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Děti z mateřské školky vystoupily se svým představením
Život broučků na paloučku na MDŽ. Více strana 6

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ - POPELNICE

V případě, že jste úhradu za svoz komunálního odpadu hradili na účet obce,
zkontrolujte si, zda uhrazená částka je v souladu s aktuálním ceníkem pro rok 2018.
Přichází nám nižší částky dle loňského ceníku, rozdíl je nutno doplatit. Děkujeme
za pochopení.
CENÍK ÚHRADY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2018
Objem nádoby
80 litrů

Četnost odvozu
1x týdně

Roční sazba
1 800,- Kč

80 litrů

1x 14 dní

120 litrů

1x 14 dní

120 litrů

1x týdně

240 litrů

1x týdně

1.100 litrů

1x týdně

1 300,- Kč
1 600,- Kč
2 200,- Kč
4.200,- Kč
19.300,- Kč
13 500,- Kč

1.100 litrů
1x 14 dní
K mírnému navýšení cen došlo z důvodu zdražení ze strany dodavatele společnosti
Marius Pedersen.

BIOODPAD

Obec opět nabízí zájemcům zajištění nádoby na bioodpad formou dodatku
ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu. Platba při podpisu smlouvy. Nádoba
240 l, svoz 1xtýdně (středa), cena 1541,- Kč. Cena je kalkulována na období duben
- říjen. Dále dle rozhodnutí zastupitelstva obce si mohou zájemci i v letošním roce
zažádat o příspěvek ve výši 500,-Kč na pořízení kompostéru. Cena kompostéru
nesmí být nižší než 500,-Kč, musí být pořízen v letošním roce, být užíván po dobu
minimálně dvou let a žadatel neobdržel příspěvek již roce 2016 a 2017. Žadatel je
povinen umožnit fyzickou kontrolu umístění kompostéru ze strany obce. Příspěvek
bude poskytnut na základě předložení dokladu o pořízení a podepsání Smlouvy
o poskytnutí příspěvku.

KONTEJNERY NA KOVY

V rámci úpravy stanoviště tříděného odpadu na náměstí byl i na toto místo přidán
kontejner na kovy. S kovy, coby obalovým materiálem, se setkáváme nejčastěji
v podobě plechovek od piva, limonád nebo energetických nápojů. Taky v podobě
deodorantů nebo bytových vůní ve spreji a samozřejmě stále i s plechovkami

od konzerv. Další kontejnery na kovy jsou pak umístěny na stanovištích na sídlišti
Na Výsluní a u Vlášků.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

V minulém čísle jsme vás informovali, že jednáme se zájemcem o zdejší praxi.
Bohužel nakonec ordinaci po paní doktorce Kuželové nepřebírá. Bylo by to pro něj
složité z hlediska zabezpečení dalších dvou ordinací, kde pracuje.
Dle informací z odboru zdravotnictví Krajského úřadu ukončila paní doktorka
Kuželová zcela registraci a z podnětu pojišťovny bylo vyhlášeno výběrové řízení
na praktického lékaře. Termín přihlášek je do 9. dubna 2018. Je ovšem málo
pravděpodobné, že se někdo přihlásí, obvod je malý a pacientů málo. Rovněž
praktických lékařů je nedostatek. Jediná možnost je, že se přihlásí zájemce, který
by přidal obvod již ke své praxi. Musí ovšem projít zmíněným výběrovým řízením,
což záleží na pojišťovně.
Stávající dokumentace pacientů bude dle zákona předána na Krajský úřad. Zde
si může o svou dokumentaci zažádat přímo pacient, s tím, že uvede, ke kterému lékaři
se registruje a kam má být dokumentace zaslána. Vzor žádosti máme k dispozici
na obecním úřadě. Případně si může o dokumentaci zažádat nový lékař.
Pokud nenaleznete lékaře, který by vás chtěl zaregistrovat, obraťte se na svou
zdravotní pojišťovnu, která je ze zákona povinna zajistit lékařskou péči. Nemusí být
ale v místě, dojezdová doba praktického lékaře je zákonem stanovena do 35 minut.
Pojišťovna by Vám měla nabídnout seznam poskytovatelů lékařské péče, kde
se můžete zaregistrovat.
Dle informací, které máme jsou volné kapacity u těchto lékařů:
(Je třeba se vždy telefonicky domluvit)
Mudr. Jandourková, Bezručova 10 (býv. dětská poliklinika)
tel.: 353 230 874
Nemos ambulance, s.r.o. Karlovy Vary –Rybáře, Železniční 887/1
Mudr. Pavel Hranička, Mudr. Vanda Maňasová
Tel.: 359 807 142, 734 439 999
Nemos ambulance, s.r.o. Karlovy Vary –Rybáře, Vodárenská 756/10
Mudr. Milena Skuhravá
Tel.: 353 563 292; 734 525 751
Nemos ambulance, s.r.o. Ostrov, Lidická 1407
Mudr. Mariana Poljančuková
Tel.: 358 821 282
Mudr. Jan Jedelský, Hroznětín, Karlovarská 232
Tel.: 353 618 115
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 37. jednání zastupitelstva obce dne 5. 3. 2018 bylo projednáváno:
- ZO schválilo účetní závěrku Obce za rok 2017
- ZO schválilo na základě doporučení hodnotící komise společnost KV Realinvest,
s.r.o., pro zakázku „ZŠ Dalovice č.p. 140 – oprava učebny dílen“
- ZO schválilo prodloužení podpory na nákup kompostérů pro rok 2018
- ZO vzalo na vědomí informaci o podaných žádostech o dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje v programech: Obnova venkova, Obnova a využití kulturních
památek, Podpora aktivit cestovního ruchu a Podpora kulturních aktivit.
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně na webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ - BŘEZOVÁ

Obec se svou rozlohou 159 hektarů je sice jednou z nejmenších, měla ale ze všech
okolních obcí největší spojitost s Karlovými Vary. Jezdil sem městský autobus
i kočáry, „Puppové“ zde měli hotelové zahradnictví a garáže, přehrada na Teplé
chránila město a místní sem jezdili rybařit i na koupaliště.
První písemná zmínka je z roku 1543. Původní názvy se měnily, ustálil se název
Pirkenhammer. Přesný překlad znamená Hamr v březině (hamr = ocelářská
a kovářská dílna, která je vybavena kovacím strojem poháněným vodním kolem).
Definitivní přejmenování na Březovou je z roku 1947. Český název po odsunu
Němců vznikl záměnou překladu Pirken (hamr) za Birken (bříza). V okolí rostlo
hodně bříz. Březová byla dlouhá léta samostatnou obcí, roku 1928 byla poprvé
sloučena s Karlovými Vary, podruhé v roce 1950 a potřetí roku 1961. Samostatnou
obcí je opět od 24. listopadu 1990.
Navzdory neúrodné horské půdě bylo ve vsi pět zemědělských usedlostí. V katastru
z roku 1713 byla Březová uváděna jako obec, kterou řídil rychtář. Roku 1840
měla již 81 domů a 599 obyvatel, byly zde tři hostince, dva mlýny, železný hamr
a papírenský mlýn. Byla zde založena papírna a později porcelánka. Roku 1893 byl
postaven kostel Panny Marie. Obec žila bohatým spolkovým životem, měla školu,
divadelní spolek s vlastním divadelním sálem, mužský pěvecký a tělocvičný spolek.
V roce 1872 vznikl hasičský sbor.
Stejně jako Dalovice navštěvoval Březovou básník Theodor Körner, napsal
o ní mnoho básní. Stávala zde bronzová busta básníka a na jeho počest byla
pojmenována Körnerova výšina ve skalách nad školou, kde byl postaven altán.
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Březovou proslavili zejména ostrostřelci, vystavěli zde hotel, který dostal jméno
Střelecký mlýn a sloužil i jako restaurace. Jeho součástí se stalo muzeum s ukázkami
lidového umění a výroby z regionu. Ve Střeleckém mlýně se konaly slavnosti
a vítání významných návštěv. Patřil mezi ně také arcivévoda Karel, pozdější poslední
císař Rakouska-Uherska. Po válce převzal objekt stát a do roku 1989 byl rekreačním
objektem ROH.
Mezi málo známé kapitoly z historie Březové patří pobyt známého lotra Václava
Babinského. Vyučený zahradník zběhl z vojny i s armádní pokladnou a když peníze
došly, přepadal pocestné na Mělnicku, Teplicku a Šluknovsku. V jeho bandě byla
také jeho milenka Apolena Hoffmanová nazývaná loupežníky Api. Našla si pak
místo služebné v Plzni a když její panstvo přijelo v sezóně 1835 ke karlovarským
pramenům, měl Babinský schůzky s Api právě v Březové. Lupič se ukrýval v jeskyni,
k níž byl vchod pod lesem na samém okraji obce. Místní nazvali později pahorek
Babinsky Höhe.
Slavnou kapitolou historie Březové byla zdejší porcelánka, šířila skvělou značku
Pirkenhammer. U zrodu roku 1803 stál sasko-výmarský obchodník. Továrna
získala z Vídně jako první v Čechách zemské privilegium k dekoraci měditiskem.
Porcelán se chlubil řadou medailí z Vídně, Bruselu či Montrealu. Ještě roku 1991
vyrobila porcelánka zboží za 45 mil. Kč. V roce 1996 koupili porcelánku akcionáři
konkurenční porcelánky ze Staré Role, převedli značku na vlastní společnost
a k 1. únoru 1999 manufakturu v Březové zrušili. Zajímavostí je, že talíře, servírovací
podnosy, kávové servisy a další luxusní porcelán vyráběla Březovská porcelánka
pro jídelnu Titaniku. Celkem to bylo 10 tisíc kusů. Po 1. září 1985 se při objevení
vraku lodi mezi vylovenými předměty nalezly stohy talířů s logem zdvojených
kladívek, korunkou a nápisem Pirkenhammer.
zdroj: Karlovarská předměstí 2, PhDr. Jaroslav Fikar

INFORMACE PRO OBČANY
MASOPUSTNÍ KARNEVAL

První akcí nového roku, kterou pro své občany pořádá obec Dalovice, je již tradičně
Masopustní karneval pro děti. Také letos jsme dětem poslední únorový pátek
uspořádali tuto oslavu. Pozvali jsme ty nejpovolanější – klauny Pepeho a Pipi.
Ti se již od úvodu postarali o zábavný program se soutěžemi a tvořením, v závěru
do svého vystoupení zapojili i rodiče. Naučili je, někdy s větším, někdy s menším
úspěchem, tvarovat balónky.
Po klaunském vstoupení následovala diskotéka pro děti, klauni tvarovali další
balónky a porota vybírala ty nejoriginálnější masky. A vybrala opravdu dobře –
zvítězil cestovatel v balóně, na druhém místě skončil vodník a třetí příčku obsadil
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kominík. Všichni tři vítězové dostali dortíky, ale
ani ostatní nepřišli zkrátka a byli obdarováni
malou sladkostí. Příjemné odpoledne jsme
si všichni užili a již se těšíme na další akci pro
děti i rodiče, kterou bude 30. dubna pálení
čarodějnic.
Jana Tichá

OSLAVA MDŽ

Mezinárodní den žen, který se slaví 8.
března, je svátkem všech matek, tetiček
a babiček, zkrátka všech žen od největších
po nejmenší. Také my jsme pozvali naše
seniorky, samozřejmě s jejich partnery, na
oslavu MDŽ do sálu Společenského objektu
v Dalovicích. Jako první překvapení si pro ně připravily své vystoupení děti
z dalovické mateřské školky pod vedení paní učitelky Jany Šulcové. Ukázaly jim
Život broučků na paloučku, vždyť naše školka je složená ze tříd berušek a broučků,
motýlků a včeliček. V závěru svého vystoupení děti popřály všem ženám k svátku
a věřte, že i slzička dojetí ukápla.
Po dětech popřál našim ženám také pan Jiří Karas, starosta obce. Potom společně
s místostarostkou Ing. Kateřinou Krumphanzlovou předali každé ženě malou
kytičku. Zákusky a chlebíčky, které všem chutnaly, pro své seniory připravila také
obec, občerstvení zajišťovala Hospůdka U Čutňáka. Pak již všem přítomným zahrál
ke zpěvu, tanci i poslechu oblíbený hudebník Vítek Šebesta. Tančilo se a zpívalo,
dokud síly stačily. Doufáme, že
všichni odcházeli spokojeni a
těšíme se na další setkání.
Jana Tichá

FESTIVAL MATEŘINEK

Vystoupení na oslavě MDŽ
bylo pro děti v podstatě
také generálkou na oblastní
kolo nesoutěžní přehlídky
Mateřinek, která se konala
hned ve středu 14. března
v Sokolovně v Toužimi.
Sjelo se sem celkem deset
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Nervozita pře vystoupením :0)

mateřských školek z kraje, aby předvedli svá vystoupení, která děti pod vedením
svých učitelek nacvičily. Většina vystoupení byla pouze taneční. Naše děti byly
jediné, které předvedly pásmo básniček a písniček a to zcela originálních.
Pro školku je napsal pan Balák z Karlovarského hudebního divadla. Poděkování
za nádherné vystoupení patří nejen paní učitelce Janě Šulcové, ale všem, kteří
s nácvikem pomáhali. V neposlední řadě šikovným maminkám jež se podílely
na výtvarné scéně a nádherných kostýmech včeliček, motýlků a berušek. Držíme
dětem palce, aby jejich vystoupení bylo vybráno na celostátní přehlídku, která se
bude, již po třiadvacáté, konat v nymburském Sportovním centru. Každopádně děti
svým vystoupením potěší ještě naše maminky při vítání občánků.
KK

PROJEKTOVÝ DEN ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Dne 13. března 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích konal Projektový
den odborných předmětů. Šlo o celoškolní projekt, kterého se zúčastnili všichni
žáci a pedagogové školy. Akce byla zaměřena na rozvoj „podnikavých“ kompetencí
– kritické myšlení, iniciativu, kreativitu, flexibilitu a finanční povědomí. Nesporně
k tomuto dni patřilo i setkání s odborníky z praxe, protože prioritou akce byla
propagace odborných předmětů – logistiky, dopravy, finančnictví a dalších –
na propojenost výuky, tedy
teoretických znalostí s praxí.
V rámci Projektového dne
prezentovali žáci spolužákům
svoje aktivity z činnosti při
odborné praxi a nové poznatky
z exkurzí či různé projekty. Žákům
se během pěti vyučovacích
hodin představili podnikatelé
a firmy spolupracující se školou
při zajímavých přednáškách
a prezentacích. Přivítali jsme
zástupce firmy Autobusy Karlovy
Vary i s naší bývalou absolventkou,
dále firmu Dachser Hof a zástupce
firmy Witte Automotive Nejdek,
kteří žáky seznámili s tím, jak
vzniká nová klika k autu a to od
samotného naplánování projektu
až k jeho úspěšné realizaci. Pro
žáky 4. ročníků byly připraveny
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zajímavé přednášky – možnost uplatnění studentů u Celní správy (již dříve jim byla
představena možnost spolupráce s Policií ČR), představení možnosti dalšího studia
na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Během dne proběhla i propojenost na další akce „Týden mozku“. Žáci absolvovali
workshopy Paměťové techniky, kde mohli zjistit, jak jsou na tom s pamětí a jak si ji
mohou zlepšit. Další souběžnou akcí byl Celosvětový týden vzdělávání o penězích
a finanční gramotnosti. Téma tentokrát znělo: „Na penězích záleží“. Je důležité
rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Na to byly zaměřeny přednášky
Daňová problematika, Kryptoměny a Prodejní dovednosti u finančních produktů.
Dále se hrály ekonomické hry a žáci čtvrtých ročníků prezentovali maturitní práce
např. na téma: Analýza běžných účtů, Analýza zdravotních pojišťoven, Finanční
poradenství. Cílem bylo, aby byl každý schopen si vytvořit zdravé finanční návyky.
Všichni si tento den užili a již se těší na další ročník.
Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy

NOC S ANDERSENEM

Večer 23. března se budova 2. stupně základní školy proměnila v pražské uličky plné
dětských part a partiček. Trávili jsme tu totiž už svoji druhou Noc s Andersenem,
která byla letos věnována Jaroslavu Foglarovi, na počest 111. výročí jeho narození.
Z knihovny se stala klubovna Rychlých šípů, z kuchyňky území Bratrstva kočičí
pracky a také Kulíšci, Rychlé střely, Trpaslíci, Hrúzotoči (ta čárka nad ú má, nejspíš,
svůj význam a nejedná se o tiskovou chybu), Sherlockové a Stromová parta dostali
své klubovny. Tam si kreslili svůj znak a tvořili poznávací znamení. Jenže nepřátelské
party nikdy nespí a nikdy nevíte, jakou zákeřnost od nich můžete čekat... A tak
když si chtěly skupiny označit dveře svých kluboven, zjistily, že je někdo zamkl.
Snad kdosi z Bratrstva kočičí pracky, kdo ví... Na prahu dveří našly jen proužek
s číselnou šifrou a zmuchlaný list zpravodaje Tamtamu, ve kterém se mohly dočíst
několik informací o Janu Tleskačovi. A pak už jim nezbývalo než přemýšlet, jak se
dostat ven. Byli to ale bystří hoši a dívky, a tak si brzy všimli, že v jejich klubovně
jsou různě poschovávané lístky s názvy dobrodružných knížek Jaroslava Foglara
a číselnou šifru vyluštili. Tak našli klíč ode dveří a mohli konečně ven.
Tím ale jejich dobrodružství teprve začínalo. Z chodeb prvního a druhého patra
totiž najednou byly spletité uličky Stínadel, nejtemnější a nejtajemnější části
města. Nebylo lehké se v nich vyznat, najít potřebné karty s otázkami a správně na
ně odpovědět, ale podařilo se. Všichni také našli starý deník - deník Jana Tleskače.
Odnesli si ho do klubovny, aby měli klid na jeho luštění. Ono toho z něj po té
stovce let totiž už moc nezbylo - byl dost poničený, ale i tak se z něj dalo vyčíst,
že J. T. pracoval na nějakém úžasném vynálezu, měl ježka v kleci, kterého dokázal
vyndat jen on, a bál se záhadného Ema. Jednou když před ním utíkal, pomohl mu
tajuplný Krysí muž, který se stranil lidí. Pak deník náhle končí - zrovna když Jan
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v kostelní věži, kam
chodil zvonit, píše, že
slyší kroky, které míří
k němu nahoru. Nic
víc už nikdy nenapsal.
A tak se děti vydaly
hledat Krysího muže
- snad jim poví
víc. Musely ovšem
vstoupit do těch
nejstrašidelnějších
Stínadel, na půdu.
Tam hlídal Široko,
"létající"
postava
v černém plášti a bílé
masce. Někteří se docela zarazili, když ho spatřili, brzy ale pochopili, že je to přátelská
bytost. A když nastal ten pravý čas, mlčky je pozval dál. Na půdě se skutečně setkali
s Krysím mužem, přítelem Jana Tleskače. Museli mu říci, proč přicházejí, a pak
přišla další zkouška - ježek v kleci. Podaří se jim ho dostat ven? Všechny party
to nakonec dokázaly a vysloužily si tak odměnu. Zmuchlaný papírový sáček sice moc
lákavě nevypadal, ale kromě bonbonů, lízátek a samolepek v něm našly i Tleskačův
plán na zhotovení létajícího kola. A že jim z toho dobrodružství vyhládlo, čekaly
na ně u Bratrstva kočičí pracky taky chlebíčky a hlavně pizza. Když už bylo všech 17 pizz
téměř snězeno, nastal čas na představení Pouličního divadla Viktora Braunreitera,
tentokrát o Sněhurce. A to by mohla být taková hezká tečka za tím naším večerem.
Jenže protože jsme spolu netrávili jen večer, ale noc, po letmé hygieně a zalezení
do pelíšků v tělocvičně, následovalo čtení pro sladší usínání. Nejprve z knížky
Záhada hlavolamu, abychom trošku víc pronikli do krátkého života Jana Tleskače
a dobrodružství Rychlých šípů. Je pak vystřídala Pipi Dlouhá punčocha, která
vydržela být veselá a prostořeká až do půl jedné (některé děti i déle). Ráno jsme
posnídali výborné buchty od maminek, tatínků, strýčků, tetiček, babiček a dědečků
- moc děkujeme, chutnaly nám :-), sbalili si spacáky a nastal čas loučení.
Děkuji základní škole za bezplatné zapůjčení prostor, obci Dalovice,
že nám umožnila pozvat si Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, a Viktorovi
za to, že si v tento den udělal čas právě na nás. Velký dík patří Lence Šustrové
za nádherné perníčky pro všechny účastníky, firmě Hortim za ovoce a zeleninu
a Martině Hercikové, že nám tento dar zprostředkovala a také zařídila pro všechny
děti pizzu zdarma. Moc děkuji i ostatním svým přátelům za pomoc s realizací,
organizací, fotodokumentací i úklidem. V neposlední řadě děkuji všem 43 účastníkům,
pro které jsme to všechno dělali. Doufám, že za rok přijdete zas :-)
Mgr. Monika Slevinská
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KAM V KRAJI - BŘEZEN
10.4. 		
18:00 			
Koncert lidových písní
					Kostel Sv. Anny v Sedleci
Účinkují Dětský folklorní soubor DYLEŇ, Smíšený pěvecký sbor Chorea Nova,
sbormistr Pavlína Petříková. Na programu známé i méně známé české a moravské
lidové písně a tance. Koncert se koná za podpory Statutárního města Karlovy Vary.
Vstupné dobrovolné.
10.4. 		
19:30 			
Jaroslav Hutka
				
Divadlo Husovka
Přední představitel tzv. městského folku, popularizátor Sušilových sbírek lidových
písní, autor stovek písní vlastních, člen sdružení Šafrán, někdejší disident a exulant
i kritik současných poměrů.
11.4. 		
19:30 			
Tajemství pádu Becherů
					Karlovarské městské divadlo
Becherovka je známá především vyvážeností chutí, dokonalou souhrou té sladké
a té hořké. I v životě se prolínají chvíle radostné a bolestné. Ani u nejslavnější
karlovarské rodiny, stvořitelů Becherovky, to nebylo jiné. Hořkosladké vyprávění
o „třináctém karlovarském prameni“ nás zavede do dávné historie města, ale také
do časů nedávno minulých. Uvidíte příběh, plný vyvážené chuti pravdy a básnické
licence. Nová komedie ČKMD je plná tajemných bylin, lásky a lidskosti. A to vše
s příchutí Becherovky! Vstupné od 80,- Kč
26.4. 		
19:30 			
Roháči
				
Divadlo Husovka
Loketští Roháči tentokrát výjimečně vystoupí v Husovce s běžným koncertním
programem a nikoli vánočním. Připomenou si 40 let účinkování na folkové scéně.
Jejich hostem bude další západočeská folková legenda, písničkář Vojta Kiďák
Tomáško.
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