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V rámci akce noci kostelů navštívil Dalovice biskup plzeňské diecéze, více str. 7

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dostává se k vám dvojčíslo Dalovických listů za měsíce květen a červen. Vydat obě
čísla najednou jsme se rozhodli z důvodu, že pro květnové číslo nebyl dostatek
materiálu. Zároveň jsme vyčkávali jak dopadne situace kolem ordinace praktického
lékaře a opravy komunikace Na Výsluní, abychom vám mohli podat již ucelené
informace. Je mi potěšením sdělit kladný výsledek v obou případech. Nová mladá
lékařka začne ordinovat v polovině léta a oprava silnice na sídlišti bude rovněž
v brzku zahájena. Více se dočtete v informacích obecního úřadu.
Ordinace bude prozatím umístěna v budově Společenského objektu. V současné
době se dokončují projektové práce a zpracovává rozpočet na rekonstrukci budovy
bývalého obecního úřadu. Během léta chystáme výběrové řízení, jehož výsledek
bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém zářijovém jednání. Když vše půjde
podle plánu, v nových prostorách zahájí praktický lékař činnost v červnu příštího
roku.
V letních měsících vás srdečně zvu na tři akce pořádané v Dalovicích. Letos jsme
se stali jednou z pořádajících obcí Karlovarské Countryády, koncert kapel se
připravuje na neděli 22. července. Čtvrtého srpna se chystá již tradiční triatlon
Kiwi muž, zakončený v Dalovicích. V letošním roce je novinkou dojezd závodníků
v areálu Společenského objektu a po skončení závodu připravili organizátoři koncert
pro širokou veřejnost. Konec prázdnin spolu oslavíme 520 výročím založení naší
obce, v sobotu prvního září. Je připraven bohatý program pro děti i dospělé. Více
o jednotlivých akcích se dozvíte na plakátech na konci čísla.
V létě, 4. srpna, se rovněž dozvíme verdikt komise soutěže Vesnice roku, která nás
navštívila na konci května. Prezentací obce jsme mířili na zelenou stuhu za zeleň
nebo modrou za společenský život. Uvidíme, jak komise naši obec zhodnotí. Tímto
bych chtěla poděkovat paní učitelce Janě Šulcové a včeličkám z předškolní třídy
za jejich vystoupení, zaměstnancům úřadu za vzorný úklid obce a firmě S-baum
za úpravu zeleně a výsadbu květin. Poděkování patří rovněž občanům,
kteří si ze své vlastní iniciativy vysadili květiny na Hlavní ulici před večerkou.
Dovoluji si vám za celý obecní úřad popřát příjemně strávené léto plné sluníčka.
Ing. Kateřina Krumphanzlová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Výběrové řízení na zdejší praxi, vyhlášené Krajským úřadem Karlovarského
kraje, vyhrála společnost Medica sever, s.r.o.. Bývalá ordinace z hygienických
důvodů nevyhovovala a nebylo by možné na ni provést novou registraci.
Na základě společného jednání bylo obcí navrženo využít prostory v prvním
patře společenského objektu do doby, než bude vybudována ordinace v budově
bývalého obecního úřadu. Dne 5. června proběhlo místní šetření se zástupci
stavebního úřadu, hygieny a hasičů a po vydání závazných stanovisek dotčených
orgánů zde bylo dočasně povoleno zřízení ordinace. V současné době dochází
k vybavení ordinace, řeší se registrace, provozní řád a smlouvy s pojišťovnami.
Společnost Medica sever, s.r.o. sděluje pacientům:
 Od 1. 7. 2018 bude poskytována pouze dočasná péče, tzn. možnost nechat
si napsat léky případně doporučení k odbornému lékaři, pacientům, kteří se dosud
nikde nezaregistrovali a to každé úterý od 10:00 do 12:00 hodin. Žádáme občany,
aby tuto dočasnou péči využili pouze v případě akutní nouze.
 Od 1. 8. 2018 již bude zahájen řádný provoz ordinace a bude se možné
zaregistrovat. Ordinace bude provozována každý den, ordinační hodiny budou
upřesněny.
 Do ordinace se hledá zdravotní sestra, zájemkyně se mohou více informovat
na telefonním čísle 728 259 235.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ

Zakázka malého rozsahu na stavební práce byla na základě doporučení hodnotící
komise rozhodnutím zastupitelstva přidělena společnosti Eurovia CS, a.s..
Předpokládané náklady zakázky dle rozpočtu jsou necelých 2,7mil. Kč bez DPH.
Jedná se především o opravu povrchu komunikace. Rozsah prací je rozdělen do
několika úseků dle míry poškození podkladu. Někde se bude pouze frézovat, v části
je nezbytné zkvalitnit podklad. Na celé vozovce od křižovatky s Všeborovickou ulicí
bude položen nový asfaltový koberec. Realizace bude zahájena během prázdnin,
na samotné stavební práce má zhotovitel 45 dní od zahájení, nevzniknou-li
nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací. Momentálně probíhají přípravy
a řešení dopravních omezení, která bude nutno respektovat

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE ZÁKONA 101/2000 SB.
A OBECNÉHO NAŘÍZENÍ EU (TZV. "GDPR")

1. Obecné nařízení
Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection
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Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec je povinna
se tímto nařízením řídit. Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému
zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím,
co se s jejich daty děje.
2. Důvody zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:
• na základě právního předpisu
• na základě smluvního vztahu
• na základě informovaného souhlasu
3. Přehled agend zpracovávajících osobní údaje Obecním úřadem Dalovice
Evidence obyvatel, místní poplatky, hřbitovní poplatky, knihovna, Czech Point,
poskytování informací dle Zákona č.106/1999 Sb., Katastr nemovitostí, vedení
obecní kroniky, pronájmy nemovitostí, spisová služba, kácení stromů, střet zájmů,
účetnictví, volební systém, zaměstnanecká agenda, evidence nálezců a majitelů
nalezených věcí, Zákon o obcích, veřejné opatrovnictví, přestupkové řízení.
4. Práva občanů (subjektů osobních údajů)
• Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí
právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
• Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
• Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování
údajů.
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká
zákonného zpracování údajů.
• Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
• Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.
Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné
nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce
rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.
Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše poplatku se řídí sazebníkem úhrad
za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
5. Zabezpečení osobních údajů
Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:
• uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
• nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection
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Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů
na obecním úřadě
• osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji
• shromažďování pouze nezbytných osobních údajů
• již nepotřebné údaje skartovat,
• zachovávat mlčenlivost o údajích,
• proškolení zaměstnanců úřadu
• smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími zpracovateli
• Směrnice starosty Obce 21/2018 upravující základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
• ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obec jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici
subjektům osobních údajů.
Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních
údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek
proti zpracování osobních údajů.
Pověřenec: Mgr. Jaromír Rokusek – tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 39. jednání zastupitelstva obce dne 23.5. 2018 bylo projednáváno:
- ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 171/1, k.ú. Všeborovice
- ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 282, k.ú. Vysoká u Dalovice
-ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 16/1, k.ú Dalovice s bytovým domem
č.p. 76, Dalovice
-ZO vzalo na vědomí hospodaření obce Dalovice za období leden – březen 2018
- Schválena směrnice starosty č.21/2018 o ochraně osobních údajů
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně na webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ - JENIŠOV

Jméno obce bylo nejspíš odvozeno od hovorové přezdívky prvního osadníka,
který se jmenoval Johanes (Janess). Tomu odpovídá i česká verze Jenišov (podle
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jména Jeník). Katastr obce je jen 5,18 Km2, nadmořská výška 380 až 540 m/n.
Obec vznikla původně ve 14. století jako středověká zemědělská osada. První
písemná zmínka pochází z roku 1390. Již ve středověku zde stál mlýn, kam vozili
obilí sedláci z okolí. Na loukách kolem mlýna se začaly stavět první domy. Ještě
roku 1882 se většina, z tehdejšího počtu 778 obyvatel, živila obděláváním půdy
a chovem dobytka, jen menší část hornictvím a výrobou cihel. Významnou změnou
byl pro obec nález hnědého uhlí, v katastru obce postupně otevřeli devatenáct
důlních děl. Nejstarším dolem byla Emma, rozkládala se po obou stranách silnice
z Jenišova do Doubí a měla tři jámy. K největším šachtám patřil důl Marie
Starostlivá založený jáchymovským obchodníkem. K definitivnímu útlumu těžby
došlo vlivem hospodářské krize po roce 1928. Ve třicátých letech se rozmohlo
tzv. divoké dolování uhlí. V opuštěných dolech kutaly až stovky ilegálních horníků.
Tito těžaři poddolovali silnici Karlovy Vary-Cheb u Jenišova tak, že se celá sesunula.
Konec války přinesl do Jenišova chaos, katastr obce spadl do území nikoho,
které ale překotně obsadili Rusové. V červenci roku 1946 měl Jenišov 2043 obyvatel,
po skončení odsunu Němců zbylo v obci v říjnu téhož roku 767 obyvatel. Počet
stálých obyvatel doplnili osídlenci z vnitrozemí, především z Vysočiny. V únoru
roku 1954 se od obce odtrhly Tašovice, počet obyvatel se následně ustálil kolem
300 osob, hranice 400 byla pokořena až v roce 2004. Stejně jako Dalovice byl
Jenišov roku 1975 administrativně přičleněn ke Karlovým Varům. Roku 1990
proběhlo úspěšné referendum o odtržení obce, od prosince začalo pracovat nové
zastupitelstvo. V roce 2000 získala obec znak, prapor a pečeť.
zdroj: Karlovarská předměstí 2, PhDr. Jaroslav Fikar

INFORMACE PRO OBČANY
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

„ Ježibaba s ježibabou na kopečku za Jihlavou, radily se, radily, jak by nejlíp řádily….“
Také v Dalovicích se poslední dubnový den sešli čarodějnice a čarodějové,
aby si o filipojakubské noci pořádně zařádili. Tradiční pálení čarodějnic začalo
odpoledne stavěním májky. Zatímco maminky a tety zdobily májku, děti soutěžily
v čarodějnických disciplínách – jízdě na koštěti, lovu netopýrů, hodu pavoukem,
chytání duchů a hodu koštětem. Tatínkové a strýčkové si připravovali svaly
a posilňovali se ve stánku s občerstvením, které zajistila hospůdka U Čutňáka.
Po důkladné přípravě se všichni vrhli na stavění májky. A podařilo se hned
na poprvé! Poprvé v areálu u Společenského objektu, kde se letošní pálení
čarodějnic konalo, stála krásně ozdobená májka. A to se muselo oslavit! Slavilo
se čarodějnými tanci, bylo jich asi pět, a všichni se pořádně vyřádili. Abychom
si trochu oddechli, přesunuli jsme se ke hranici, kde jsme se rozloučili s naší
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čarodějnicí. Za dozoru dalovických
hasičů pak hranice vzplála velkým
plamenem a čarodějnice odletěla
do věčných lovišť.
Poté již následovala volná zábava.
Každá maska čarodějnice dostala
buřtík na opečení, chleba a něco
k tomu. Ve stánku s občerstvením
se prodávalo pivo, limo i něco
k zakousnutí a hlavně hrála muzika.
Odpoledne a večer nám zpříjemnila
úžasná a perfektní skupina NaDen,
která nám hrála hity známé
i neznámé, dětské i pro dospělé.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
i průběhu pálení čarodějnic podíleli,
užili jsme si krásný podvečer.
JT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

„Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát, aby šťastné, zdravé bylo dnes a napořád.“
S tímto přáním jsme se sešli na vítání nových občánků Dalovic v sobotu 12. května
v sále Společenského objektu. Přišli jsme přivítat 18 nových dětiček, které se
během uplynulého roku narodily v naší obci.
Po uvítacím slově paní místostarostky vystoupily děti z naší mateřské školy se svým
programem Život broučků na paloučku a pásmem básniček a písniček o rodičích
a dětech. Jejich krásné vystoupení dojalo přítomné k slzám. I miminka vydržela
sledovat své starší kamarády a nikdo ani nezaplakal.
Když děti skončily s vystoupením, po velkém potlesku, začala slavnostní část akce.
Pan starosta a paní místostarostka osobně přivítali každého malého občánka,
popřáli jeho rodičům mnoho štěstí, zdraví a pevné nervy a předali připravené
dárky a květinu. Na závěr se rodiny s dětmi fotografovaly, aby jim zůstala hezká
vzpomínka na tento slavnostní den. Přejeme všem maličkým hodně štěstí, zdraví
a lásky do života, jejich rodičům hodně trpělivosti, a ať se jim v naší obci dobře
a spokojeně žije.
JT
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NOC KOSTELŮ

V pátek 29. května se u příležitosti Noci kostelů v Dalovicích otevřel kostel Panny
Marie Utěšitelky veřejnosti. V České republice se koná tato akce od r. 2003.
V letošním roce se zapojilo více než 1 509 kostelů a modliteben a bylo připraveno
celkem 7 304 programů. V našem kostele to byly celkem čtyři vystoupení. Program
zahájila pěvecká třída Štěpánky Steinové písněmi z muzikálů. Zpívalo se převážně
česky, s malými dětmi si návštěvníci mohli zanotovat třeba Babetu z muzikálu
Kdyby tisíc klarinetů. Závěrem pak zazněla tři dueta paní Steinové a jejích starších
svěřenkyň, při kterých doslova příjemně mrazilo. Krátkou pauzu před příjezdem
Velmi malého komorního orchestru Varvary Divišové příjemně vyplnil místní
občan, pan Radomír Němec, hrou na kytaru. A pak už kostelem zněly Sefardské
písně v podání Jana Anděla, Terezy Skalické a Pavla Žemličky. Středověké písně
španělských židů se nádherně rozezněly celým kostelem. Hostem byla herečka
Lucie Domesová, která přednesla příběh o Krysařovi. Celé vystoupení sklidilo
ohromný úspěch. Noc kostelů ukončily písně Edith Piaf v podání J.P.Š. bandu.
Velmi příjemným zpestřením byla návštěva biskupa plzeňské Diecéze Mons.
Tomáše Holuba.
KK

LOGISTICKÉ HRÁTKY NA ZÁMKU

Logistik junior ZŠ, Logistická burziáda a setkání Ekotýmů Karlovarského kraje
V pondělí 4. 6. 2018 odstartoval další den rozvoje „Podnikavosti“ na naší škole.
Dopoledne byl zahájen již 5. ročník soutěže Logistik Junior ZŠ, vycházející
z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro žáky středních škol zaměřených
na logistiku – Logistik Junior SŠ. Letošní rok se do soutěže zapojilo neuvěřitelných
16 družstev žáků osmých ročníků základních škol Karlovarského kraje. Žáci
v 1. kole bojovali o vítězství na čtyřech stanovištích. Soutěžili například
v zeměpisných znalostech, logických úlohách, finanční gramotnosti a matematických
výpočtech.
Čtyři
nejúspěšnější družstva
postoupila do finále,
které mělo podobu
soutěže Riskuj, na
rozvoj polytechnického
vzdělávání. O první
místo proběhl boj
do poslední chvíle
a vítězství si nakonec
odnesla ZŠ Myslbekova
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Ostrov družstvo B, těsné
2. místo obsadila ZŠ Sokolov
Švabinského družstvo B, 3. místo
ZŠ Nejdek Karlovarská družstvo
B. Všichni soutěžící získali
diplom a dárky od sponzorů.
Na vítěze čekala ještě úžasná
odměna v podobě vyhlídkové
jízdy
limuzínou.
Soutěž
se vydařila a všem účastníkům
se velmi líbila. Poděkování patří
organizačnímu týmu soutěže Ing. Bechiňskému, Ing. Brožíkové,Ing. Kovardinské a Ing. Procházkové za realizaci
této akce. Naše poděkování patří i Karlovarskému kraji a dalším sponzorům, kterým
děkujeme za podporu.
Souběžnou akcí na naší škole bylo plánované setkání Ekoškol Karlovarského
kraje. Žáci školního Ekotýmu si pro naše hosty připravili prohlídku školy s malým
občerstvením. Následovala procházka zámeckým parkem spojená s plněním úkolů
do připravených pracovních listů.
Slunečné odpoledne na zámku rozzářily usměvavé tváře, prodejní stánky a mnoho
dobrot za doprovodu živé hudby. To bylo vidět odpoledne u zámku v Dalovicích na
7. ročníku Logistické burziády. Zúčastnili se jí účastníci Logistik Juniora ZŠ, Ekotýmy
z Karlovarského kraje, žáci školy, obyvatelé z Dalovic, rodiče i pedagogové. Žáci
školy si připravili prodejní stánky a v široké prodejní nabídce bylo možné ochutnat
mnoho pochutin od bramboráků po muffiny. K zakoupení byly i ručně vyráběné
chňapky, tašky a mnoho dalších domácích produktů. Žáci soutěžili v prodejních
dovednostech, komunikaci, v prodejní nabídce a o nejzajímavější stánek. Měli
možnost využít znalostí ze školy v praxi. Všem děkujeme za účast a těšíme se opět
příští rok. Takže „Buď in, studuj logistiku.“
Ing. Andrea Kovardinská,
tisková mluvčí školy
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Hry bez hranic
26. května se v Sokolově
konaly Hry bez hranic - 12.
ročník setkání knihovníků a
dětských čtenářů. Hlavním
tématem bylo 100. výročí
vzniku Československa a
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zúčastnila se i naše knihovna. Ačkoli jsme na této akci byli poprvé, ostudu náš
dívčí tým Dalovicím rozhodně neudělal. S většinou úkolů si dívky skvěle poradily
a obsadily 10. místo (výkony většiny družstev byly velmi vyrovnané). Zvlášť se
hodnotila úvodní prezentace skupin a v té jsme získali jednoznačně nejvíce bodů,
a tudíž první místo. Už se těšíme na další ročník a doufáme, že někdy v budoucnu
uspořádáme knihovnické Hry bez hranic i u nás. Fotografie za akce naleznete
na facebookových stránkách Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje
i stránkách naší knihovny.
Bookstart

Bookstart

Naše
knihovna sesezapojila
zapojila
do projektu
Naše knihovna
do projektu
Bookstart,
Bookstart,
který
letos
poprvé
běží
i vtomu
ČR. Díky
který letos poprvé běží i v ČR. Díky
jsme pro
tomu
jsme
pro
čerstvě
se
narodivší
miminka,
čerstvě se narodivší miminka, a zároveň snadai naše
zároveň snad i naše budoucí čtenáře, získali
budoucí čtenáře, získali několik dárečků, které byly
několik dárečků, které byly rodičům předány na
rodičům předány na slavnostním Vítání občánků
slavnostním Vítání občánků 12. května. Bylo
12. května. Bylo mezi nimi leporelo Předčítánky
mezi nimi leporelo Předčítánky se známými
se známými říkankami krásně ilustrovanými
říkankami krásně ilustrovanými Markétou
Markétou Vydrovou
a několik
dalších
materiálů
Vydrovou
a několik
dalších
materiálů
podporujících dětské
už odužnejútlejšího
podporujících
dětské"čtenářství"
"čtenářství"
od
věku.
Dětičky
zároveň
dostaly
průkaz
budoucího
nejútlejšího věku. Dětičky zároveň dostaly
čtenáře budoucího
s možnostíčtenáře
se bezplatně
zaregistrovat
průkaz
s možností
se
v
knihovně
a
využívat
zdarma
jejích
výpůjčních
bezplatně zaregistrovat v knihovně a využívat zdarma jejích výpůjčních služeb
služeb
do svých
až doaž
svých
15 let.15 let.
V Vzáří
2019
bychom
seměli
mělidočkat
dočkati nové
i nové
knihovny
(plánuje
se rekonstrukce
září 2019 bychom se
knihovny
(plánuje
se rekonstrukce
bývalého
obecního
úřadu),
kde
vznikne
bezpečný
a
útulný
prostor
pro malé
malé děti.
bývalého obecního úřadu), kde vznikne bezpečný a útulný prostor ii pro
Tady
pak sserodiči
dětmi ibudeme
moci scházet
u společného
hraní shraní
písničkami,
děti.seTady
pak si rodiči
dětmi budeme
moci scházet
u společného
s
říkankami,
pohádkami
knížkami. Vypůjčovat
si knížky - pro
malé ‐i pro
velké,
naučné
písničkami,
říkankami,apohádkami
a knížkami. Vypůjčovat
si knížky
malé
i oddychové
- můžete
ale už nyní
:-) ale už nyní :‐)
i velké, naučné
i oddychové
‐ můžete
Na stránkách knihovny si můžete také stáhnout seznam knih vhodných i pro
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nejmenší ‐ možná se Vám bude hodit, až budete kupovat dárky pro své

Na stránkách knihovny si můžete také stáhnout seznam knih vhodných
i pro nejmenší - možná se Vám bude hodit, až budete kupovat dárky pro své
nejmenší. Některé z uvedených titulů jsou i v naší knihovně a nabídku se budeme
snažit postupně rozšiřovat.
Den proti rakovině
26. května proběhla v celé republice tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině.
V Dalovicích se prodalo celkem 67 kytiček a vybralo 1741 Kč. Děkuji všem dárcům
a také Leonovi a Natálce z devátého ročníku za pomoc.
Prázdninový provoz knihovny
ZAVŘENO:
2. – 13. července
		
30. července – 10. srpna
Mimo tyto termíny bude knihovna otevřena jako obvykle. Knihy vypůjčené
v průběhu června se automaticky prodlužují do 3. září.
Přeji Vám krásné a dlouhé prázdniny i dovolené a nádherné léto
(A nezapomeňte si přijít vypůjčit knížky – přibyla řada novinek – podívejte
se na web https://www.knihovnadalovice.cz/knizni-novinky/ nebo na naši
nástěnku, určitě si vyberete.)
Mgr. Monika Slevinská, knihovnice
DEN DĚTÍ
Chtěl jsem projít parkem domů,
nevěřil jsem vůbec tomu,
co vše jsem tam uviděl,
to nikdo z vás neviděl!
Divil jsem se, co se děje,
že se každý na mě směje.
Vždyť je dneska Dětský den!
Šup do parku – jde se ven!
Tak přesně takhle to v sobotu 2. června vypadalo v Zámeckém parku v Dalovicích.
Ten kdo odpoledne přišel, mohl vidět další oslavu Dne dětí, kterou pořádala Obec
Dalovice. Již od dopoledních hodin organizátoři a dobrovolníci připravovali pro děti
stanoviště, zázemí a občerstvení, různé soutěže a atrakce, aby ve 14 hodin všechno
vypuklo naplno.
Děti i dospělí se hned od začátku dobře bavili. Na různých stanovištích probíhaly
soutěže v házení na cíl, lezení a chůzi, běhání přes překážky, skákání v pytli, chytání
ryb, kopání a slalomu s míčem, hasičských dovednostech, lezení na lanových
překážkách i golfových dovednostech. Všude tam si děti za zvládnutou disciplínu
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vysoutěžily Dalovické groše.
Za ty si pak mohly ve stánku
koupit hračky nebo si jít
za 3 groše zastřílet na terče při
paintballu, či si za 5 grošů vyzkoušet
novou atrakci – aquazorbink.
Ten se dětem moc líbil a hned
se u něj vytvořila dlouhá fronta.
Také letos nechyběl skákací hrad
pro nejmenší a malování
na obličej. Park byl brzy plný
zvířátek, motýlů, Spidermanů
a jiných postaviček.
Občerstvení pro děti i dospělé bylo připraveno na louce pod zámečkem, tam každé
dítko ke svému svátku dostalo také limonádu a párek v rohlíku zdarma. Vynikající
párky dětem věnovala firma Pelant - Doupovské uzeniny. Děkujeme. Dospělí si
mohli dát také něco k jídlu a schladit se nealkoholickými nápoji, jak je na akcích
pro děti zvykem. Jako každý rok nám i letos vyšlo počasí na jedničku, takže
aby se děti nepřehřály, hasiči jim dvakrát během odpoledne pustili vodní mlhu
na osvěžení. Když skončily soutěže a disciplíny a v krámku nezbylo ani jedno lízátko,
na děti čekalo ještě jedno překvapení. Pejsek Linda se svým pánem jim předvedli,
jak také umí skákat a běhat přes překážky, prolézat tunelem nebo pinkat s míčem.
Dětský den byl krásnou oslavou svátku dětí, všichni se dobře bavili a doufáme,
že i v dalších letech bude tato tradice pokračovat. Děkujeme všem organizátorům
i dobrovolníkům, bez kterých by to nešlo, a doufáme, že se po prázdninách
opět uvidíme na akcích, pořádaných naší obcí. Přejeme vám krásné a pohodové
prázdniny a brzy nashledanou.
JT
RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 3 648,00 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 57,70 MWh elektřiny,
3 559,68 litrů ropy, 241,67 m3 vody a 1,72 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 11,47 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 50,15 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Například
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
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až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice
a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. V naší
obci můžete vysloužilé elektrospotřebiče odevzdávat na shromaždiště odpadů
v ulici Průběžná, tel.: 736 459 082. Otevírací doba je ve středu 15:00-17:00
v sobotu 10:00 – 12:00.

KAM V KRAJI - LÉTO
29.6.-7.7.			
53. MFF
					
Karlovy Vary
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je jedinečný filmový svátek v prostředí
lázeňského města. Filmy z celého světa soutěží v několika kategoriích a jsou
hodnoceny jak odbornou, tak i diváckou porotou. Ten nejlepší je na slavnostním
zakončení festivalu odměněn hlavní cenou festivalu - Křišťálovým glóbem. Kromě
návštěvy filmových hvězd přináší filmový festival i premiéry filmů a bohatý
doprovodný program, koncerty, party a vystoupení.
27.7.		
19:00			
Čechomor 30 let
					
Amfiteátr Loket
Skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého vzniku. Své příznivce
i respekt kritiků si skupina získala především nápaditým aranžmá a osobitou
interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou lidové písničky. Narozeniny slaví
novým albem Nadechnutí. Vstupné od 450,- Kč.
24.-25.8.			
Létofest
					
Koupaliště Rolava
Karlovy Vary ožijí multižánrovým hudebním festivalem. Návštěvníci,
kteří na Rolavu zavítají, se mohou těšit na Mandrage, Wanastowi Vjecy, BSP), UDG,
Sebastián, Marek Ztracený. Hlavní hvězdou pátečního programu bude skupina
Chinaski, sobotní program obohatí kapela Kabát. Na své si přijdou také rodiny
s dětmi s bohatým programem a soutěžemi. Vstupenky lze zakoupit ve vybraných
infocentrech nebo na www.ticketlive.cz.
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