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Mistr republiky 2017 v motokrosu, který v dubnu vyrazil na mistrovství Evropy
do Dánska je z Dalovic. Více str. 6

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Do výběrového řízení na zdejší praxi, vyhlášeného Krajským úřadem Karlovarského
kraje, se přihlásil jeden zájemce. Výběrové řízení proběhne 9. května 2018.
V této souvislosti nás uchazeč výběrového řízení požádal o zveřejnění, že v případě
úspěšné registrace bude potřebovat pro ordinaci zdravotní sestru. Případné
zájemkyně se mohou více informovat na telefonním čísle 728 259 235.

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Pravděpodobně je třeba znovu připomenout, že stanoviště tříděného odpadu
neslouží pro odkládání odpadu z domácností, typu koberců, sušáku na prádlo,
dveří od sprchového koutu a podobně, které zde po občanech odklízíme. Pro tento
odpad je k dispozici shromaždiště odpadů v ulici Průběžná otevřené každou středu
15:00 - 17:00 a každou sobotu 10:00-12:00. Firmou Resur, která odpad sváží, jsme
byli informováni, že opakovaně se na stanovištích K Lesu a Nad Řekou nachází
v kontejneru na plast stavební suť. Tento odpad patří na skládku a nemá s recyklací
nic společného. Úklid obce není záležitostí pouze obecního úřadu, ale nás všech,
ve vztahu k prostředí, v kterém žijeme. Navíc tímto způsobem dochází
ke zbytečnému navyšování nákladů na odpady.
V těchto dnech obec umístila „k pomníku“ další kontejner, a to pouze na BIO
ODPAD, vzhledem k tomu, že stávající stanoviště jsou v tuto dobu nedostatečná.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 38. jednání zastupitelstva obce dne 16.4. 2018 bylo projednáváno:

- ZO schválilo záměr pronájmu nemovitosti - pozemku p.č. 77, k.ú. Dalovice
o výměře 995 m2
- ZO schválilo záměr pachtu části pozemku p.č. 623/2 k.ú. Vysoká štola
o výměře 3 000 m2
- ZO projednalo závěrečný účet obce Dalovice včetně zprávy o výsledku hospodaření
- ZO schválilo nabídku TR Antoš na doplnění herních prvků do zahrady MŠ
- ZO schválilo záměr pronájmu uvolněných bytů 2+1 a 1+1 v DPS na adrese Sadovská
- ZO vzalo na vědomí informaci o průběhu územního řízení na rekonstrukci ulic
Borská a Jílová
- ZO schválilo realizaci opravy ulice Na Výsluní
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně na webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ - HORY

Z výměry 788,8 ha tvoří 54% lesy, nejvyšším bodem je Horní vrch 579 m/nm
(Horner Berg, Roh). První písemná zpráva uvádí obec již v roce 1185 v majetku
bavorského města Waldsassen. V roce 1542 získalo ves město Loket. Rozkládala
se kolem podlouhlé návsi a byla uváděna jako zemědělská osada. Ještě roku
1800 tvořilo obec několik hrázděných domů v typické lidové architektuře. Z nich
se zachovala hrázděnka čp. 1 . na východním okraji obce.
Okolí Hor bylo poznamenáno rubáním kamene i těžbou hnědého uhlí. Byly zde
postupně otevřeny tři třídírny štěrku, hlubinné doly a po změně způsobu těžby
na povrchovou se objevily výsypky. Největší z nich tzv. Velké loketské výsypce
musela ustoupit k 1. lednu 1994 osada Podhoří, která byla součástí obce.
Název obce Hory se skloňoval i mezi výrobci a obchodníky s porcelánem. Zdejší
tradici založil roku 1890 Johann Kemp výrobnou keramiky. Během deseti let
změnili další majitelé hrnčírnu na porcelánku se 40 zaměstnanci. O její věhlas
se pak zasloužil Heinrich Wehinger, který již vlastnil porcelánku v Chodově. V Horách
vyráběli jídelní servisy, talíře a hrnky výhradně pro export. Vyváželo se do Anglie,
Austrálie, USA a řady asijských států. Porcelánka se rozrostla na 350 zaměstnanců.
Na konci 19. století byly Hory prosperující obcí. Kromě štěrkovny, porcelánky
a školy zde byla v provozu pražírna sladové kávy, kavárna, smíšený obchod, pekárna,
kovárna a dva hostince. Krize 30. let však způsobila pokles odbytu porcelánu,
dělníci ztratili práci a majitel se otrávil. Totální útlum výroby přišel roku 1940.
Jedinečnou událost zažili v obci pamětníci 20. května 1945. Tehdy, navzdory
zakreslené čáře na mapách, posunuli Američané i Rusové až k Jalovému Dvoru
demarkační linii a porušili tím spojeneckou dohodu, podle níž měl obě armády
oddělovat Chebský most. Americkou divizi zdržela bitva o Cheb a nedočkaví Rusové
dorazili až za dohodnutou linii a obsadili Hory. Američané souhlasili, aby Hory
i Loučky jako země nikoho připadly Rusům. Vojenské zdroje to nikde neuvedly.
Zapsal to místní kronikář, že Rudá armáda vystěhovala místní Němce. Teprve
později vrátili demarkační závoru na dohodnutý Chebský most.
Do katastru obce Hory patří národní přírodní památka Svatošské skály, Smírčí
kříž u Vildenavy a čedičové varhany v bývalém lomu. Raritou lokality jsou
tzv. Karlovarská dvojčata – srostlé krystaly živce vzniklé v žulovém magmatu.
Nachází se jihozápadně od Rohu a roku 1820 je jako zázrak přírody popsal básník
Johan Wolfgang Goethe, který v okolí sbíral minerály.
zdroj: Karlovarská předměstí 2, PhDr. Jaroslav Fikar
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INFORMACE PRO OBČANY
UKLIĎME ČESKO – ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE

Střední škola logistická v Dalovicích se, stejně jako v loňském roce, zúčastnila akce
Ukliďme Česko. Na základě vyhlášené akce „ Čištění řeky Ohře“, kterou v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko zaštiťuje Krajská síť místních akčních skupin
Karlovarského kraje ve spolupráci s Povodím Ohře, jsme vyrazili na sběr odpadu
po levém břehu řeky Ohře v oblasti dolních Všeborovic. Do akce jsme se zapojili
na základě iniciativy našeho ekotýmu. Již dva roky jsme držiteli titulu EKOŠKOLA
a naší snahou je přispívat ke zlepšování prostředí kolem nás. Vždy je důležité
teoretické informace z oblasti environmentální výchovy a životního prostředí
proložit konkrétní aktivitou, zejména pokud přináší viditelné výsledky.
Celkem 40 účastníků z řad žáků 3. a 4. ročníků vyrazilo společně se dvěma pedagogy

v odpoledních hodinách dne 5. dubna do akce. Ochranné pomůcky a pytle
na odpad nám poskytlo Povodí Ohře. Počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo, takže
nám šla práce pěkně od ruky. Veškerý nasbíraný odpad jsme v pytlích naskládali
ke kontejnerům na tříděný odpad ve Všeborovicích, odkud byl následně odvezen.
Je k neuvěření, jaké množství odpadu se najde po roce na stejných místech.
Žáci čtvrtých ročníků Střední školy logistické Dalovice

REKONSTRUKCE ULIC BORSKÁ A NA VÝSLUNÍ

Obec dlouhodobě připravuje rekonstrukci ulic Borská, navazující Jílová a mostu
v Průběžné ulici, před hospůdkou U Vlášků. V současné době probíhá územní
řízení, na základě kterého bylo potřeba upravit projektovou dokumentaci.
Záměr opravy v minulosti vyplynul z potřeby opravit most a vyřešit bezpečnost
chodců především v okolí křižovatky u sběrného dvora, přesun autobusových
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zastávek blíže k domům s pečovatelskou službou. Dalším požadavkem bylo
vytvoření parkovacích míst a vyřešení odvodu dešťové vody z Jílové a Borské
ulice. Vzhledem k časovému skluzu zastupitelé na svém dubnovém jednání
rozhodli o odložení realizace na rok 2019. V případě včasného získání stavebního
povolení bychom rádi realizovali alespoň část projektu, a to opravu mostu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rozpočtu obce jsou na opravy komunikací vyčleněny
finanční prostředky, rozhodlo zastupitelstvo o využití těchto financí na opravu
povrchu komunikace Na Výsluní, která nevyžaduje opatření stavebního úřadu.
S těmito případnými opravami vzniknou komplikace s dopravními omezeními
v potřebném rozsahu, které budou vyznačeny dopravním značením. V těchto
dnech je připravována zadávací dokumentace pro výběrové řízení, uvidíme, zda-li
se najde vhodný zhotovitel.
JK

INFORMACE Z DALOVICKÉ KNIHOVNY
Projekt čtení pomáhá

Čtení nejen obohacuje samotného čtenáře, ale může přispět a finančně podpořit
i další potřebné osoby nebo organizace. Cílem projektu Čtení pomáhá je spojit
potěšení ze čtení s radostí pomoci
druhým. Každý rok rozděluje 10 milionů
korun na dobročinné účely. O tom, kdo
pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři.
Školák (nebo student střední školy),
který se zapojí do projektu, získá po
každém úspěšném vyplnění 4 otázek
ke zvolené knížce kredit padesát korun.
Ten pak věnuje na vybraný charitativní
projekt. Získá-li více kreditů, může je
rozdělit mezi různé charity, kterých je ročně tímto způsobem podpořeno kolem
stovky. Momentálně lze přispět např. na handbike – kolo pro vozíčkáře, canisterapii,
aktivní život seniorů a taky jeden knihovnický projekt s názvem S knížkou do života
do, kterého je zapojena i naše knihovna a budete si o něm moci přečíst v příštím
čísle. Více informací získáte v knihovně nebo na webových stránkách:
http://www.ctenipomaha.cz/

Český den proti rakovině 2018

Ve středu 16. května proběhne 22. ročník celonárodní
veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Již tradiční žlutou
kytičku si můžete přijít zakoupit i do naší knihovny. Každý
dárce, který si kytičku koupí za minimální částku 20 Kč,
dostane také letáček, ve kterém Liga veřejnosti objasňuje
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problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku a především důležitost
preventivního vyšetření, které v mnoha případech zachraňuje život.
Kromě zakoupení kytičky lze Český den proti rakovině podpořit také zasláním
dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS 90 na číslo
87 777. Liga proti rakovině Praha předem děkuje všem dárcům! Výtěžek ze sbírky
bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým
pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum.

Výtvarná soutěž - Lesy kolem nás

Všechny děti, od těch nejmenší až po "deváťáky", zveme k účasti ve výtvarné
soutěži Lesy kolem nás, kterou letos již po deváté organizují Lesy České republiky
a Krajská knihovna Karlovy Vary. Letošním úkolem výtvarníků je navrhnout
poštovní známku s tematikou přírody našeho kraje. Výtvarné práce odevzdávejte
v naší knihovně nejdéle do pátku 15. června - abychom stihli vyhlášení obecního
kola ještě před začátkem prázdnin :-)
Podrobné informace získáte v knihovně nebo na webových stránkách: https://
www.knihovnadalovice.cz/l/vytvarna-soutez-lesy-kolem-nas/
Mgr. Monika Slevinská

PODPORA SPORTU – PŘÍSPĚVEK NA REPREZENTACI

V rámci vyhlášených podmínek na podporu sportovní reprezentace bylo
zastupitelstvem obce schváleno přidělení příspěvku pro úspěšného sportovce,
devítiletého Davida Widerwilla, který se již čtvrtým rokem věnuje aktivně
motokrosovému sportu. V loňské sezoně 2017 získal titul mistra republiky
v Mezinárodním mistrovství ČR a 1. místo v seriálu VVL CUP na motorce
50 ccm. Letošní závodní sezona začala Davidovi nově na silnější motorce
65 ccm již v polovině dubna republikovým závodem v Horažďovicích, kde získal
15. místo. Poslední dubnový víkend vyrazil na závod mistrovství Evropy v Dánsku.
Finanční příspěvek byl v plné výši použit na pořízení toho nejdůležitějšího v tomto
nebezpečném sportu a to na chránič krku a páteře.
KK

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ

Dalovičtí hasiči začínají novou sportovní sezonu naplno, od začátku roku se jim
kromě pravidelných tréninků podařilo zorganizovat tři víkendová soustředění.
První dvě proběhla měsíc po sobě 20.-22.2 ve Žluticích a 20.-22.3. v Dalovicích.
Jednalo se o krajská soustředění v kategorii dorostu zaměřená na atletickou
přípravu a překážky. Jejich cílem je podpořit dorosteneckou kategorii v kraji
a vytvořit reprezentaci pro mistrovství republiky v požárním sportu. Začátkem
dubna se pak dalovičtí dorostenci vydali na halovou soutěž do Jablonce. Zde
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se jim v silné konkurenci dařilo velmi dobře a přivezli si 16. místo v kategorii
mladších dorostenek, 21. místo v kategorii starších dorostenek a 22. místo
v kategorii středních dorostenců.
V dubnu také proběhlo již tradiční, jestli jsme správně počítali tak desáté,
soustředění našich dětí na Mariánské. Program se již za ty roky v podstatě nemění.
Kromě fyzické přípravy nemohla opět chybět stopovačka za pokladem, karneval
či bobřík odvahy, výšlap na Plešivec, hry a procházky po okolí. Počasí skvěle vyšlo,
u Ševčíků nám opět výborně navařili včetně oblíbených jahodových knedlíků. Děti

odjely spokojené a už se těší na příští rok. V letošním roce nově pořádáme také
letní týdenní kemp a to nejen pro hasiče. Je určen přednostně pro dalovické děti.
Bude se konat 7.7.- 14.7. 2018 ve Škole v přírodě Sklárna v Žihli. V případě zájmu
nás můžete kontaktovat na e-mailu hasicidalovice@seznam.cz nebo telefonním
čísle 721 385 430.
Kateřina Krumphanzlová, vedoucí mládeže

SETKÁNÍ STAROSTŮ

V pátek 27. dubna zavítali do Dalovic krajští radní společně s hejtmankou na setkání
se starosty obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Karlovy Vary.
Setkání se konalo v našem společenském sále. Starostové se věnovali otázkám,
které obce trápí. Hejtmanka např. informovala o návštěvě vlády, projektu senior
pas či stavbě D6. Diskutovalo se o financování platů učitelů v obcích, kde nejsou
naplněny třídy základních škol. Dalším tématem byla oprava místních komunikací,
zaměstnanost regionu či otázka financování projektů obcí z rozpočtů krajů nebo
přímo ze státního rozpočtu.
KK
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KAM V KRAJI - KVĚTEN
7.5.-24.9.
12:00		
Cvičení pro seniory
					
Areál Rolava
Cvičení pro seniorky se koná každé pondělí vždy cca od 12:00 do 14:00 hodin
pod krytou halou - směr ke Kauflandu ve Volnočasovém areálu Rolava.
Cvičení organizuje skupina "Country". Zdarma
15.5.		
19:30		
Ivan Hlas Trio
					
Divadlo Husovka
Po dvou letech se do Husovky vrací opět Ivan Hlas. Ten zpívá často o Karlíně, ale
jeho kořeny jsou na Hanspaulce. V Husovce se představí v triu, spolu s Olinem
Nejezchlebovou a Norbi Kovácsem. Vstupné 200,- Kč.
19.5.					Mattoni ½ maraton
					
Smetanovy sady
Již šestý ročník závodu v lázních Karlovy Vary. Kapacita závodu je 4 tis. běžců.
Karlovy Vary jsou nejmenším běžeckým městem na světe, které je oceněno zlatou
známkou IAAF. Doprovodné akce - Rodinný běh, Running Expo, Marathon Music
Festival.
•
Rekord závodu muži: Wilfred Kimitei /KEN/ 1:00:54, 2017
•
Rekord závodu ženy: Yvonne Jelagat /KEN/ 1:08:19, 2017
22.5.		
20:00			
Film music tour
					
Hotel Thermal
Koncert toho nejlepšího z filmové hudby v podání Aničky Slováčkové
a Milana Peroutky spolu s unikátním žesťovým orchestrem Moravia Brass Band
pod taktovkou japonského dirigenta Chuheie Iwasakiho. Původní aranžmá skladeb,
mohutný zvuk orchestru, který umocní vizualizace na obří LED obrazovku s projekcí
filmových ukázek spolu s live záběry sólistů a orchestru. Ukázky z filmů Star Wars,
Jurassic Park, Harry Potter, E.T., Forrest Gump, Avatar, Ledové království, Lví král
a mnoho dalších. Vstupné od 690,-Kč, vstupenky možné zakoupit v pobočkách
Infocentra.
26.5.		
15:00		
Majáles
					
Zámecký park Ostrov
Tradiční koncert Hudebního léta v Ostrově v Zámeckém parku. Koncert pěti kapel.
Zahrají Ben Dover, Zastodeset, Brixtn, BUTY a David Kraus s kapelou, Vstupné
200,- Kč. Děti do 10 let v doprovodu plnoleté osoby zdarma!
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INFORMACE K ZÁBAVNÉMU PARKU MIRAKULUM

Park Mirakulum se rozkládá na více než deseti hektarech, které jsou nabité
dvěma stovkami atrakcí. Je součástí města Milovice. Letos v září park oslaví už
své šesté narozeniny a jeho branami už prošlo více než milion návštěvníků od
nejmenších dětí až po pamětníky. Od samého začátku byl jeho dominantou hrad,
který se ostatně stal i jeho logem a poznávacím znamením. Postupně se park
rozšiřoval, přibývaly originální herní prvky, které nikde jinde nenajdete.
Příkladem může být třeba Lesní město a Lanový park. Jejich koncepce jsou
v mnohém podobné, ale zatímco park vznikl tzv. na zelené louce, Lesní město je
doslova vestavěno do vzrostlého lesa. Oáza Vodní svět je unikátním vodním dílem.
Tato osvěžující atrakce nestojí na principu koupání, nýbrž hry s vodou. „Černým
koněm“ zábavy celého parku je více než půl kilometru podzemních chodeb, které
se splétají pod centrální částí Mirakula. Přímo uprostřed parku se nacházejí čtyři
obří houpačky i pro dospělé, zavěšené ve výšce 12 metrů a kmitem kolem 20 metrů.
Park kromě zábavy přináší také poučení. Jsou zde naučné zahrady, kde se děti
mohou seznámit se zemědělskými plodinami, a naučná lesní stezka. Oblíbeným
místem je na ní Hřbitov odpadků, který ukazuje, jak dlouho trvá, než se v přírodě
rozloží, papír, kus látky či PET lahev, či Ptačí městečko. Více na www.mirakulum.cz
9
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7.7.- 14.7. 2018
Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.,
Nový Dvůr 26, 331 65 Žihle
2.990,- Kč

Zájemci o přihlášky volejte na tel. 721 385 430.
Možno napsat na e-mail hasicidalovice@seznam.cz, zašleme elektronicky.
Další informace a dotazy na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.

Závazná rezervace zaplacením zálohy 1000,- Kč společně s podáním
přihlášky, doplatek nejpozději do 31.5.2018.

Cena zahrnuje
 ubytování v budově na společném patře (čtyřlůžkové pokoje,
na patře sociální zařízení a společenská místnost).
 strava 5x denně včetně celodenního pitného režimu
 celodenní program, využití hřišť a tělocvičny v areálu
 sportovní aktivity – lanové centrum s instruktorem pro děti nad
150cm, nízké lanové centrum, laser game
 dopravu autobusem tam a zpět.

Cena:

Termín:
Místo konání :

Nabízíme volná místa nejen pro hasiče

Letní kemp mladých hasičů Dalovice

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasič Dalovice pořádá
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