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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni víme, v noci na 4. ledna, a následně během dalších dní, nastalo
husté sněžení. Pokud jste sledovali televizní noviny, jednalo se o kalamitní stav,
policie nedoporučovala řidičům vyjíždět a problém s údržbou byl na území celé
České republiky. Přestože firma, zajišťující v naší obci zimní údržbu, začala s úpravou
komunikací již v noci, přestože naši zaměstnanci začali již v brzkých ranních hodinách
s odklízením chodníků, není prostě v našich silách zajistit sjízdnost a schůdnost všech
tahů a chodníků v obci v okamžiku, kdy neustále sněží.
Obec má zpracován plán zimní údržby, schválený zastupitelstvem obce, podle
kterého je určeno nejprve zajištění hlavních tahů a následně dalších komunikací.
Dále jsou komunikace účelové, které se v zimě neudržují. Situaci navíc komplikovala
porucha traktoru a nízký stav vlastních technických zaměstnanců. Navíc nesprávně
zaparkovaná auta v ulicích byla také jednou z příčin nemožnosti v některých úsecích
zajistit průjezdnost.
Během uvedených dní jsme byli doslova bombardováni telefonáty, e-maily,
či vaší osobní návštěvou úřadu. Stížnosti, že zrovna ve vaší ulici ještě není odklizeno,
či dokonce, že nemáte odklizený příjezd k domu nebo místo k parkování byly
na denním pořádku. Pokud chci místo na parkování, musím si ho sám odházet. Pokud
bydlím v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti nebo místě kam nevede ani účelová
obecní komunikace, bydlím tam s tím rizikem, že se tento úsek v zimě neudržuje.
Snažíme se být vstřícní, vyhovět vám i v místech, kde nám to povinnost neukládá,
ovšem pouze v případě, že nenastane takto kalamitní situace a stále sněží. Zajištění
hlavních tahů je zcela jasně prioritou. Vše je také otázkou slušného jednání. Domnívám
se, že nadávky, výhružky a nepříjemné jednání nebylo na místě. Již jsme si všichni
odvykli na podobné zimy a plno sněhu. Je to vlastně s „podivem“, že v lednu sněží.
Většina z nás „motorizovaných“ má navíc pocit, že musí mít již poměrně brzy ráno
zajištěnou možnost odjet autem do práce, odvést děti do školy apod.
Ráda bych poděkovala všem přátelům a rodinným příslušníkům za pomoc obci v těchto
dnech a dále všem těm, kteří se místo nadávání chopili hrabla či lopaty a odklízeli sníh.
Jistě, jsou ti, kteří již takto fyzicky náročnou práci vykonávat nemohou z důvodu věku
či zdraví. Zajímavé ale je, že tito občané si ve větší míře nestěžovali.
To, že i po skončení sněžení, byla některá místa špatně upravená, jsme řešili
v následujícím týdnu s dodavatelem služeb a byla sjednána náprava. Obci se dále
podařilo přijmout k 9. lednu nové brigádníky čímž se snažíme zajistit zlepšení úklidu
chodníků. Ne každý chce tuto práci vykonávat. Na volné pracovní místo, pro které jsme
získali dotaci z Úřadu práce v srpnu, nastoupil pracovník 9. ledna, a v úterý 10. ledna
již nepřišel :0).
Ing.Kateřina Krumphanzlová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ÚZEMNÍ PLÁN

Zastupitelstvo obce Dalovice, jako věcně a místně příslušný správní orgán na svém
jednání dne 13.prosince 2016 usnesením č.17.) v souladu s ustanovením §54 odst.
2 stavebního zákona a stanovením §171 a §172 odst. 2) správního řádu vydalo
Územní plán Obce Dalovice. Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků
pozemků a staveb ve správním území obce Dalovice dotčených územním plánem
a je v úplné podobě zveřejněno na stránkách obce www.ou-dalovice.cz
pod záložkou Informace o obci a na stránkách Magistrátu města Karlovy Vary
www.mmkv.cz. V tištěné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě. Veřejná
vyhláška „Oznámení o vydání Územního plánu Dalovice byla vyvěšena na úřední
desce obce i magistrátu po zákonnou dobu 15 dnů, a to od 14. 12. do 29. 12. 2016.
Územní plán je platný.

UPOZORNĚNÍ NA NESPRÁVNÉ PARKOVÁNÍ

Sice se neustále opakujeme dokola, ale musíme znovu zmínit bezohlednost
řidičů v případě nesprávného parkování. Opět tedy zdůrazňujeme, že majitel
vozu již porušuje Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a nelze v těchto místech, ani ve spolupráci s dopravní policií ještě umístit značky
zákazu stání. (dle zák. musí zůstat volných 6m pro 2 jízdní pruhy, řidič nesmí stát
v nepřehledné zatáčce nebo její blízkosti, parkování 5m před hranicí křižovatky
není dovoleno). Obec požádala o součinnost dopravní policii, neboť sama ve své
pravomoci nemá udělovat těmto řidičům pokutu. Policie přislíbila zvýšení kontrol
v problematických ulicích, rovněž i občasné měření rychlosti. Dále si dovolujeme
zdůraznit, že nikomu nebyla obcí povolena výjimka parkování, neboť obec
pro udělení výjimky rovněž není kompetentní!!!

SVOZ ODPADŮ

Svoz komunálního odpadu je zajišťován společností Marius Pedersen, která
pro rok 2017 zvedla ceny o 1,4%. Svoz tříděného odpadu probíhá prostřednictvím
firmy Resur. Od nového roku byla aktualizována smlouva. Na základě průběžného
sledování zaplňování nádob na jednotlivých místech je součástí smlouvy také
rozpis rozmístění nádob a četnost svozů. „Plastové“ kontejnery o objemu 1100 l
jsou vyváženy pravidelně (plasty a papír každý týden, sklo 1x za tři týdny), nádoby
„iglú“ jsou vyváženy dle potřeby. Na dvou stanovištích (sídliště, u Vlášků) jsou
k dispozici „iglú“ na kovy. Dále můžete využívat tří kontejnerů odkládání textilu
(samoobsluha, Vysoká, náměstí).
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využívat tří kontejnerů odkládání textilu (samoobsluha, Vysoká, náměstí).
Stanoviště tříděného
tříděného odpadu
odpadu
Stanoviště
ulice

popis místa

PLASTY

ks

PAPÍR

ks

SKLO

ks

Dolní
K Lesu
Pod Strání
Sedmidomky
U Potoka
Zálesí
Příční
Výletní
Pod Parkem

křižovatka s Nad Řekou
u statku
v uličce
Sedmidomky
u jídelny ZŠ
u Jiráka
u pošty
u řeky
u tenis. kurtů
fotbalová hřiště

1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
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1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L
1100 L

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1100 L
1100 L
1100 L

1
1
1

1100 L
1100 L

1
1

1100 L

1

2
2
2
1
1
2
1
1
1
16

IGLÚ
ulice

popis místa

Pod mostem
sídliště
náměstí, U POTOKA
u Vlášků
Jílová / Borská
u důchodců
fotbalové hřiště
před loukou
V Břízkách
Prosluněná východní konec
Sedmidomky Sedmidomky
Dolní
Na Výsluní
U Kostela
Průběžná
Jílová
Sadovská

Frekvence
svozů:

IGLÚ
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IGLÚ

IGLÚ

PLASTY

ks

PAPÍR

ks

SKLO

ks

2,8
4,0
4,0
4,0
2,8
2,8

1

2,8
3,2
4,0
3,2
2,8
3,2

1
1
1
1
1
1

2,8
2,8

1

4,0
2,8

1
1

3,35
3,35
4,0
3,35
3,35
3,35
2,5
3,35
3,35
2,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
8

8

10

KOVY

ks

2,8

1

4,0

1

plasty 1100 L - pondělí, náhradní termín úterý
papír 1100 L - středa, náhradní termín čtvrtek
sklo 1100 L - svozy cca 1x 21 dní, dle potřeby a efektivity dle naplněnosti
plasty iglú - vždy po naplnění, v případě potřeby i několikrát měsíčně
papír iglú - vždy po naplnění, v případě potřeby i několikrát měsíčně
sklo iglú - vždy po naplnění, v případě potřeby i několikrát měsíčně
kovy iglů cca 1x90 dní
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Žádáme občany, aby v případě plných kontejnerů na tříděný odpad nenechávali
odpadky kolem a vyčkali na jejich vyprázdnění nebo využili jiné stanoviště. Dále
nejsou místa tříděného odpadu určena pro tvoření „hromádek.“ Vznikají zde
skládky, které působí neesteticky a narušují vzhled obce i kulturu bydlení nás
všech, na což si lidé opakovaně stěžují.
„Odpad = nekonečný seriál“ - OPĚT OPAKUJEME – sešlapávejte lahve,
rozkládejte kartonové krabice, nepohazujte odpadky kolem kontejnerů, nedávejte
do kontejnerů odpad, který sem nepatří, neskládejte odpad před vrata
shromaždiště odpadů a přijeďte v provozní době!!!! Je to tak složité??
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VYÚČTOVÁNÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU ZA ROK 2016
Příjmy v Kč
od občanů

EKO-KOM odměna
za zpětný odběr

Příjmy celkem
Příjmy-výdaje

Výdaje v Kč
1.041.505,- komunální odpad,
shromaždiště
odpadů
277.519,- tříděný odpad
nebezpečný
odpad
1.319.024,- Výdaje celkem

1.188.423,-

364.191,38.726,1.591.340,-272.316,-Kč

Jak vyplývá z tabulky, za loňský rok doplácela obec na odpady cca 272tis., což je
o zhruba 20tis. více než v roce 2015. I přes navýšení cen za svoz komunálního
odpadu a nárůst celkových nákladů zůstává ceník pro rok 2017 nezměněn.
Splatnost úhrady za odvoz komunálního odpadu je do 31. března 2017. Rovněž
splatnost poplatku za psy je do 31. března 2017.
Platby lze hradit na účet obce č. 15620341/0100 U úhrady za odvoz komunálního
odpadu uveďte jako variabilní symbol číslo smlouvy. U poplatku za psa uveďte
do zprávy pro příjemce „poplatek pes“.

CENÍK ÚHRADY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2017
Objem nádoby
80 litrů
80 litrů
120 litrů
120 litrů
240 litrů
1.100 litrů
1.100 litrů

Četnost odvozu
1x 14 dní
1x týdně
1x 14 dní
1x týdně
1x týdně
1x 14 dní
1x týdně

Roční sazba
1.290,- Kč
1.700,- Kč
1.480,- Kč
2.100,- Kč
4.200,- Kč
12.800,- Kč
19.300,- Kč

Nádoba o velikosti 80l s četností svozu 1x 14 dní je podmíněna 1-2 členy domácnosti
a domácnost nevyužívá k vytápění kotel na tuhá paliva. Ceník platný od 1.1.2016.
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Podmínky pro přihlašování; žádosti o změnu velikosti nádob a četnosti na odvoz
odpadu se rovněž nemění:
1. Svoz komunálního odpadu zajišťuje Obec Dalovice na základě uzavření Smlouvy
o odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu a uhrazení ceny, která se
řídí platným Ceníkem úhrady za odvoz komunálního odpadu pro daný rok.
2. Změnu nádoby či četnost svozu lze upravit pouze 1 x ročně, a to při úhradě ceny
za svoz komunálního odpadu, nejpozději do 31.3. příslušného roku.
3. Další změny jsou v průběhu roku možné pouze v případě nastěhování,
přistěhování či změny počtu členů domácnosti.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 25.jednání zastupitelstva obce 13.12. 2016 bylo projednáváno:

- schválen rozpočet obce na rok 2017
- schválen Územní plán
- schválen prodej pozemku 296/1 o výměře 844m2 za nejvyšší podanou nabídku
dle odsouhlasených podmínek prodeje za cenu v celkové výši 641 820,- Kč
- schválena smlouva o dílo se společností Resur, s.r.o. zajišťující svoz separovaného
odpadu
-schváleno podání žádostí o dotace z programu „Podpora rozvoje a obnovy venkova
v roce 2017 na projekty Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm a Oprava části místní
komunikace C-27 na pozemku p.č. 675/38 k.ú. Dalovice.
-schválena smlouva s firmou Ekolamp o zpětném odběru osvětlovacích zařízení
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
ZAJÍMAVÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE LEDNA

1922 - V Torontu v Kanadě byl k léčbě diabetes (cukrovky) poprvé použit inzulín.
První inzulinové vzorky dostal k použití bostonský diabetolog E. P. Joslin, který
je aplikoval 14letému chlapci jménem Leonard Thompson, což byl první léčený
diabetik na světě. Přežil ještě dalších 13 let.
1943 - Heinrich Himmler vydal směrnici o provádění poprav v koncentračních
táborech. Říšský vůdce SS, šéf gestapa, velitel Waﬀen-SS, říšský ministr vnitra
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a organizátor hromadného vyvražďování Židů (holokaustu). Za své zločiny nebyl
nikdy souzen, krátce po konci 2. světové války v Evropě spáchal sebevraždu.
1969 - Na následky těžkých popálenin zemřel Jan Palach. Student historie
a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který obětoval svůj život
na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci
Československa armádami států Varšavské smlouvy se dne 16. ledna 1969 zapálil
v horní části Václavského náměstí v Praze.
KK

INFORMACE PRO OBČANY
PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR S DĚTSKÝM HŘIŠTĚM

V rámci mikulášské besídky proběhla v prosinci ve Společenském objektu také
výstava dětských návrhů nového hřiště, které by mělo být vybudováno společně
s přírodním amfiteátrem v přilehlé zahradě objektu. Obrázky malované dětmi byly
povinnou přílohou žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Děti páté třídy naší ZŠ navštívily, společně s paní učitelkou Švúbovou, v listopadu
obecní úřad. Prohlédly si budovu, seznámily s chodem úřadu a základními pojmy
jako je obec, zastupitelstvo obce, obecní úřad, volby apod. Prohlédly si také obecní
kroniky. V závěru exkurze se seznámily se záměrem vytvořit ze Společenského
objektu a přilehlé zahrady místo pro setkávání občanů. Nový Společenský objekt
bychom rádi doplnili přírodním amfiteátrem na pořádání venkovních akcí. Dětem
bylo ukázáno místo a byly požádány, aby jako malí projektanti navrhly, jak by
mohl amfiteátr vypadat a jak ho vhodně doplnit dětským hřištěm, které by bylo
volně přístupné všem. Dětem se nápad moc líbil a pustily se do návrhů. Práce
dětí jsou velmi pěkné a můžete si je prohlédnout na našem webu. Výsledkem
společného úsilí je pak návrh přírodního amfiteátru, který tvoří altán s herními
prvky a lavičkami. K tomu přilehlé malé lanové centrum. Celá koncepce zapadá
do přírodního vzhledu zahrady. Do altánu bude v době konaných akcí umístěno
mobilní podium. Za běžného provozu zde budou lavičky se stoly pro posezení.
Rozpočet je 600tis, dotace by mohla činit 400tis. Kč Pokud se podaří získat dotaci,
měl by být záměr realizován v průběhu jara/léta 2017.
Návštěvníkům výstavy se grafický návrh líbil. Objevil se podnět umístit hřiště
spíše k základní škole. To by však nezapadalo do celkové koncepce s přístřeškem
pro podium a vytvoření místa pro pořádání venkovních akcí. Tím, že bude amfiteátr
umístěn v zahradě u Společenského objektu je poskytnuto zázemí a možnost
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přesunutí akce za nepříznivého počasí do sálu.
V loňském roce, jsme se ze stejného dotačního titulu pokoušeli žádat
na úpravu zahrady MŠ a vybudování venkovní učebny. Dotaci se získat nepodařilo.
Po posouzení podmínek pro letošní rok došlo k rozhodnutí, že amfiteátr s dětským
hřiště bude více vyhovovat podmínkám a je větší šance dotaci získat. Tento záměr
naplňuje zapojení generací do komunitního života v obci lépe. Pro vybudování
venkovní učebny MŠ byly na rok 2017 přiděleny prostředky do rozpočtu školy.
Protože dlouhodobým problémem je nevyhovující školní hřiště, byl již zpracován
grafický návrh nového hřiště a zadáno zpracování projektu. Předběžně je tato
investice ve výši 3,5mil. korun. Vhodný dotační titul zatím není. V letošním roce
je nutné v základní škole opravit žákovské dílny, zde se náklady pohybují kolem
jednoho milionu korun. Bylo rovněž zadáno zpracování projektu. Případnou
realizaci hřiště tedy bude možné uskutečnit nejdříve v roce 2018.
KK

POZVÁNKA NA CELOSTÁTNÍ MLÁDEŽNICKÉ TENISOVÉ TURNAJE

V průběhu zimy probíhají každý víkend v hale na kurtech TJ Čechie celostátní
mládežnické turnaje kategorie C. Až do 26.března 2017 se můžete o sobotách
a nedělích přijít podívat na utkání mladších a starších žáků či dorostu.

JAKÝ BYL ROK 2016
Požádali jsme místní školy a spolky o zhodnocení loňského roku. Příspěvky postupně
zveřejníme i v dalších číslech Dalovických listů.
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TJ ČECHIE DALOVICE –FOTBALOVÝ ODDÍL

Fotbalový oddíl Čechie Dalovice disponuje jedním družstvem mužů a dvěma
družstvy mládeže. Momentálně máme zimní přestávku v sezóně 2016/2017,kterou
mládež využívá v tělocvičně místní školy. Muži nabírají kondici na hřišti
a v blízkém okolí. Po podzimní části se muži pod vedením Petra Richtáře umístili
na velmi pěkném 3.místě,když na vedoucí mužstvo z Pily mají ztrátu pouze 2 body.
V Okresním poháru získali 2 místo, když prohráli ve finále s Bečovem 2:3.
Děti nám dorostly, tak jsme přihlásili starší žáky, kteří si pod vedením Lukáše Pekárka
také nevedou špatně, momentálně drží 8. místo. A jelikož máme slušnou základnu
těch nejmenších, další soutěž, kterou jsme obsadili, jsou mladší žáci, která se hraje
v Sedleci na umělé trávě. Zde výsledky nejsou rozhodující, máme radost, že se děti
věnují sportu. Na podzim se této kategorii nejvíce věnovali trenéři Sedlák a Zadina.
František Holeček, předseda fotbalového oddílu

SDH DALOVICE

Sbor se účastnil soutěží Karlovarského poháru, který nahradil Karlovarskou ligu, a to
v kategoriích žen a mužů. Velkého úspěchu dosáhli naše ženy, které se probojovaly
na MČR v požárním sportu v Brně, kde reprezentovaly náš kraj. Družstvo bylo
doplněno členkami SDH Mezirolí, Otročín, Bečov a Horní Slavkov. Zde se v tvrdé
konkurenci umístili na 15. místě. Naše dorostenky zase doplnily soutěžní družstvo
SDH Jáchymov na MČR dorostu v Českých Budějovicích.
Družstva starších a mladších žáků se zapojily do soutěže PLAMEN a zúčastnily
se několika pohárových soutěží. Starší žáci se probojovaly do krajského kola
PLAMEN, kde získaly stříbrnou příčku. Přípravka se může pochlubit prvními místy
na soutěži v Chodově a v Boru. V termínu od 7. do 10. dubna se konalo již tradiční
soustředění dětí a mládeže za účelem zlepšení fyzické kondice, stmelení kolektivu
a prohloubení hasičských dovedností. Soustředění se uskutečnilo, tak jako každý
rok na Mariánské. Další akcí byla soustředění dorostu, potažmo dorostenecké
reprezentace kraje. Oproti předchozím letům naši členové nejenže působili jako
trenéři, ale nově pořádali soustředění v listopadu ve Žluticích. Na činnost dětí se
podařilo získat dotaci z MŠMT. Z této dotace byly pořízeny nové dresy a soutěžní
materiál.
V uplynulém roce uspořádal náš sbor dvě soutěže v požárním sportu a to ve dnech
25. a 26. června. První akcí byl tradiční Memoriál Jana Václavíka pro dospělé
a druhou soutěž dětí v disciplíně 60 metrů s překážkami. Dle plánu byl zorganizován
Hasičský ples ve spolupráci s obcí Dalovice. Ples se konal 12. 3. 2016 v našem
novém Společenském objektu. Tak jako každý rok náš sbor pomáhal zajistit také
další akce konané v Dalovicích, jako např. stavění májky, rozsvěcení vánočního
stromu, dětský den, mikulášská, obecní ples.
V rámci údržby hasičárny byl odstraněn sušák na hadice, který byl již v havarijním
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stavu. Dále došlo k zateplení zadní stěny hasičárny a přesunutí spalinového
vývodu od kotle, aby pára neničila novou fasádu. Jednotka požární ochrany SDH
Dalovice se v roce 2016 účastnila celkem dvou zásahů a to požáru a čerpání vody.
Z dotace Karlovarského kraje byl využit příspěvek na pořízení čtyř přileb Gallet
a nové elektrocentrály. Zásahové vozidlo Avia dosluhuje, bylo zažádáno o dotaci
na pořízení nového vozidla v roce 2017.
Ing. Tomáš Doleček, starosta SDH
Sbor oslavil v roce 2016 70.let od svého založení. O historii místní jednotky se
dočtete v příštím čísle.

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ROK 2017
28.1.
25.2.
4.3.
8.3.
10.3.
30.4.
13.5.
3.6.
Červen
1.10.
17.11.
3.12.

II. Obecní ples, Společenský objekt
Masopustní karneval, Společenský objekt
Hasičský ples, Společenský objekt, pořádáno hasiči
Oslava MDŽ, Společenský objekt
Country bál, skupina Poutníci, Společenský objekt
Pálení čarodějnic a stavění májky, místo bude upřesněno
Vítání občánků, Společenský objekt
Oslava dne dětí, zámecký park
Memoriál Jana Václavíka, pořádáno hasiči
Oslava Dne seniorů, Společenský objekt
Lampionový průvod, místo bude upřesněno
Rozsvícení vánočního stromu, Kostel Panny Marie Utěšitelky,
zahrada Společenského objektu
9.12.
Mikulášská besídka, Společenský objekt
Prosinec
Vánoční zájezd
Změny v plánu jsou vyhrazeny.
V rámci vyhlášení programů na podporu kulturních, společenských a volnočasových
aktivit byly podány :

Žádosti na akce:

Jaro
Zájezd na muzikál, žadatel Lucie Prokopiusová
6.5.
Hry bez hranic u hranic - žadatel nadační fond Ještěřice
Květen/ ČervenLetní kino Dalovice, žadatel Josef Cikaník
5.8.
Triatlon Kiwi MUŽ 2017 – žadatel X-Tri K.V.
31.7-4.8.
Příměstský tábor, žadatel ateliér SmartArt
7.8.-11.8.
2.9.
Memoriál Roberta Scheerbauma v nohejbale, žadatel
Alena Scheerbaumová
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�áří
Září

Sportovní den, žadatel TJ Čechie
Vinobraní – Cimbálová muzika, žadatel Lucie Prokopiusová

Žádosti na činnost:
TJ Čechie Dalovice - celoroční činnost
SDH Dalovice - příspěvek na činnost mladých hasičů a pořádání soutěže
Ateliér SmartArt –klubovní činnost v oblasti výtvarného umění a řemesla
O příspěvcích z rozpočtu obce bude rozhodnuto na 26. jednání zastupitelstva obce
dne 30.ledna 2017.

KAM V KRAJI - LEDEN/ ÚNOR
20.1.31.3.

Terakotová armáda
Hotel Thermal
Výstava Terakotová armáda – Odkaz prvního císaře nabídne úžasný pohled
do hrobky prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti. Jeho terakotová armáda se
označuje jako „osmý div světa“ a nedaleko města Xi´an, se nachází více než 8 tis.
terakotových soch s motivem vojáků či koní s dřevěnými povozy. V interaktivní
výstavě se dozvíte o životě prvního čínského císaře, prohlédnete si detailně
propracované hliněné vojáky a koně v životní velikosti. Vstupné 150,-Kč, zlevněné
90,-Kč, rodinné 350,-Kč.
17.2.

19:30

15.2.

19:30

Karel IV. aneb Strasti otce vlasti
Karlovarské městské divadlo
Karel IV vládne pro větší slávu Boží a chce Evropu sjednotit z jejího středu - tedy
z Čech. Usiluje o to z místa, kde si léčí zraněné stehno - tedy z loketského hradu,
který je plný vzpomínek na jeho matku Elišku Přemyslovnu. Komediální příběh
o Karlovi IV., objevení karlovarského vřídla a početí Karlova syna Václava je první
částí dlouhodobého projektu inscenací o historii i současnosti Karlovarského kraje.
Činohra KMD. Vstupné od 80,-Kč.
Ester Kočičová & Moody Cat band
Divadlo Husovka
Populární moderátorka, textařka a šansoniérka Ester a její nová kapela poprvé
v Karlových Varech s repertoárem česky textovaných, nejkrásnějších, ale
i nejznámějších, nejhranějších a nejvlezlejších jazzových písní, které kdy vznikly.
Vstupné 180,-Kč.
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