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Žáci osmé třídy uspořádali na konci loňského roku burzu, jejíž výtěžek věnovali záchranné a
odchytové službě pro zvířata , více strana 6

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZÁKAZ VSTUPU DO LESA

Veřejnou vyhláškou Magistrátu města Karlovy Vary, odborem životního prostředí,
bylo prodlouženo vyloučení vstupu do lesa na pozemky ve vlastnictví České
republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky. Doba vyloučení je
stanovena do 30. dubna 2018 a vztahuje se i na katastrální území Všeborovic.
Veřejná vyhláška, včetně mapy vyznačeného území, je vyvěšena na úřední desce
obce. Zákaz se nevztahuje mimo jiné na přístup a užívání soukromých objektů
po předchozím souhlasu vlastníka lesa.
VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB II. KOLO
Ve druhém kole prezidentských voleb přišlo v Dalovicích k volebním urnám o 53
voličů více než v kole prvním a to celkem 1.018 voličů, což je volební účast 64,51%.
Platných hlasů bylo 1.013 tedy 99,61%.
Jméno kandidáta
Zeman Miloš Ing.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

počet hlasů
508
505

%
50,14
49,85

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Obec v současné době jedná se zájemcem o zdejší lékařskou praxi. Je potřeba
prověřit administrativní a legislativní kroky. Žádáme občany, aby prozatím vydrželi
a neregistrovali se u jiných lékařů. Se snižujícím se počtem registrovaných pacientů
se rovněž snižuje šance na získání lékaře pro místní obvod. O výsledku jednání vás
budeme informovat, jak jen to bude možné.

SVOZ ODPADŮ

Připomínáme splatnost úhrady za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa
do konce března 2018. Uhradit lze v hotovosti na pokladně OÚ nebo na účet
15620341/0100. Pro smlouvy o zajištění svozu komunálního odpadu uzavřené
do 31. 12. 2015 je třeba uzavřít dodatek.

UZAVŘENÍ POŠTY

Dne 15.3.2018 bude pošta Dalovice dopoledne uzavřena z důvodu výměny
výpočetní techniky. Odpoledne bude mít otevřeno od 13 do 17.00 hod.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 36. jednání zastupitelstva obce dne 22. 1. 2018 bylo projednáváno:

- ZO schválilo přidělení příspěvků z rozpočtu obce Dalovice na podporu sportovních
a volnočasových aktivit pro rok 2018
- ZO schválilo vymáhání pohledávek právním zástupcem obce (úhrada za popelnice)
podáním návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
- ZO vzalo na vědomí informaci o vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa
ředitele ZŠ a MŠ Dalovice
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně na webu obce.

NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Starosta obce Dalovice v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele
Základní školy a mateřské školy Dalovice, okr. K.Vary,
příspěvkové organizace
Požadavky:
• předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
• znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy
• organizační a řídící schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
K podepsané přihlášce doložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský
diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně
úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání
odborné kvalifikace pro daný druh školy
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• kopie dokladů o dalším vzdělávání
• doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení
• strukturovaný životopis
• návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Dalovice v maximálním rozsahu 5 stran formátu
A4
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší
2 měsíců)
• písemný souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení
ve smyslu zákona č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín podání přihlášek: do 03. 04. 2018 včetně
(nejedná se o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu
bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání)
Přihlášky zasílejte na adresu: Obec Dalovice, Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice
Obálku označte „KONKURS ZŠ a MŠ Dalovice NEOTVÍRAT“
Na obálce bude rovněž čitelně uvedeno jméno, příjmení a adresa uchazeče.
Předpokládaný termín nástupu : 01. 08.2018
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové
konkurzní řízení.
					

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE

Nabízíme volné pracovní místo na úklid veřejných prostor. Náplň práce – sekání
trávy, hrabání listí, zametání, úklid sněhu, úklid odpadků apod. Nabídka platí pouze
pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu práce. Zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě.

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ – ANDĚLSKÁ HORA

Krajině dominuje kuželovitý kopec s rozvalinami hradu a v podhradí leží obec
v nadmořské výšce 663m/m. V dobách, kdy hrad ještě stál, tyčil se do výšky
713 m/m. Hrad byl založen koncem čtrnáctého století, podhradí v roce 1488.
Již za dva roky mělo vlastní kostel, 17. června 1497 byla Andělská Hora povýšena
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na město. Kvetl zde obchod i řemesla, důkazem prosperity byly výroční trhy.
Na konci středověku má město 134 domů a téměř osm set obyvatel. Nejlépe
v historii se mu vedlo mezi lety 1720-1790, kdy zde žilo dva tisíce obyvatel.
Po násilném připojení pohraničí k Německu v roce 1938 byl statut města zrušen.
Současná rozloha obce je 808 hektarů a žije zde 354 obyvatel. Obec má dva
znaky, původní udělil městu roku 1490 Jindřich IV, druhý získala obec v roce 2014.
Na obou je archanděl Michael. O svéráznou kapitolu historie obce se postarali
husité. Roku 1430 obsadil Andělskou horu na šest let válečník Jakoubek z Vřesovic
a ukryl zde kořist ze svých výprav. Opevnil hrad a dosadil sem silnou posádku.
Podnikal odtud „spanilé jízdy“ do Saska a Bavor či četné výpady do blízkého okolí
a na sousední Loketsko, kde přepadával kupce.
Andělskou horu střídala jedna pohroma za druhou. V roce 1608 bylo městečko
postiženo morem a zemřelo 73 obyvatel. Největší ničení přišlo během třicetileté
války, kdy Švédové roku 1635 hrad i s městečkem vypálili a vyloupili. Trvalo
dlouhých 46 let než byl hrad znovu obydlen. Osud Andělské hory pak zpečetily
požáry. V roce 1718 se oheň z domů přenesl větrem na hrad, který celý vyhořel.
Kvůli finančním potížím tehdejší majitel své panství i s opuštěným hradem prodal.
Samotné město lehlo znovu popelem roku 1887. Pouze díky Heřmanu Černínovi,
který nechal o dva roky později zpevnit základy hradu a zakázal rozebírat kamenné
zdi na stavební materiál, se zachovaly alespoň zbytky hradu.
K Andělské Hoře se váže romantická pověst o krásné Alvíně. Údajně podle ní
dostalo místo své jméno. Byla prý dcerou anglického krále Tristana, potomka
samotného Artuše, který kdysi zachránil před roztrháním medvědem malého
chlapce. Když ovšem Ursinus (urus, tedy medvěd) dospěl, zamiloval se do
pěstounovy dcery a přesvědčil Alvínu, aby uprchli od královského dvora. Putovali
na východ až do dalekých Čech, kde si na kopci budoucí Andělské Hory vybudovali
hradní sídlo. Manželství se však nevydařilo; Ursinus brzy pohrdl svou vytouženou
ženou, kterou pro její laskavost a pomoc lidé z okolí nazývali andělem. Zoufalý otec
zatím zjistil, kde se ztracená dcera ukrývá, a vytáhl do Čech. Když bídný Ursinus
zjistil, že tchánovo vojsko táboří v nedalekém lese, rozhodl se Alvínu zahubit a sám
uniknout. Do poháru s vínem nasypal jed, který však omylem sám vypil. Alvína se
šťastně shledala s otcem a navrátila se zpět do Anglie. Jméno půvabné princezny
nese i zdejší Alvínina lípa, památný strom nedaleko kostelíka Nejsvětější Trojice, a
také letní Slavnosti princezny Alvíny, pořádané od roku 1988. Legenda je ztvárněna
i ve filmové pohádce "Hora jménem Andělská" z roku 1993 s Markem Vašutem a
Simonou Postlerovou v hlavních rolích.S Andělskou Horou je spojen ještě jeden
film, proslulý "trampský muzikál" Balada pro banditu, natočený roku 1978 podle
románu Ivana Olbrachta. V něm si kromě mladého Miroslava Donutila, Bolka
Polívky a Ivy Bittové zahráli coby statisté také trampové z Karlovarska.
zdroj: Karlovarská předměstí 2, PhDr. Jaroslav Fikar
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INFORMACE PRO OBČANY
VÁNOČNÍ BURZA PRO OHROŽENÁ ZVÍŘATA

Na konci roku jsme jako každoročně pořádali vánoční burzu. Výtěžek z prodeje
jsme se tentokrát rozhodli věnovat na Záchranou a odchytovou službu
pro zvířata pana Prokeše, která sídlí u dalovického nádraží. Cílem této společnosti
je zajistit v karlovarském kraji opravdu fungující pomoc pro zvířata v bezprostředním
ohrožení. Nabízí odchytové služby psů, koček, holubů aj. Odchyty provádí vždy tak,
aby odchytávané zvíře bylo co nejméně stresováno. Odchycené zvíře může být
přechodně umístěno přímo na stanici v Dalovicích. K dispozici mají dva venkovní
kotce, jednu vnitřní nevytápěnou místnost a dvě vnitřní vytápěné místnosti.
Ubytování zvířat je možné jenom krátkodobě. Tuto službu zajišťuje pan Prokeš
například pro obec Dalovice a další okolní obce.
Pokud dojde u zvířátka k razantnímu zhoršení zdravotního stavu nebo k úrazu
a jiným závažným stavům jako je otrava, autonehoda, pokousání jiným psem, nabízí
stanice rovněž pomoc. Po telefonické dohodě co nejrychleji přijedou na zadanou
adresu, poskytnou první pomoc a odvezou na ošetření. K tomuto účelu slouží
uzpůsobený vůz. K dispozici je vakuová matrace, která slouží pro ten nejšetrnější
transport vážně poraněných psů středních a velkých plemen. Cestou již může být
zvířeti podána infuzní terapie, podpora dechu kyslíkem a mnoho dalšího.
Výdělek 4.000,- Kč jsme osobně předali panu Prokešovi přímo na stanici kde jsme
ho v lednu navštívili. Odměnou za naši snahu nám byla exkurze stanice. Na začátek
nám řekl něco o své práci a jak se k ní dostal. Poté nám ukázal kotce, vybavení
a odchytové auto, kde jsme si mohli nějaké prostředky i vyzkoušet. Když exkurze
skončila, vzal nás pan Prokeš do tepla, kde nám ukázal zdravotnické potřeby.
Na konci jsme panu Prokeši poděkovali za krásnou prohlídku a domluvili jsme se,
že si to musíme někdy zopakovat. Celý den jsme si užili a odnesli si spoustu nových
zkušeností. Tímto děkujeme panu Prokešovi, že nám umožnil tento zážitek.
8. třída ZŠ Dalovice

KOSTEL PANNY MARIE UTĚŠITELKY

V rámci tradičního vánočního koncertu pořádaného komorním sborem Paleta
se vybralo celkem 5 396,00 korun. Děkujeme všem, kdo přispěli. V květnu bychom
se rádi opět zapojili do celostátní akce Noc kostelů. Připravujeme zajímavý program.
Dobrovolné vstupné bude znovu věnováno na obnovu kostela. Po opravě celé
střechy chceme pokračovat v postupné opravě této nemovité kulturní památky,
která je dominantou naší obce. V lednu proběhlo místní šetření se zástupci
Národního památkového ústavu. Jako prioritní se jeví oprava vnějších omítek,
především po levé straně kostela. Ze strany památkářů je požadován restaurátorský
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průzkum. Na průzkum i opravu byla podána žádost o dotaci na Karlovarský kraj.
Pamětníci, kteří znají historii obnovy kostela po „sametové revoluci“, jistě budou
souhlasit, že by bylo škoda nechat památku opět zchátrat.
KK

SBÍRKA PRO TONIČKU

Byli jsme požádáni, abychom se zapojili do sbírky víček od pet lahví a kovových
zátek pro malou Toničku, která má kvadraplastickou formu dětské mozkové
obrny, šedý zákal obou očí a nezhoubný nádor krevních cév. Má obrovskou šanci
na plnohodnotný život díky terapii, která však není hrazena pojišťovnou. Město
Hroznětín se rozhodlo pomoci nejen sběrem víček. Bude pořádat tradiční benefiční
den v červnu na Velkém Rybníku, tentokrát právě pro Toničku. Víčka v Dalovicích
můžete odevzdávat ve školce nebo na obecním úřadě. Tonička má i facebookové
stránky „ze Srdce pro Toničku“, kde naleznete více informací. Dále lze pomoci i
finančně na transparentní účet u spol. Moneta č.ú.: 223428098/0600.
KK

JAKÝ BYL ROK 2017
TJ ČECHIE DALOVICE, SPOLEK

Vážení čtenáři Dalovických listů,
než-li se naplno aktivně vrhneme do sportovní sezóny roku 2018, rádi bychom
se ohlédli, zhodnotili a informovali Vás o činnosti našeho spolku, stejně tak i jeho
jednotlivých oddílů, v roce 2017.
Asi největší novinkou roku 2017 bylo rozšíření oddílů našeho spolku. K oddílu tenisu,
kopané a volejbalu se přidal oddíl šipek. Mají své zázemí v dalovické restauraci
„Pod Mostem“, kde trénují a pořádají turnaje na dvou profesionálních šipkařských
automatech. Přestože oddíl má pouhých 6 členů, úspěšně reprezentují náš spolek
i obec Dalovice v Extralize. Pod hráčským vedením Leoše Ševčíka v loňské sezoně
vybojovali stříbro a stříbrnou pozici si v průběžném pořadí drží i v sezoně letošní.
Oddíl tenisu v loňském roce, stejně tak jako každý rok ( a nejinak tomu bude i letos
), začal údržbovými pracemi a úpravou tenisových kurtů. Bylo vyměněno pletivo
u dvorce č. 2 a 3, byly doinstalovány umělé lajny, provedla se úprava zeleně, úprava
okolí dvorců, kabin i nutná výměna čerpadla.
Kurty byly hojně využívány nejen pro rekreační hru, ale i pro uspořádané turnaje.
V okresní soutěži neregistrovaných jsme měli své zástupce v kategorii do 60 let
i družstvo v kategorii nad 60 let. Jelikož v karlovarském kraji není registrováno tolik
tenisových klubů, jsou krajské soutěže organizovány společně s krajem plzeňským,
což znamená daleké dojíždění. Ale ani tato skutečnost však neodradila naše hráče,
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jejich rodiče, ani trenéra p. Miroslava Masára, a tak se krajské soutěže zúčastnilo
jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo v kategorii baby tenis. I v roce
2017 oddíl uspořádal v měsíci květnu, červnu a září oblíbenou tenisovou školu
pro mládež pod trenérským vedením p. Kamila Bělohlávka. V současné době je
na dvorcích umístěna tenisová hala, kterou provozují Hana a František Jedličkovi.
Naši členové, stejně tak široká veřejnost, má tedy možnost vzít do ruky tenisovou
raketu i během zimních měsíců bez nutnosti dojíždění.
Méně známý oddíl našeho spolku je oddíl volejbalu. Ten naši TJ i obec reprezentuje
již řadu let v Okresním přeboru jedním družstvem mužů, které si po podzimní
části soutěže drží stříbrnou příčku, a jedním družstvem žen, které je „bramborové“.
Jelikož si družstva udržují formu i v zimě, ať na zápasech Ostrovské volejbalové ligy
či na jiných zimních turnajích, věříme, že jim jarní část Okresního přeboru přinese
dostatek bodíků, a na stupně vítězů se postaví obě družstva.
Přestože to v zimních měsících vypadá, že se v oddílu kopané nic neděje, zimní
příprava na jarní část fotbalové sezóny 2017/2018 je v plném proudu. Na první
výkop 2018 se připravují nejenom hráči, ale i hrací plocha, o jejíž regeneraci
se již mnoho let vzorně stará správce p. Jaroslav Raac. Mužstvo mužů si v loňské
sezóně vybojovalo postup do krajských soutěží, nicméně po zvážení všech
pro a proti, zůstali v okresním přeboru.

Fotbalový oddíl TJ Čechie Dalovice má v této sezóně registrovány do soutěže
celkem tři mužstva - mužstvo dospělých, starších žáků a starší přípravky. Mužům,
pod trenérskou taktovkou Petra Richtáře, po podzimní části patří stříbrná příčka.
Mladším se díky rozdělení ročníků tolik nevede, ale přestože jsou v tabulce mezi
posledními, s úsměvem a dobrou náladou nastupují k dalším zápasům. Starší
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žáci, pod vedením p. Lukáše Pekárka, stejně tak přípravka, trénovaná p. Radkem
Labaštou, si začátkem března svůj fotbalový um „opráší“ na halovém turnaji
pořádaném Okresním fotbalovým svazem. Snad další zkušenosti a znalosti
načerpané přes zimu pomohou k získání nějakých bodů v jarní části sezóny
a k posunutí se ve výsledkové tabulce. V příští sezóně bychom kromě mužů rádi
přihlásili družstvo dorostu a mladších žáků.
I v roce 2017 jsme vypomáhali na akcích pořádaných Obcí Dalovice, uspořádali
„Den plný sportu". Věříme, že bude počasí a zdraví přát a rok 2018 pro nás bude
alespoň stejně úspěšný jak v činnosti klubu, jeho oddílů a členů, ale i ve spolupráci
s obcí Dalovice. Závěrem snad už jen: „Pokud byste měli zájem rozšířit řady
jakéhokoliv našeho oddílu, rádi Vás mezi námi přivítáme.“
Kateřina Pechová, jednatelka spolku

KAM V KRAJI - BŘEZEN
19.2- 11.3.				
Únikovka 2018
					
OC Fontána (Tesco)
Úniková hra je druh interaktivní zábavy, kde pomocí logiky, důvtipu a spolupráce
v týmu řešíte záhady, šifry a skryté hádanky, které vás v případě úspěšného řešení
dovedou k úniku z místnosti. Na vše máte časový limit. V OC Fontána připravili
celkem tři místnosti. Kajuta Kryštofa Kolomba a tzv. Candy shop vhodné pro
dospělé i děti od 10 let. Děti musí mít dozor jednoho dospělého. Třetí Prokletí
čarodějnice s poněkud hororovými prvky je pro dospělé a děti nad 15 let.
Na místo vstupného můžete dobrovolně přispět libovolnou částkou na zkvalitnění
života pacientů s Parkinsonovou chorobou a to přímo u únikových místností.
Telefonní číslo pro případné dotazy: 777 556 551, rezervovat se můžete na adrese:
http://escapezone.cz/#hry.
3.3.		
20:00		
Michal Hrůza
					
Lidový dům
Na jarní část koncertního turné po kulturních domech a klubech, na kterém
prezentuje svou novou desku Sám se sebou, vyráží zpěvák Michal Hrůza s Kapelou
Hrůzy. Na turné zazní oblíbené skladby ze stejnojmenného nového alba, které
vydal v květnu 2017. Vstupné 350,- Kč v předprodeji, 400,-Kč na místě.
15.-18.3.				
Výstava kraslic
					
Dům kultury Kraslice
Přijďte nasát tu pravou velikonoční atmosféru. Městská knihovna Kraslice
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pořádá v kulturním domě již 19. výstavu členů Asociace ma¬lířek a malířů kraslic
České republiky. Kromě ukázek jejich práce pro vás bude připraveno i zdobení
velikonočních kraslic tradičními techni¬kami. Naučíte se tak jak se zdobila vajíčka
za dob našich babiček.
21.3.		
19:00			
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
					
Lidový dům
Cestovatelská projekce. 25letý excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát
vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet,
situace se mu však brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví
alkoholem, zabloudí na minové pole nebo zachraňuje život štěňátek, vším ale
proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy
je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svobody, u kterého se budete smát
od začátku až do konce. Nečekejte popisy historie nebo památek. Cestovatelská
projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
Vstupné 160,-Kč.
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