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Dalovická knihovna se letos poprvé zúčastnila celorepublikové akce Noc s Andersenem,
více viz. strana č. 5
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Tradiční vítání nových dalovických občánků se bude konat 13. května od 10:00
hodin v sále Společenského objektu. Týká se dětí s trvalým pobytem v obci
narozených od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017. Pozvánku obdrží rodiče poštou.

POKLADNA – PODATELNA

Od 01. června bude v dopoledních hodinách v úřední dny (pondělí, středa, čtvrtek
8:00-12:00) nově jako pokladna a podatelna otevřena kancelář v levém křídle
společenského objektu. Vchod prosklenými dveřmi ze strany autobusové zastávky.

POMNÍK VÁLEČNÝM OBĚTEM

Dovolujeme si požádat rodiče, zda by mohli vysvětlit dětem, že Pomník válečným
obětem v ulici Borská je v podstatě pietním místem. Není tedy vhodné,
aby na něm posedávaly nebo lezly po keřích a stromech v přilehlém parku. Také
došlo k poškození plůtku, který místo ohraničuje. K posedávání jsou k dispozici
blízké lavičky. Děkujeme za pochopení

SVOZ ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Koncem měsíce května bychom pro seniory, kteří nemají možnost odvézt
objemnější odpad na Shromaždiště odpadů zajistili svoz za poplatek 100,-Kč.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě tel.: 353 222 789 do 22. 5. 2017. Termín
svozu bude upřesněn dle počtu zájemců.

TÝDENÍK 5+2

V obecní knihovně je od 28. dubna umístěn stojan na týdeník 5+2. Vychází každý
pátek a bude pro vás k dispozici zdarma v otevírací době knihovny pondělí a středa
od 12:00 do 16:45. Týdeník bude k vyzvednutí rovněž na Obecním úřadě.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 28. jednání zastupitelstva obce 3. 4. 2017 bylo projednáváno:

- schválen závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy auditorů bez připomínek
-ZO vzalo na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na opravu mostu
I/13-004
- ZO vzalo na vědomí informace o stavu záměru opravy ulice Borská, potřebě
doplnění stavební dokumentace a z toho vyplývajícího přesunu realizace akce
na rok 2018

-schválena realizace projektu rekonstrukce školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Dalovice
z prostředků plánovaných v rozpočtu na rekonstrukci ulice Borská
- ZO vzalo na vědomí informaci o nepřidělení dotací z MMR na opravu povrchu
komunikace Botanická a přírodního amfiteátru s dětským hřištěm. ZO schválilo
realizaci těchto investic z vlastních zdrojů
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
ZAJÍMAVÉ HISTORICKÉ UDÁLOSTI MĚSÍCE DUBNA

1789 – George Washington jmenován prvním prezidentem Spojených států.
1912 – Titanic na své první plavbě přes Atlantik narazil na ledovou kru. Ve své době
šlo o největší osobní parník světa. Byl určen pro převoz cestujících a pošty mezi
Evropou a Severní Amerikou. Kapacita lodi dovolovala převážet 2 603 cestujících
a omezený počet kočárů nebo automobilů. O provoz lodě a o pohodlí cestujících
se staralo 899 členů posádky. Dne 14. dubna 1912 v 23:40 se parník srazil
s ledovcem. Po necelých třech hodinách, nad ránem 15. dubna v 02:20, klesl
ke dnu. Zahynulo kolem 1 500 cestujících a členů posádky. Příčinou vysokého počtu
obětí byl zejména nedostatek záchranných člunů a špatná organizace záchranných
prací. Zkáze Titanicu se dostalo široké publicity.
1948 – Byl proveden první americký jaderný test na atolu Eniwetok – bomba
X-Ray. Ostrov v Tichém oceánu je součástí souostroví Marshallowy ostrovy.
Celková rozloha všech ostrovů je asi 5,85 km². Ostrovy spravovali Japonci jako své
mandátní území na základě rozhodnutí Společnosti národů. V únoru 1944 ostrovy
dobyly Spojené státy. Po válce bylo obyvatelstvo evakuováno a atol byl použit
pro testování jaderných zbraní. Jaderné testy se konaly v letech 1948 až 1962.
V roce 1977 začala americká vláda odstraňovat z atolu znečištěnou půdu a ostatní
materiál a v roce 1980 prohlásila ostrov za bezpečný k bydlení. V současnosti žije
na ostrovech asi 1 000 obyvatel.
1950 - V celé ČSSR proběhla „akce K“ – likvidace mužských řádů a řeholí.
Po skončení této akce, bylo 2376 mnichů soustředěno do internačních klášterů
či táborů nucených prací. Akci předcházel proces Machalka a spol. s představiteli
řádů, který měl celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností. Zatčení byli
za pomoci mučení, drog a vydírání přinuceni sepsat doznání k protistátní činnosti
a počátkem dubna byli před soudem odsouzeni k těžkým trestům. Kromě několika
málo podvržených důkazů (zbraně, které StB umístila do Želivského kláštera, kde je
poté slavně nalezla) vycházel rozsudek pouze z přiznání dotyčných a často dokonce
i z jejich zjevných dezinterpretací. Důsledkem „akce K“ byly mimo jiné obrovské
3

škody na kulturním dědictví národa – mnohé klášterní stavby, které představovaly
unikátní architektonické památky, byly vydány na pospas chátrání či dokonce
cíleně ničeny, zmizela řada vzácných tisků a byl rozkraden cenný movitý majetek,
jako starobylý nábytek a podobně.
1981 - V Praze byl otevřen Palác kultury, dnešní Kongresové centrum Praha.
Jedná se o největší kongresové centrum v Česku. Projektová příprava budovy
byla vypracována ve Vojenském projektovém útvaru v Praze 6, za vedení inženýra
architekta Vladimíra Conka CSc., který také vedl výstavbu a za její provedení obdržel
Řád Budovatele hlavního města Prahy. Výstavba budovy byla zahájena v roce 1976
na místě hřiště Nuselského SK a dokončena roku 1981. Při zahájení stavby bylo
o budově referováno jako o Sjezdovém paláci, neboť byla určena též pro konání
stranických sjezdů. Teprve od počátku roku 1981 byla budova známa pod názvem
Palác kultury. Ke slavnostnímu otevření došlo 2. dubna za účasti prezidenta ČSSR
Gustáva Husáka. Budova nikdy nebyla příliš oblíbena veřejností. V roce 1995 byla
přejmenována na Kongresové centrum. V letech 1998–2000 proběhla generální
rekonstrukce a dostavba, také kvůli 55. zasedání Mezinárodního měnového fondu
a Světové banky v září 2000.
Hlavním majitelem je v současnosti Český stát s podílem 55 % a dále Hlavní
město Praha s podílem 45 %. K dispozici je až 50 různě velkých sálů s kapacitou
celkem 9300 osob; největší z nich, Kongresový sál, pojme asi 3000 lidí. Akustika
Kongresového sálu patří podle odborníků k nejlepším na světě (13. v pořadí). Běžně
se zde konají koncerty, plesy, zasedání a další kulturní události. K jeho přednostem
patří mj. jedinečný výhled přes Vltavu na panoráma Pražského hradu.

INFORMACE PRO OBČANY
KOTLÍKOVÉ DOTACE

Karlovarský kraj vyhlašuje ke dni 28. 4. 2017 druhé kolo výzvy kotlíkových dotací.
Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje bude kraj pořádat bezplatný
informační seminář. S ohledem na nízkou částku dotace k rozdělení (8 mil. Kč) bude
kraj semináře pořádat jen v největších městech regionu v následujících termínech:
3. 5. 2017 Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje od 16:00
10. 5. 2017 Sokolov - Městský úřad od 15:30
17. 5. 2017 Cheb - Městský úřad od 15:30
Další informace mohou občané získat na stránkách www.kr-karlovarsky.cz/kotliky
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NOC S ANDERSENEM

Letos jsme poprvé i u nás v Dalovické knihovně strávili společnou Noc s Andersenem.
Sešlo se dvaatřicet dětí, a protože letošními patrony byl Čtyřlístek, rozdělili jsme se
do čtyř skupin - na Fifinky, Myšpulíny, Pindi a Bobíky. Zapojili jsme se do soutěže,
kterou vyhlásil Klub dětských knihoven Karlovarského kraje, a oblékli marnivého
císaře. Také jsme si připravili pomazánky na chlebíčky a jednohubky a vydali se
na napínavou cestu setmělými chodbami školy. Postupně jsme se setkali
s loupeživým pirátem, princeznou, vílou i čarodějem. Ti nám za splněné úkoly
dali části mapy, která nás nakonec zavedla k pokladu. Pan Andersen nakonec do
Dalovic nedorazil - v truhlici pod čokoládovými zlaťáky jsme od něj našli omluvný
dopis, ale poslal místo sebe svého přítele Viktora Braunreitera, který nám zahrál
veselou pohádku O Červené karkulce. Pak už jsme si zalezli do spacáků, a dokud
jsme neusnuli, mohli jsme poslouchat pohádky z knížky, kterou nám pan Andersen
také poslal. Ráno jsme ještě stihli začít kreslit vlastní komiks do soutěže, kterou
vyhlásil časopis Čtyřlístek, malovat si nebo prohlížet časopisy a knížky. A pak už byl
čas se rozloučit.
Noc v knihovně se povedla, a protože nám bylo spolu moc hezky, sešli jsme se ještě
o týden později, abychom domalovali komiks, přečetli si, jak se Fifinka, Myšpulín,
Bobík a Pinďa spolu seznámili, a také snědli všechny dobroty, které nám ještě
zbyly. Děkujeme malým i větším nocležníkům a všem, kteří k našemu společnému
nocování v knihovně nějak přispěli, Základní škole Dalovice za bezplatné zapůjčení
tělocvičny a kuchyňky a firmě Hortim za darované ovoce a zeleninu.
Další drobnější akcí pak bylo společné
setkání na Zelený čtvrtek, kde jsme
se pustili do drobného velikonočního
tvoření. Chtěli bychom připomenout,
že máme nové webové stránky –
www.knihovnadalovice.cz a také
jsme na Facebooku. Dovíte se zde
o chystaných akcích a soutěžích
(našich,
ale
i
celostátních).
V současné době se děti mohou
zapojit do soutěže Lovci perel,
dále se ve spolupráci s Plzeňskou
ZOO připravuje soutěž Poznáváme
přírodu a také výtvarná soutěž Lesy
kolem nás. Do knihovny navíc přibylo
7 deskových her, takže se brzy budeme
mít možnost setkat i u nich. Těším se
na Vaši návštěvu.
Mgr. Monika Slevinská, knihovnice
5

TURISTICKÁ ZNÁMKA

Obec Dalovice bude mít svou turistickou známku. Byla
podána žádost o vydání známky, kterou společnost
Turistické známky, s.r.o. primárně schválila a předala
k hlasování sběratelům na svých webových stránkách.
Tímto hlasováním jsme prošli. V současnosti byl schválen
grafický návrh a známka dána do výroby. Společně se
známkou se vydává turistická nálepka s QR kódem (audio
nahrávka).
Turistické známky označují historicky, geograficky či
kulturně významné body v krajině. Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety,
které jsou suvenýrem a zároveň „potvrzením“ o dosažení turisticky atraktivního
místa. Číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje
hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně,
zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst.
Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami jsou průvodcem po
krásách naší vlasti. Celý systém je neustále rozšiřován a o vzniku nových Turistických
známkových míst hlasují sami sběratelé.
Každá Turistická známka je doplněna samolepící „Turistickou známečkou“. Můžete
ji využít jak k nalepení do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní sbírky,
tak také například na rám jízdního kola či na kovové hole pro „nordic walking“.
S Turistickými známkami se hraje sběratelská hra jejíž pravidla najdete na www.
turistické-znamky.cz. Název a podoba Turistických známek je autorsky chráněna.
KK

UKLIĎME ČESKO –
ZA OHŘI ČISTĚJŠÍ

V rámci celostátní akce
Ukliďme Česko se celkem 38
studentů druhého ročníků
Střední školy Logistické v
Dalovicích zúčastnilo ve
spolupráci s obcí Dalovice
a Povodím Ohře, které nám
poskytlo ochranné pomůcky
a pytle na nalezený odpad,
úklidu levého břehu řeky
Ohře v úseku Všeborovic.
Navzdory špatnému počasí
úklid proběhl s veselou myslí a úsměvem na tváři. Bylo až neuvěřitelné, jaké
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množství různého druhu odpadu lze nalézt na tak malém úseku přírody. Celá akce
byla prospěšná pro vzhled našeho okolí, ale též inspirativní pro každého žáka, jak
se chovat k přírodě a nakládat s nepotřebnými věcmi. V rámci předmětu Základy
přírodních věd se teoreticky zaobíráme environmentální výchovou a ekologickými
aktivitami, takže celá akce byla praktickým vyústěním našich teoretických znalostí.
Žáci druhých ročníků Střední školy Logistické Dalovice

UKLIĎME ČESKO PODRUHÉ

V dubnu proběhly
další dvě úklidové
akce, kterými jsme
se zároveň připojili
ke
Dni
země.
V pátek 21. dubna
se za slunečného
počasí sešli rodiče
s dětmi v mateřské
školce a společnými
silami
upravili
zahradu. Sobotní
počasí po ránu
nevypadalo
tak
příznivě,
přesto
k obecnímu úřadu na desátou hodinu dorazila poměrně početná skupinka
dobrovolníků, převažovaly děti. Přesně jsme to nepočítali, ale bylo nás zhruba
kolem čtyřiceti. Všichni dostali rukavice a pytle a rozdělili jsme se do tří skupin. První
vyrazila ulicí Průběžnou směrem k hřišti, Vitickému potoku, následně na Vysokou,
ulicí Letní a podél průtahu zpět. Druhá skupina se vydala přes tvrziště do ulice Pod
Strání směrem pod most. Zde se rozdělili, polovina to vzala pod mostem směrem
k bývalému „výzkumáku“ do horních Všeborovic, druhá polovina šla směrem
k hřbitovu a sídlišti na Výsluní. Poslední skupina vyrazila od úřadu kolem sportoviště
směrem k rybníku a následně do zámeckého parku. Zhruba po dvou hodinách se
všichni vrátili k úřadu, kde už hasiči připravili oheň. Opekli jsme si buřta, dali si čaj,
kávu, punč a napečené dobroty, které dobrovolníci přinesli. Celkově to bylo velmi
příjemné setkání, nakonec vysvitlo i sluníčko. Fotbalisti se k úklidové akci přidali,
když po zápase uklidili okolí hřiště. Nakonec jsme nasbírali padesát pytlů odpadu.
Našla se i pneumatika, plechy nebo rozbitá skříň. Moc děkujeme všem, kterým
není lhostejné v jakém prostředí žijí. Těšíme se na další akce s vámi.
KK
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HOTEL CARLSBAD INN

Na obecním úřadě se
množí dotazy ohledně
provozu opraveného
hotelu Ohře, dnes
s názvem CARLSBAD
INN. Všímaví jistě
zaregistrovali,
že je již otevřen.
Nabízí
komfortní
ubytování, pro hosty
je připraveno
37
luxusně zařízených
pokojů
třech
kategorií.
Jak nás
informoval předseda představenstva hotelu, pan Mgr. Oleg Chodusov, od otevření
roste návštěvnost, přijíždějí sem cizinci z různých koutů světa, máme se prý
v Dalovicích připravit na výskyt hostů z Číny. Pro firemní klientelu se právě dokončuje
technicky vybavená konferenční místnost pro 40 osob. Nejen návštěvníci hotelu
mohou využít thajské masáže, kosmetiku, manikúru a pedikúru či zeštíhlující
procedury. Pronajmout si lze i soukromé SPA s tureckou a finskou saunou a Jacuzzi
s kapacitou maximálně čtyři osoby. Pro restauraci hledá majitel nájemce, nicméně
již v současné době můžete navštívit lobby bar a vychutnat si třeba výbornou
kávu. K zakousnutí je prozatím nabízena pizza nebo snack. Připravuje se i venkovní
posezení, kde by se nabídka měla rozšířit i o zákusky.
KK

KAM V KRAJI KVĚTEN
5.5.-7.5.

Zahájení lázeňské sezony
Karlovy Vary

Třídenní slavnosti opět protnou celé centrum města a zasáhnou i do lázeňských
lesů. Průvod družiny Karla IV, světelná show s akrobaty, pískové sousoší, ocenění
významných osobností, řemeslný jarmark, hudební a divadelní projekce –
osvědčené stálice, inovované i zcela nové prvky tvoří program Zahájení lázeňské
sezóny 2017 v Karlových Varech.
Přírodní lanové centrum sv. Linhart zahájí novou sezónu a otevře zbrusu novou
trasu „Junior“, která je přístupná od 6 let věku. Mlýnská kolonáda dostane
opět dočasnou pískovou sochu, letos inspirovanou mottem „VARY v pohybu“.
Společenskou událostí víkendu bude Slavnostní večer s předáváním cen města
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a čestných občanství v Karlovarském městském divadle. V posledních letech
nejnavštěvovanější atrakce slavností v podobě audiovizuální show dostane letos
nový rozměr. Show se přesune na podium a audiovizuální prvky doplní akrobaté.
Představení Pantokine skupiny Cirque Garuda bude k vidění v několika reprízách
v pátek večer na podiu na Mlýnské kolonádě, v sobotu na podiu na třídě TGM.
Sobotnímu programu vévodí tradiční slavnostní žehnání pramenům, kterého
se opět ujme apoštolský nuncius Monsignore Giuseppe Leanza. Odpoledne bude
ve znamení průvodu družiny Karla IV., večer zazní v Grandhotelu Ambassador
Národní dům známé filmové a dětské písničky v podání Jaroslava Uhlíře
za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru.
Nedělní část programu bude zaměřena převážně na děti, pro které je připraveno
zábavné odpoledne s atrakcemi, soutěžemi, koncerty a ukázkou z připravované
novinky Činohry Karlovarského městského divadla, pohádky Konec strašidel
ve Svatošských skalách.
V průběhu celého víkendu bude ve Smetanových sadech probíhat řemeslný
jarmark, u Grandhotelu Pupp Porcelánové slavnosti. V pátek bude mít premiéru
nová hraná prohlídka města „VARY v paruce“, kterou připravuje Infocentrum
města ve spolupráci s Pouličním divadlem Viktora Braunreitera. V sobotu nebude
chybět tradiční Food Festival s přehlídkou kulinářského umění a soutěží kuchařů
a barmanů a během číšníků ve stylu Vrchní, prchni. V neděli je na programu třetí
ročník Sinatrovských slavností na „Linhartu“.
Na mnoha místech se představí regionální tanečníci, hudebníci, divadelníci a další
umělci, které doplní známí interpreti, jako např. Petr Bende, Verona, Jakub Děkan
nebo Mirai.
9.5.		
17:00		
Den vítězství
				
Dům kultury Ostrov-Točna
Přednáška Ing. Josefa Mackeho o dnu, kdy skončila 2. světová válka. Seznámíte
se nejen se situací v poválečném Ostrově, ale přiblížíte si i osobnost prvního
předsedy Revolučního národního výboru Františka Hauzara. Poodhalíte i tragický
osud poručíka četnictva Josefa Daňhela a zároveň s ním krátce nahlédnete
i do činnosti oddílu Železo v severozápadním pohraničí. Vstupné 50,-Kč.
20.5.		
17:30		
Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
				
Nábřeží Osvobození - start
Karlovy Vary jsou z jedné poloviny lázněmi, z té druhé městem zaslíbeným filmu.
Zároveň jsou také kulisou k jednomu z nejmalebnějších půlmaratonů na světě.
Trasa závodu je dlouhá 21 kilometrů a 97,5 metrů. Poprvé se konal v roce 2013,
kapacita závodu je 4tis. běžců, se svými 14% (2015) zahraničních účastníků je
nejmezinárodnějším závodem RunCzech mimo Prahu. Rekord závodu muži: Eliah
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Tirop Serem /KEN/ 1:01:01, 2015; Rekord závodu ženy: Joyciline Jepkosgei /KEN/
1:09:07, 2016. Součástí doprovodný akcí je opět tři kilometry dlouhý km rodinný
běh, který startuje v 16 hodin.
21.5. a 28.5. 15:00
Konec strašidel ve Svatošských skalách
				
Karlovarské městské divadlo
Strašidelná pohádka o cestě za štěstím inspirovaná pověstmi Zdeňka Šmída.
Strašidýlka jsou vlastně hodní a zábavní tvorečkové. O kolik hroznější je nemít
pro co žít! Jak strašidelně strašlivé musí být nemilovat! Najde Jan Svatoš svoji
lásku? Činohra KMD, vstupné od 60,- Kč. Ukázka z představení bude uvedena
v Dvořákových sadech 7.května v 17: 00 hodin v rámci programu Zahájení lázeňské
sezóny.
26.5.		
19:00
Benefiční koncert skupiny Roháči
				
Kostel Sv. Anny v Sedleci
Po několika letech se v sedleckém kostele opět představí kapela z oblasti tramp –
country – folk, aby podpořila pokračující opravy tohoto poutního kostela. Zahrají
výběr svých největších hitů z oblasti country, folk, trampské písně a spirituálů.
Koncert se koná za podpory Statutárního města Karlovy Vary. Vstupné dobrovolné.

Dětský blešák v Pupkaní ulici
Kdy: dne 21.05.2017 od 15-18hod proběhne již 3. prodejní akce - hraček, stolních her, plyšáků a
nápadů v naší Pupkaní ulici ( na Vysoké , ul.Borská 68, Dalovice )
Kdo bude prodávat: no přece děti dětem za symbolické částky ( 1, 2, 5, max 10Kč), chceme dětem
ukázat, jak sami mohou nakládat s penězi, jak dobře hračky prodat a taky nakoupit
Co je potřeba sebou: malou deku nebo malý stolek na prodej věcí, kasičku a drobné, můžete s sebou
vzít jako doprovod rodiče, ale obchodníci budou jen děti
Vstupné: zdarma, sladké občerstvení pro malé prodejce zajistíme my maminky (dobrovolné upečení
plechu dobrot pro děti vítáno)
Je to letos potřetí, těšíme se na Vaší účast
Bližší informace na tel.: -608984477, Kalendová Gabriela
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