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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZPĚTNÝ ODBĚR SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
V rámci zpětného odběru byl nově zajištěn také odběr světelných zdrojů společností
EKOLAMP, s.r.o. Do zpětného odběru patří úsporné kompaktní a lineární zářivky,
výbojky a LED světelné zdroje. Místem odběru je Shromaždiště odpadů.

BIOODPAD

Dle rozhodnutí zastupitelstva obce si zájemci mohou i v roce 2017 zažádat
o příspěvek ve výši 500,-Kč na pořízení kompostéru za podmínek:
cena kompostéru nesmí být nižší než 500,-Kč
pořízení v letošním roce
doba užívání minimálně dva roky
bude umožněna fyzická kontrola umístění kompostéru ze strany obce
žadateli nebyl poskytnut příspěvek v roce 2016
Příspěvek bude poskytnut na základě předložení dokladu o pořízení kompostéru
a podepsání Smlouvy na poskytnutí příspěvku. Dále nabízíme zajištění nádoby
na bioodpad formou dodatku ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu. Platba při
podpisu smlouvy. Nádoba 240 l je vyvážena 1x týdně. Cena kalkulovaná na období
duben – říjen činí 1541,- Kč.

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ

Zápis do první třídy dalovické základní školy se koná ve středu 5. dubna 2017
od 14:00 do 18:00 v první budově ZŠ. Zapsány budou děti narozené od 1.9.2010
do 31.8.2011 a dále děti jimž byl pro školní rok 2016/2017 povolen odklad. K zápisu
se dostaví jeden z rodičů s dítětem, zapotřebí jsou tyto doklady:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
ZŠ Dalovice je úplná základní škola (1. – 9. třída), patří mezi menší školy s nižším
počtem žáků ve třídách. V budově školy je umístěna školní družina, školní restaurace
a knihovna. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem. Na škole proběhla
také výměna oken a zateplení budov. Nově vybavena je učebna informatiky
a v některých třídách byly instalovány další interaktivní tabule.
Velké přestávky, pokud to dovoluje počasí, tráví děti venku před školou v uzavřeném
areálu. Školní areál je v centru Dalovic, přesto leží na klidném místě plném zeleně
a mimo rušné komunikace. Velká přestávka je na 1. stupni zařazena po 2. vyučovací
hodině, na 2. stupni po 3. vyučovací hodině, což umožňuje rovnoměrnější rozložení

výuky. Možnost výuky zpěvu nebo hry na hudební nástroje kvalifikovanými učiteli
ZUŠ přímo v budově ZŠ Dalovice.
Žákům 1. i 2. stupně je umožněn přístup do učebny s počítači i v době mimo
vyučování, žákům 1. stupně též v rámci školní družiny.

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školky proběhne 3.května od 10:00 do 13:00 hodin. K zápisu si
přineste rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
popř. potvrzení od zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání s datem nástupu
(OSVČ předloží živnostenský list), doporučení lékaře, SPC, PPP. Kritéria pro přijímání
dětí do Mateřské školy jsou zveřejněna na stránkách MŠ Dalovice i obce Dalovice.
Případné dotazy na telefonu 773 435 483 či 353 224 578.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 27.jednání zastupitelstva obce 27.2. 2017 bylo projednáváno:
- schváleny příspěvky z Programů na podporu kulturních, sportovních
a volnočasových aktivit (akce a činnost)
- schválena účetní závěrka Obce i příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dalovice
-schválen záměr pronájmu pozemku p.č. 77, k.ú. Dalovice
-schváleno spolufinancování projektu „Pořízení dopravního automobilu
pro JSDH Dalovice“ z rezervy obce , za předpokladu získání dotace ze státního
rozpočtu a příspěvku Karlovarského kraje
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
ZAJÍMAVÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE BŘEZNA
1357 - Za účasti císaře a krále Karla IV. byl 27. března slavnostně otevřen hrad
Karlštejn. Hrad byl založen okolo roku 1348 jako soukromé reprezentativní sídlo
Karla IV. Teprve až postupem času, po Karlově císařské korunovaci v Římě roku 1355,
pozměnil císař účel hradu coby klenotnice pro uschování říšských korunovačních
klenotů a souboru svatých ostatků.
1781 - William Herschel objevil planetu Uran. Německý astronom byl jedním
z nejúspěšnějších všech dob a nejlepším konstruktérem zrcadlových dalekohledů
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své doby. Zapsal se také do dějin fyziky, protože při svých experimentech se světlem
objevil infračervené záření. Byl rovněž hudebním skladatelem, i když jeho skladby
upadly v zapomnění.
1913 - O velikonočních svátcích během lyžařského závodu na hřebenech
Krkonoš tragicky zahynuli čeští sportovci Václav Vrbata a Bohumil Hanč.
Dne 24. března tohoto roku se konal 8. ročník padesátikilometrového mezinárodního
mistrovského závodu v běhu na lyžích. Závod odstartoval v 7:10 od Labské boudy.
Teplota dosahovala mimořádně vysokých 8 °C, a proto všech 6 závodníků vyjelo
na trať jen v košilích, bez čepic a rukavic. Kolem osmé hodiny se počasí zkazilo
a začalo pršet, o hodinu později se výrazně ochladilo a déšť se změnil ve sněžení.
Po desáté hodině přišla vichřice a padal hustý mokrý sníh. Kvůli počasí postupně
vzdali všichni závodníci kromě Hanče, který netušil, že jede sám. Na Zlatém návrší
zcela zmoženého Hanče potkal v mlze Václav Vrbata, který mu obětavě navlékl
svůj kabát a čepici, aby ho zachránil před umrznutím. Hanč pokračoval k Labské
boudě a Vrbata začal sjíždět k Mísečkám, ale po chvíli se kvůli obavám o Hanče
vrátil na hřeben a snažil se ho najít a pomoci mu. Po nějaké době objevil Hančovy
ve sněhu zapíchnuté lyže, ale samotného Hanče hledal marně. Toho totiž mezitím
našel Emerich Rath, další z účastníků závodu. Naprosto vysíleného Hanče odtáhnul
asi půl kilometru směrem k Labské boudě, ale na další cestu už neměl sílu.
Posadil ho proto k tyči a vyrazil pro pomoc. Hanče pak společnými silami dopravili
do Labské boudy, ale následné oživovací pokusy už byly marné a podchlazený
a vyčerpaný Hanč zemřel na selhání srdce. Zhruba ve stejnou dobu byl na návrší
mezi Harrachovými kameny a Zlatým návrším nalezen zmrzlý Vrbata. Příběh Hanče
a Vrbaty se stal impulzem ke vzniku záchranných služeb a 12. května 1935 i jednotné
organizace Horské služby v Krkonoších. A na památku Vrbatova obětavého činu je
dnes 24. březen slaven jako Den Horské služby.
2012 - Na 20. března připadá Mezinárodní den štěstí, vyhlášený Organizací
spojených národů v roce 2012. Akce má nejenom připomenout, že štěstí je jedním
z hlavních cílů každého člověka, ale také upozornit na potřebu nalézt rovnováhu
mezi hospodářským růstem a jeho dopady na společnost a životní prostředí.
Poprvé se Mezinárodní den štěstí slavil před dvěma lety. Průkopníkem v oblasti
měření kvality lidského života je malé himálajské království Bhútán. V roce 1972
navrhl tamější panovník zavést takzvaný index hrubého národního štěstí jako
alternativu k čistě ekonomickým ukazatelům rozvoje. Převážně buddhistický
Bhútán není jedinou zemí, kde si uvědomují, že pocit štěstí není přímo úměrný
nashromážděnému bohatství. Tématem se seriózně zabývají i mnozí západní
ekonomové a sociologové, kteří ve svých výzkumech berou v potaz takové faktory
jako je míra chudoby, dostupnost vzdělání a zdravotní péče, stav životního prostředí
či rovnost pohlaví.
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INFORMACE PRO OBČANY
DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OBCI

V letošním roce bude v obci probíhat několik stavebních akcí, které se bezprostředně
dotknou dopravy v obci. V květnu by se měla zahájit dlouhodobě avizovaná
investiční akce obce v koordinaci s VaK a.s., propojení vodovodních pásem v obci.
V ulici V Břízkách dojde k výkopovým pracím nezbytných k vybudování cca 200
m vodovodu. Na to bude navazovat rekonstrukce dotčené části komunikace.
Po dobu prací bude část místní komunikace (mezi starou a novou zástavbou) uzavřena
a doprava bude vedena po objízdných trasách. Po ukončení prací bude dopravním
značením rozšířena obytná zóna.
Dalším omezením by, v případě získání příspěvku ze SFDI, byla uzavírka mostu přes
silnici I/13 spojující ulice Pod Lipami a Horní. Bude-li se oprava realizovat, most
bude pro dopravu zcela uzavřen. Zhotovitel bude povinen po dobu opravy zajistit
průchod pro pěší. Automobilová doprava bude vedena po objízdných trasách
v obci. Předpokládaný termín zahájení prací je 15 června a akce potrvá
do konce listopadu letošního roku. Dopravní omezení bude i na ostrovské silnici,
ale to se provozu v obci nedotkne.
Další předpokládaná omezení se dotknou občanů a podnikatelů využívajících
místní komunikaci v areálu bývalé drůbežárny, kde se bude opravovat povrch
komunikace. Zde bude omezení pouze částečné.
JK

UKLIĎME ČESKO – DEN ZEMĚ

Letos se opět zapojíme do akce „Ukliďme Česko“. Celorepublikově je akce
naplánována na 8. dubna. Protože v tomto termínu mají dalovičtí hasiči jarní
soustředění, zaregistrovali jsme si termín úklidu v naší obci na 22. dubna. Tento
den se zároveň slaví Den země. 8. dubna proběhne již podruhé „Čištění řeky Ohře“.
Dalovice se zapojí díky studentům Střední odborné školy logistické, kteří pobřeží
Ohře na úseku obce uklidí ve čtvrtek 6. dubna.
Na pátek 21. dubna se pak v mateřské školce chystají společně s rodiči a dětmi
uklidit a shrabat zahradu. V sobotu 22. dubna navážeme úklidem obce. Rádi
bychom vysbírali odpadky ve všech částech, uklidíme Vitický potok a okolí.
Sejdeme se v 10 hod. u Společenského objektu a rozdělíme na jednotlivé úseky
podle počtu dobrovolníků. Rukavice a pytle dodáme z obce. Přijďte velcí i malí.
Na závěr si uděláme oheň a opečeme buřta. Můžete přinést i malé občerstvení,
třeba napéct buchty a koláče. Těšíme se na vás.
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Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil
studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních
protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí
po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech
vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí
a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených
druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí.
V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální
kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat
asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ zaměřených
na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu
de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených
národů.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní
a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin
z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175
státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé
společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

„PLESÁNÍ“ VE SPOLEČENSKÉM OBJEKTU

Letošní plesová sezona se naplno rozběhla i v našem společenském sále. Na konci
ledna se konal II. obecní ples, kde k tanci a poslechu zahrála kapela Luboš Víšek
band. V únoru si sál pronajalo sokolovské gymnázium Mánesova pro konání svého
maturitního plesu. Maturanty pak vystřídaly děti, které si zakouzlily a zatančily
v rámci maškarního reje pořádaného obcí. V březnu nemohl chybět tradiční a zcela
vyprodaný Hasičský ples, na kterém se návštěvníci pobavili opět za doprovodu
bandu pana Víška. O týden později, po oslavách MDŽ s našimi seniory, zavítali
do Dalovic Poutníci. Tato legendární bluegrassová kapela oslavila v loňském roce
své pětačtyřicetiny. Za svou kariéru vytvořili řadu nezapomenutelných písní, které
zní okolo většiny táborových ohňů ale i na nejrůznějších revivalových scénách.
I u nás samozřejmě zazněla Panenka nebo Pojďme se napít…. Počet návštěvníků
byl sice nižší než na předchozích plesech, nicméně zábava se rozjela v plném
proudu. Kromě známých i méně známých písní Poutníků jste si mohli zatančit na
hity jako třeba “Trezor” od Karla Gotta nebo “Báječná ženská” Michala Tučného. Je
třeba si na podobné akce zvyknout a věříme, že příště sál naplníme.
Všichni hudebníci si pochvalovali akustické úpravy provedené v sále na konci
loňského roku. Došlo ke zlepšení podmínek pro pořádání akcí a rozšíření možností
využití. Zájem o pronájem sálu postupně roste. Pro přednáškovou činnost je často
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využíván především místní logistickou školou. Koncem března hostil sál také první
Dalovický bazárek. Na jaře se chystáme na vybudování již dříve zmiňovaného
přírodního amfiteátru, kterým bychom rádi doplnili funkci společenského objektu,
jako místa pro setkávání občanů.
KK

DĚTSKÝ KARNEVAL

Autobus městské dopravy v Karlových Varech číslo 17 přijel na konečnou
zastávku, v sobotu v 16,00 hodin, 25. února 2017, v Dalovicích. Řidič autobusu
na zastávce zastavil a rozhlédl se a v tom momentě nevěřil svým očím. Přes ulici
pomalým krokem přecházela automatická pračka (kdo znal staré Tatramatky, které
protancovaly kdysi celý byt, by to možná chápal), za ní se plazil dráček, z nedalekého
křoví vyskočili čertíci a Kašpárek mu tancoval přímo před čelním sklem, při čemž
chrastil rolničkami…. Utřel si orosené čelo
a přemýšlel, co dělal minulý den, zda to
v restauraci nepřehnal, či mu během cesty
někdo nepíchnul nějaký opiát.
Naštěstí ani jedna z nebezpečných
variant nebyla pravdou. To se jenom
v Dalovicích, v novém Společenském
objektu konal karneval pro děti zdejších
občanů. Sál byl plný drobných zvířátek,
broučků, princů i princezen, čarodějů,…
a dokonce mezi ně přišel i kouzelník, který
přítomné bavil různými triky. Jako asistenti
mu na podiu pomáhaly právě děti. Tu
vykouzlil různobarevnou kytici, nechal
zmizet všelijaké předměty. Úspěch měly
i nafukovací balonky, z kterých kouzelník,
za spoluúčasti svých „kolegů“, čarodějů
v cylindrech, vytvářel různá zvířátka,
květiny a broučky, které si potom děti po
ukončení tanečního reje, který byl na závěr
karnevalu hrdě nesly domů.
Nejlepší masky byly na podiu vyhlášeny
a jako odměnu dostaly v krabicích krásné
dorty. Výsledek akce ukázal, že se obci
vyplatí věnovat se mladé generaci, která
potom bude budoucími občany bydlícími
Vítězem masek se zcela
v této lokalitě.
bezkonkurenčně stala pračka
Jiří Mika
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OSLAVA MDŽ

S našimi seniory jsme se rozhodli oslavit Mezinárodní den žen tradičně. Sešli jsme
se odpoledne 8. března v sále Společenského domu v Dalovicích, kde již bylo
pro všechny příchozí připraveno občerstvení v podobě minichlebíčků a zákusků,
s hudebním doprovodem byl v pohotovosti pan Vítek Šebesta a zástupci Obce
Dalovice. Hojný počet seniorů osobně přivítal společně s místostarostkou starosta
obce. Po úvodním slově oba osobně popřáli každé ženě v sále ke svátku žen
a předali květinu. Pak již začal na své nástroje hrát a zpívat pan Šebesta písničky
lidové i moderní, staré i novější. Senioři se dobře bavili, zpívali a mnozí si i zatančili.
Káva nebo čaj byl pro ně zdarma, občerstvení zajistili zástupci obce. Zábava běžela
v plném proudu až do večera a všichni se rozcházeli domů, doufejme, spokojeni.
Těšíme se s nimi na podzimní setkání a věříme, že opět v tak hojném počtu.
Jana Tichá

SOKOLOVSKÁ MATEŘINKA

Předškolní třída včeliček se v úterý 21. března zúčastnila oblastního kola festivalu
Mateřinka v Sokolově. Tento festival je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních,
tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, jako veřejná
prezentace práce mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Finále
festivalu se koná každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO
a dalších partnerů.
Vystoupení naší třídy bylo nazváno „Z potůčku až do moře.“ Inspirací byla adresa
naší školky U POTOKA! Voda, bez ní není možný život. Z potůčku do potoka,
z říčky do řeky a až do velkého moře. Takový je i život člověka. Z malého človíčka

Včeličky ve svých soutěžních kostýmech
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se pomalu a jistě stává velký člověk. Tímto představením chceme vyjádřit, jak se
malá kapka vody musí probojovat přes malý potůček až do velkého moře. Tak je
to i s lidmi. Narodíme se, přijdou první krůčky, rosteme. Naše první cesta vede
do mateřské školky, učíme se ve škole, řešíme nástrahy života, až je z nás dospělák,
maminka a tatínek. A co až stáří zavolá? Ano, budeme i babičkou, dědečkem. Času
je ale dost, ještě je před námi krásný kus života. Tak hurá a užívejme si jej! Píseň
a básničky pro nás napsal pan Libor Balák z Karlovarského Hudebního Divadla.
Jana Šulcová, Včeličky

ZÁJEZD NA MUZIKÁL

Odjezd na muzikál Mauglí je v neděli 16. dubna v 10:30 z náměstí v Dalovicích
(zastávka náměstí – Šenk u Aničky). Lístky na přestavení, které jste předem
uhradili, obdržíte v autobusu. Začátek představení je ve 13:30, délka 140 minut
i s přestávkou. Pro malé děti zapůjčují v divadelní šatně polštářky na sedadla
(viz informace na portálu Divadla Kalich). Předpokládaný návrat je mezi
18-19 hodinou. Případné další dotazy zodpoví organizátor L. Prokopiusová,
tel.: 774 550 446.

HRY BEZ HRANIC U HRANIC

Rozpustilé klání teamů měst a obcí Karlovarského kraje inspirované známým
televizním pořadem Hry bez hranic pořádané nadačním fondem Ještěřice se letos
uskuteční v Dalovicích. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce získali titul vítěze,
přesunulo se pořadatelství do naší obce.
V sobotu 6. května od 13:00 hodin vás srdečně zveme do areálu základní školy.
Přijďte podpořit soutěžní tým Dalovic. Tématem her je „Máj, lásky čas.“ Týmy se
utkají celkem ve čtyřech disciplínách s názvy, které mohou naznačovat ledacos
– „Amorův šíp“, „V dobrém i ve zlém“, „Rodičovský trénink“ a Křižovatky osudu,
aneb milenci a milenky“. Ještěřice k disciplínám opět nic bližšího neprozradily.
Samy si tvoří kostýmy a kulisy, aby ušetřily náklady a výtěžek z akce byl co největší.
Tento je pak použit na činnost nadačního fondu a rozdělován v souladu s jeho
statutem.

KAM V KRAJI - DUBEN
6.4.

12:00

Juniorský maraton
Smetanovy sady

Štafetový závod středních škol, semifinálové kolo. Závodí se ve Smetanových
sadech na okruhu o délce 700 metrů. Závodu se účastní vždy družstvo o počtu
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10 členů, přičemž minimálně 3 úseky musí běžet dívka. Každý z běžců zdolává
shodně 4200 metrů, tedy 6 kol. Do finále se kvalifikují vítězové jednotlivých
semifinále. Akce se koná pod záštitou pana primátora Ing. Petra Kulhánka.
9.4.		
15:00
					

Ferda Mravenec
Karlovarské městské divadlo

Nová pohádka o dobrodružstvích slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem
a jeho přátel z knížek Ondřeje Sekory, s písničkami Jana Turka a choreografií Lenky
Lavičkové. Docela velké divadlo Litvínov. Vstupné 60,-Kč a 80,- Kč.
10.4.		
16:30		
Velikonoční dílna
					
Becherova vila
Děti i dospělí si tradičními i netradičními technikami vytvoří kraslice. K dekoraci
využijí různé druhy barev, stužek, provázků, krupici, papírové kvítky, přírodniny
ad. Vyfouknutá vajíčka vezměte s sebou. Vstupné 50.- Kč dospělí, 30,- Kč děti.
11.4.		
19:30		
Bude to jinak
					
Karlovarské městské divadlo
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Premiérové kusy swingu protkané písněmi,
jež věrní fanoušci žádají. Ondřej Havelka a zve diváky a posluchače k nevšednímu
zážitku. Cena od 300,-Kč.
25.4.		
19:30		
Jan Vančura s Plavci
					
Divadlo Husovka
Jan Vančura, excelentní zpěvák a kytarista skupiny Plavci a Irena Budweiserová,
jedinečná zpěvačka spirituálů, gospelů i blues zpívají, povídají a baví diváky
za doprovodu nově sestavené kapely Plavci. Na programu jsou nejen plavecké hity
(500 mil, Smutný psaní a řada dalších), ale i úplné novinky. Vzpomínat se bude
i na kamarády Karla Zicha a Milana Dufka. Vstupné 200,-Kč.
29.4.				
110 let s Babičkou
					
Krajská knihovna
Výstava knih ze sbírky paní Tomsové. Celkem od roku 1855, kdy Babička vyšla
poprvé, do roku 2013, kdy dostupná evidence končí, existuje 373 nejrůznějších
vydání. Knížky jsou malé i velké, tenké i tlusté, liší se přebaly, ilustracemi, dobovými
fotografiemi, předmluvou, doslovem… Babička byla do roku 1959 vydávána
každoročně (tedy s výjimkou roku 1917). Nejvíce vydání, celkem 34, je datováno
válečným rokem 1940. Vstup zdarma.
10
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