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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PŘIPOMÍNÁME

Splatnost úhrady za odvoz komunálního odpadu je do 31. března 2017. Rovněž
splatnost poplatku za psy je do 31. března 2017.
Využijte možnosti platby 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 „jméno a poplatek pes“.

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO CZECH-POINT

Od 30.ledna 2017 bylo zřízeno na místní poště pracoviště Czech-Pointu. Stejně
jako na obecním úřadě jej můžete využívat pro poskytnutí služeb, kterými jsou
výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, podání vůči
státní správě, autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
a naopak či založení a správa datové schránky.

KNIHOVNA VÁS ZVE

Knihovna Dalovice představuje své nové webové stránky na adrese
www.knihovnadalovice.cz. Dozvíte se zde například informace o knižních novinkách,
můžete vyhledávat v katalogu on-line či poslat své nápady k činnosti knihovny
a dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře. Najdete také upozornění na akce
pořádané knihovnou. Na pátek 30. března se připravuje pro děti do deseti let Noc
s Andersenem. Čas bude
ještě upřesněn, předběžně
od 19hod do 8 hodin ráno.
Přihlášky jsou od 3.března
k vyzvednutí v knihovně.
Nutný
souhlas
rodičů,
předškoláci v doprovodu
rodičů. Lze se účastnit pouze
večerního programu.

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ

Shromaždiště odpadů je opět otevřeno dle provozní doby. Ve středu
od 15 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Je určeno pro občany Dalovic.
Na základě předložení občanského průkazu zde mohou odkládat objemný odpad
z domácností, nebezpečný odpad, dosloužilá elektrozařízení atd.. Tato služba
je pro vás provozována zdarma. Dle upozornění Magistrátu města Karlovy Vary

dáváme na vědomí, že občané Dalovic nemohou využívat systému sběrných dvorů
na území města Karlovy Vary. Bohužel se zde v nejednom případě nevybíravým
způsobem náš občan domáhal uložení odpadu. Tyto dvory jsou určené pouze
pro občany trvale žijící v Karlových Varech, kteří si službu platí v rámci úhrady
za svoz komunálního odpadu. Magistrát nás informoval, že se v případě opakování
uvedené situace obrátí na Policii ČR.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 26.jednání zastupitelstva obce 30.1. 2017 bylo projednáváno:
schválen příspěvek na podporu pečovatelské služby občanům obce
společnosti RES VITAE
byla schválena podpora pro nákup kompostérů v roce 2017
schváleny podmínky provozu ubytovacích jednotek – krizových bytů
ve společenském objektu
ZO vzalo na vědomí podání žádosti o příspěvek na opravu mostu
č.I/13-004 na Státní fond dopravní infrastruktury.
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
ZAJÍMAVÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE ÚNORA

1709 - Byl zachráněn trosečník Alexander Selkirk, předloha pro postavu Robinsona
Crusoe spisovatele Daniela Defoea. Skotský námořník se se připojil k výpravě
slavného mořeplavce a objevitele Williama Dampiera. V září 1704 byl po neshodách
s kapitánem vysazen na neobydleném ostrově Más a Tierra (později přejmenován
na Ostrov Robinsona Crusoe) v souostroví Juan Fernández, více než 400 mil
od západního pobřeží Chile. S sebou mu dali jen trochu oblečení, ložního prádla,
pušku s náboji, různé nástroje, Bibli a tabák. Zpočátku spoléhal na záchranu kolem
plujících lodí, nakonec se ale na ostrově zařídil po svém. Během jeho pobytu
na ostrov připluly a zase odpluly jen dvě lodě, obě však byly španělské a hodně by
tak riskoval, kdyby byl objeven. Zachráněn byl až 1. února 1709. Na ostrově strávil
čtyři roky a čtyři měsíce.
1920 – 29.února přijalo Národní shromáždění československé Ústavní listinu
Československé republiky, která byla naší první ústavou. V platnosti zůstala (i přes
bouřlivé období druhé republiky a 2. světové války) až do 9. května 1948, kdy byla
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zrušena komunistickým režimem a nahrazena novou ústavou, kterou však úřadující
prezident Dr. Edvard Beneš nepodepsal.
1948 - oficiálně Únorový puč, resp. Vítězný únor, což byl výraz používaný
v komunistické historiografii, proběhl v Československu mezi 17. a 25. únorem Dnes
je vnímán jako přechod od vnějškové demokracie k totalitě, připojení k sovětskému
mocenskému bloku, počátek útlaku obyvatelstva, příčina ekonomického úpadku
a obrovské emigrační vlny obyvatelstva. V době totality byl 25. únor slaven jako
významný den, „Vítězství československého pracujícího lidu (1948) – významný den
Československé socialistické republiky“, a v omezenější míře je členy Komunistické
strany Čech a Moravy každoročně slaven i v současné době.
2003 - Rozpadla se Svazová republika Jugoslávie. Stát existující v letech
1918–2003 na břehu Jaderského moře, s hlavním městem Bělehradem. Jednalo se
o mnohonárodnostní stát jižních Slovanů. Za dobu své existence vystřídal několik
forem uspořádání, často se měnila jeho rozloha, stejně jako obyvatelstvo. Jugoslávie
vznikla jako jedno z „dětí“ systému po první světové válce, těžkou zkouškou pro ni
byl konﬂikt o dvacet let později. Po osvobození se země přidala k socialistickému
táboru, avšak uchovala si větší míru samostatnosti a vydala se na vlastní cestu
k socialismu. Po válkách z přelomu 80. a 90. let se původní socialistický svazek
rozpadl a jméno Jugoslávie si uchovalo jen společenství Srbska a Černé Hory.
To se ho vzdalo v roce 2003.
KK

JAKÝ BYL ROK 2016
Požádali jsme místní školy a spolky o zhodnocení loňského roku.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DALOVICE

Z hlediska školy lze rok 2016 hodnotit jako celkově úspěšný. Škola se účastnila řady
akcí („Vítání občánků“, „Lampiónový průvod“, „Rozsvěcování vánočního stromu“,
“Pálení čarodějnic“, zajistila jako každoročně „Vánoční posezení pro důchodce“
i přáníčka pro ně.), testování i soutěží a to celkem úspěšně. V rámci školy proběhla
i řada kulturních akcí a byly navázány i nové kontakty.
Za zmínku stojí určitě úspěšná reprezentace školy našich žáků v XTRI – Ostrov 2016,
kde naši žáci obsadili mezi školami nádherné 3. místo (žáci Kotraba, Böhnisch,
Böhnischová, Vyskočil, Vyskočilová, Husák, Rybáková). Dík patří především rodičům
těchto žáků, kteří obětavě zajistili dopravu i veškerý servis soutěžícím.
Další významnou akcí byla účast našich žáků na projektu „Příběhy našich sousedů“
v rámci projektu „Paměti národa“. Několika měsíční práce vyvrcholila úspěšnou
prezentací v kině Drahomíra dne 7. 6. 2016. Na prezentaci byli přítomni zástupci
Americké ambasády, zástupci kraje, měst a obcí, organizace Post Bellum a
médií. Prezentace proběhla ve velmi slavnostní atmosféře. Poděkování patří
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všem našim úspěšným účastníkům projektu (žáci Gützloe, Šimek, Šrámková,
Ježková, Krumphanzlová, Podařilová, Cinková, Radičová – všichni 9. tř.) a také paní
učitelce Mgr. Vlasákové za odborné vedení.
Významnou akcí bylo i ocenění zasloužilých a významných pedagogů Karlovarského
kraje. Zde byla oceněna paní učitelka Mgr. Věra Krumphanzlová za dlouholetou
pedagogickou práci a za mimoškolní práci s dětmi. Ocenění učitelů proběhlo
v prostorách kláštera v Teplé, v Hroznatově akademii, za účasti zástupců KK, MMKV,
obcí, MŠMT a ČŠI.
I v roce 2016 pokračovala úspěšná spolupráce s řadou škol a institucí ( SZeŠ
Dalovice, ZUŠ A. Dvořáka, SZŠ K. Vary, SPŠ Ostrov, SLogŠ Dalovice, SLŠ Žlutice,
VŠCHT Praha, DDM K. Vary, DDM Ostrov…). Škola spolupracovala i s neziskovými
organizacemi (ČMMJ, ČRS, hasiči, fotbalisté..). Věříme, že tato spolupráce bude
pokračovat i v roce 2017.
Kladně bylo hodnoceno i navázání spolupráce s paní D. Baker a společností
SmartArt a organizací letního příměstského tábora zaměřeného na výtvarné umění.
Následná vernisáž se konala v kostele Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích, který
propůjčil akci výjimečnou atmosféru. Zde patří i poděkování paní místostarostce
Ing. K. Krumphanzlové
za
vstřícný
přístup
a pomoc se zajištěním
prostor. Poděkování patří
i
rodině Čáslavských, která
na vernisáži vydražila
obraz vytvořený dětmi
a věnovala jej škole.
Obraz je umístěn ve škole
vedle sborovny II. stupně.
Vedení školy touto cestou
děkuje všem přátelům
a
příznivcům
školy
za podporu a nezištnou
pomoc a přeje vše dobré
do roku 2017.
Úspěšní reprezentanti v soutěži v triatlonu XTri Ostrov 2016.

Za kolektiv zaměstnanců školy Mgr. Bc. Libor Uttl, ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE

V roce 2016 opět probíhaly v naší mateřské škole již tradiční akce jako soutěž
„Podzimníčci“, „Uspávání broučků“, valentýnský karneval, divadelní představení
(činoherní i loutková), „Čarodějnické soutěže“ na zahradě, besedy s lesníkem,
zástupci Policie a KHS, výlety, „Týden dětské radosti“, rozloučení s předškoláky.
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V rámci oslav výročí zakladatele Karlových Varů, jsme si udělali výlet „Po stopách
Karla IV.“ I v roce 2016 jsme byli zapojeni v projektu „Celé Česko čte dětem“,
rodiče s dětmi po celý rok sbírali razítka za správné odpovědi týdenních hádanek
a za přečtené knihy. V červnu byli nejlepší čtenáři odměněni hezkou knihou.
Novinkou byla společná akce „Vánoční spirála“, kdy jsme se společně sešli s rodinami
našich dětí, abychom si užili vánoční atmosféru klidu a rodinné sounáležitosti.
Na zahradě naší mateřské školy byla vysázena zeleň a instalováno výsuvné zastínění
pískoviště. Do všech tří tříd byly zakoupeny nové dětské sedačky a didaktické
pomůcky. Již tradičně děti z naší školky vystoupily s krátkým pásmem básniček
a písní na akcích pořádaných obcí Dalovice – rozsvěcování vánočního stromu
a vítání občánků.
Nadále jsme vstřícní integraci handicapovaných dětí do běžné mateřské školy,
od září 2016 máme tři děti vyžadující speciální péči. Díky výborné spolupráci
a za podpory rodičů se nám povedlo vytvořit v naší mateřské škole příjemné
rodinné klima.
Kolektiv MŠ Dalovice

KNIHOVNA DALOVICE

V roce 2016 měla knihovna 3 269 fyzických návštěv. Otevřeno pro ně bylo vždy
v pondělí a ve středu od 12 do 16.45. Čtenáři (celkem 228, z toho 137 dětí
do 15 let) si půjčili celkem 8 419 knih a 1 911 časopisů. Bylo z čeho vybírat –
paní knihovnice, Božena Kmošková, k radosti všech čtenářů pravidelně nakupovala
nové knihy, přibyly i publikace v rámci projektu „Česká knihovna“ a také dary
od občanů za které děkujeme. Knihovní fond se tak rozrostl o 323 nových titulů
a k 31. 12. 2016 činil jeho stav celkem 8 654 knihovních jednotek.
V roce 2016 knihovna odebírala 31 titulů periodik (5x krimi Stalo se!, Bydlení, Bravo,
Computer, Čtyřlístek, Dieta, Domov, Extra PC, Jedním dechem, Kačer Donald, Koně
a hříbata, Krimi signál, Magazín 2000, Moderní byt, Moje zdraví, Naše kočky, Pěkné
bydlení, Pes přítel člověka, Praktik, Přísně tajné, Receptář Rodinný dům, Score, Svět
koupelen, Svět kuchyní, Svět psů, Tajemství české minulosti, Tom a Jerry, Udělej si
sám, Zdraví, Živá historie).
Zájem byl tradičně zejména o detektivní romány a romány pro ženy. U dětí vedla
série Deník malého Poseroutky. Pro ZŠ a MŠ Dalovice uspořádala paní Kmošková
13 besed, kterých se zúčastnilo 262 dětí, a k mimočítankové četbě vypůjčila
z Krajské knihovny 523 knih. Webové stránky knihovny zaznamenaly 3 461 návštěv,
on-line katalog byl využit 116x. Zájem byl samozřejmě i o internet v knihovně,
a to zejména u žáků ZŠ – celkem 471x.
Na konci roku 2016 se s knihovnou i se svými čtenáři, jimž se v Dalovicích 9 let
s láskou věnovala, rozloučila paní Božena Kmošková a předala knihovnu Monice
Slevinské.
I v roce 2017 chceme v knihovně těšit čtenáře hezkými knihami. Na březen
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připravujeme odstartování čtenářské soutěže pro děti “Lovci perel“ a „Večer
s Andersenem“. A kromě besed pro žáky ZŠ a MŠ bychom rádi uskutečnili
i pár setkání s dospělými čtenáři, ale i nečtenáři - nad knihou i bez knihy, třeba
při nějakém drobném workshopu. Starším čtenářům nabízíme možnost donášky
vybraných knížek domů – stačí se domluvit s knihovnicí – osobně, telefonicky
či e-mailem. Pokud navíc zatoužíte po knize, která není ve fondu naší knihovny,
můžeme ji pro vás ZDARMA zapůjčit z Krajské knihovny. Tituly, které nejsou ani
v Krajské knihovně pak lze zapůjčit v rámci MVS (meziknihovního výpůjčního
systému) za poplatek 50 Kč + poštovné.
Mgr. Monika Slevinská, knihovnice

TJ ČECHIE DALOVICE - tenisový oddíl

Oddíl měl v roce 2016 celkem 58 členů. Čtyři v tomto roce skončili a dva nové
jsme přijali. V okresním přeboru neregistrovaných hrála tři družstva v kategorii
do 60-ti let a jedno družstvo nad 60 let. V dubnu jsme pořádali z pověření OTS
okresní přebor dorostu. Tenisová škola pro nejmladší žáky byla uspořádána
v měsících květnu, červnu a září. V kategorii dospělých jsme uspořádali dva hlavní
turnaje ve čtyřhrách. Turnajů se účastní mimo členů oddílu také hosté. Těší nás,
že si na dvorce přicházejí zahrát stále více občanů Dalovic. Dalovičtí mají slevu
na hru 20%. V období zimní sezony se hrají na dvorcích mládežnické turnaje,
které pořádá majitel haly pan Jedlička pod hlavičkou TJ Čechie Dalovice. V některých
utkáních se hraje opravdu dobrý tenis.
V letošním roce přihlásíme jedno družstvo mladších žáků a jedno nejmladších
do registrované soutěže. Přihlásíme také tři celostátní turnaje kategorie C
pro starší a mladší žáky.
Co se týče údržby, nejvíce hodin jsme odpracovali při jarním zprovoznění dvorců
pro hru. Byla opravena odrazová stěna, která už byla ve špatném stavu. Nejvíce
starostí nám dělal stav čerpání vody z potoka na kropení dvorců. Povodí Ohře
nařídilo nápravu stavu v korytě potoka. Práce bychom vlastními silami nezvládli
a tak bylo provedení zadáno podniku VAK K.vary. Stavba nás stála přes 26 000
korun a nyní je v souladu s požadavky Vodoprávního úřadu i Povodí Ohře.
Václav Koutek, tenisový oddíl

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LOGISTICKÁ

Rok 2016, který skončil, byl rokem klidným, standardním, úspěšným.
Přinesl několik důležitých událostí, změn a posunů kupředu:
1.
stabilizace a omlazení pedagogického sboru,
2.
výrazné zlepšení zázemí pro školní aktivity- jídelna na
střední zemědělské škole, společenský sál na OÚ Dalovice, hřiště,
3.
úspěšný vstup do nového projektového období- 4 projekty
v dvouletém období 17-18
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4.

úspěchy v soutěžích i na republikové úrovni, rozvíjení aktivit
v rámci našich získaných certifikátů

Jaké bylo dění kolem nás?
Vznik průmyslových zón, další rozvoj obchodních řetězců, rozvoj lázeňství,
počátek 4. průmyslové revoluce , obrovská poptávka po absolventech školy všech
našich oborů ukazují, že naše zaměření na širokou logistiku, důraz na cizí jazyky
a informační technologie je správná cesta.
Jaké priority před námi stojí v roce 2017? Jedním slovem: kvalita a zlepšování
1.
Prioritou je otázka cizích jazyků, informačních technologií a digitalizace.
2.
Propojení na praxi.
3.
Vzdělávání pedagogů.
4.
Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně podpory nadaných.
5.
Bezpečná škola.
PaeDr. Mgr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka školy

HISTORIE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dalovičtí hasiči završili v loňském roce 70tku své existence. Vzhledem k tomuto
výročí se podíváme do historie fungování místní jednotky. 6.ledna 1946 byl
ustanoven přípravný výbor, který čítal deset nadšenců pro hasičské a záchranářské
práce v obci a okolí. Vlastní činnost zahájil sbor 5.dubna pod vedením starosty
Bohumila Zvelebila a velitele Václava Havlíčka. Sbor využíval zastaralou techniku
po němcích. Nebyly finanční prostředky pro nákup modernější techniky a vybavení
jednotlivých členů. Sbor začal pořádat zábavné akce, z nichž obstarával potřebné
finanční prostředky. Již v tomto roce se uskutečnil v lednu první hasičský ples
a v březnu maškarní ples pro děti. Z výtěžku byla pořízena stříkačka pokřtěná
jménem Epiag dne 4.srpna 1946.
Rovněž již v prvním roce činnosti prokázal sbor svoji životaschopnost a zasahoval
při hašení lesa v katastru obce, při požáru skladiště v K. Varech a při požáru pivovaru
v Ostrově.
Léta tvoření státu přestál sbor v celku bez újmy. Byla doplněna hasební technika
a přijati noví členové. V 50-tých letech vznikalo mnoho závazků, jak zlepšit
spolupráci s ostatními orgány národní fronty. Byly uzavírány brigádnické hodiny
v rámci rozvoje sboru i obce. Rok 1956 přinesl v říjnu velký požár v místní škole.
Díky včasnému zásahu nakonec nebyly škody tak veliké. V roce 1962 je při základní
škole založeno „Pionýrské družstvo mladých požárníků“ a tímto začíná zapojení
mládeže do činnosti sboru. Zúčastnili se zejména žňových hlídek a soutěží. Získali
první místo v okresní soutěži.
V roce 1963 má sbor 72 členů, v kroužku pracuje 25 dětí. Sbor vlastní vůz značky
Mercedes. Při požáru střechy budovy Epiag je v roce 1964 použito vozidlo Tatra.
8

Zde se objevili velké problémy ze strany sboru a to špatná připravenost
na mimořádné situace. Již o rok později se však hasiči pod vedením Františka
Krumphanzla vyznamenávají při požáru sena. V roce 1970 se předsedou sboru
stává Jan Václavík, postupně dochází k dalšímu zlepšení činnosti, zejména
zásahových družstev, uskuteční se zásahová cvičení, pořádají se další kulturní akce
jako Václavská zábava nebo Mikulášská nadílka. Zvyšuje se počet odpracovaných
brigádnických hodin v obci i při dostavbě zbrojnice.
14.4.1983 bylo po dohodě s ředitelkou základní školy založeno nové žákovské
družstvo mladých požárníků pod vedením manželů Václavíkových a Vladimíra
Létala. V té době tvořilo družstvo 12 dětí. Když nahlédnete do hasičské kroniky,
jistě vyloudí úsměv hesla poplatná době: „Dne 1.5. 1984 jsme byli manifestovat
na prvomájových oslavách v pracovních stejnokrojích.“ Nebo „Na počest 40.výročí
osvobození naší vlasti jsme se rozhodli přijmout jméno Gararinovci. Jurij Gagarin
byl upřímný, pracovitý, skromný, vzdělaný, statečný a odvážný. Chceme být jako
on!“. Nicméně se přesvědčíte o tom, že život dětí a následně dorostenců, kteří
prošli družstvem požárníků a v pozdější době mladých hasičů byl obohacen
o spoustu zážitků i sportovních úspěchů. Navázaly se přátelské i partnerské vztahy,
z nichž mnohé trvají dlouhá léta. Po manželech Václavíkových pokračoval v práci
s dětmi Vladimír Štýber, který se stal také velitelem jednotky. Novou generaci
mladých hasičů, kterých je v současné době 53, vedou již od roku 2000 manželé
Krumphanzlovi za vydatné pomoci ostatních členů. Velitelem jednotky je rovněž
od roku 2000 pan Jiří Karas.
Mezi největší sportovní úspěchy nepochybně patří již několikanásobná reprezentace
karlovarského kraje na Mistrovství České republiky v požárním sportu. Poprvé
v roce 1991 v kategorii dorostenců a naposledy v loňském roce v kategorii žen.
Po celou dobu své existence dobrovolní hasiči nejen zasahují při mimořádných
událostech. Vždy se aktivně zapojovali do společenského života v obci, jsou aktivní
v práci s dětmi a mládeží a reprezentují obec v požárním sportu.
Zpracováno z obecních a hasičských kronik, Ing. Kateřina Krumphanzlová

Foto z obecní kroniky –požár statku 1968
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KAM V KRAJI - BŘEZEN
6.3.-19.3.

Mega herna
OC Fontána
Obchodní centrum Fontána zaplaví kostičky z řady Mega Bloks. Program je
koncipován pro děti všech věkových kategorií, ale také pro milovníky tvoření
z kostek obecně. Na sobotu 18. března je připravena MEGA CREW SHOW plnou
soutěží a bohatého doprovodného programu. Dále bude v obchodním centru
po celou dobu konání k vidění několik soch a modelů a k dispozici bude zdarma
fungovat i herní koutek - každý den od 10 do 18 hodin. Bavit se a popustit uzdu
fantazii tak bude moci každý. Zábava pro děti je zdarma.
12.3.

15:00

Čert a Káča
Karlovarské městské divadlo
Čertovská pohádka s loutkami v podání známých herců Jana Přeučila a Evy
Hruškové, s písničkami populárního hitmakera Zdeňka Bartáka. Hravé a kontaktní
představení, při němž děti jen nesedí v hledišti, ale spolupracují s herci a dokonce
se stávají součástí pohádky. Vstupné od 60,- Kč.
19.3.

19:00

21.3.-22.3.

16:00

František Nedvěd
Grandhotel Ambassador
František Nedvěd se skupinou Tiebreak - Velkej ﬂám
Koncert věnovaný 70. narozeninám Františka Nedvěda. Vstupné v předprodeji
od 200,- Kč.

Ekotopﬁlm
Klub Crux
Nádherná příroda, záhady lidského zdraví, neobvyklé způsoby života a překvapivá
řešení klimatických změn spolu s přednáškou členů Vlčích hlídek o tom, proč
se divokých šelem v české přírodě nemusíme bát. Besedou Darwinova laboratoř
o zvířatech, která s námi obývají naše města - to je to nejlepší, co můžete zhlédnout
a prodiskutovat na mezinárodním filmovém festivalu Ekotopfilm. Festival proběhne
v klubu Crux - Smetanovy Sady - vchod z parku od Alžbětiných lázní (Lázně V.)
Vstupné zdarma. Více informací na www.ekotopfilmfestival.cz
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22.3.		
19:30			
Burma Jones
					
Divadlo Husovka
Kapela Burma Jones, která se proslavila hitem Samba v kapkách deště, se poprvé
objeví v Husovce. Nabízí melodicky silnou a stylově pestrou muziku se zajímavými
latino prvky. Profilují se chytlavými kytarovkami s lehkým soulovým feelingem.
V lednu 2016 došlo k výměně na postu zpěváka. Novým členem Burmy Jones je
Jaro Smejkal. Vstupné 180,-Kč.
24.3.		
19:00		
Tomáš Klus
					
Lidový dům
Koncert Tomáše Kluse v rámci Recyklus TOUR, vstupné v předprodeji 490,-Kč.
26.3.		
13:30			
Princové jsou na draka
					
Grandhotel Ambassador
Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen
pohádkovým princeznám, nebude ve všem na divadle kopírovat svou televizní
předlohu, ale rozhodně se bude jednat o zábavný originální a veselý pohádkový
muzikál. Malí i velcí diváci se mohou přenést do pohádkově bláznivého světa
a s chutí si poslechnout nebo i třeba společně zazpívat známé a přesto neotřelé
Svěrákovy a Uhlířovy písničky. Představení vzniklo v koprodukci pražského Divadla
pohádek a libereckého Divadla F. X. Šaldy. Vstupné od 160,-Kč.
30.3.		
19:00		
Hana Zagorová a Petr
Rezek Spa Hotel Thermal
Na diváky čeká téměř
dvou a půl hodinový
koncert kde zazpívá Petr
Rezek svoje největší hity,
dále bude zpívat paní
Zagorová hity svojí kariéry
a během celého večera
zazní duety Hanky a Petra.
Celým večer doprovází
skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band. Vstupné od
390,-Kč.		

Kolektiv dalovických maminek ve spolupráci s Obcí Dalovice Vás srdečně zve na

1. DALOVICKÝ BAZÁREK
Kde :

Budova Společenského objektu Dalovice
ul. Hlavní 82/25, společenský sál

Kdy :

31. 3. 2017
1. 4. 2017

pátek
sobota

15 - 19 hodin
9 - 14 hodin

Jak se k nám dostanete:

MHD KV autobus číslo 17, konečná zastávka Dalovice
Příměstská linka Vary - Ostrov – Jáchymov, zastávka Dalovice

Co zde najdete:
Dámské, pánské a dětské oblečení (převážně jaro/léto), těhotenská
móda, boty, hračky, karnevalové kostýmy, potřeby do domácnosti,
ručně šité výrobky a vyřezávané dekorace ze dřeva,… pro každého
něco.

Přijďte nakoupit za super ceny.
Těšíme se na Vás.
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