jednotlivými pracoviš a jejich úkoly. Součás
kurzu je i návštěva stanice Karlovy Vary. Řešit se budou také konkrétní krizové
událos a dostanete návod, jak se při nich správně zachovat. Kurz je zcela zdarma.
Informace na www.knihovnakv.cz. Přihlašovat se můžete v informačním středisku
knihovny nebo prostřednictvím webového formuláře.
31. 3.

16:00 - 19:00

s. r. o.

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

Volejte obchodního zástupce
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