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Nový dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Více viz. strana 4.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTÁVKA AUTOBUSU MHD Č. 17

Na počátku ledna proběhlo další jednání s Dopravním podnikem Karlovy Vary
ohledně přesunutí první nástupní zastávky u Společenského objektu do místa
zastávky konečné (u ostrůvku). V současné době se umístí značka a přesune jízdní
řád. Zastávka bude fungovat od počátku února. Během jara dále dojde k výměně
přístřešku. Připomínáme, že stávající nástupní zastávka bude nadále sloužit pouze
pro meziměstské spoje.

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB I. KOLO

V první kole prezidentských voleb přišlo v Dalovicích k volebním urnám celkem 965
voličů, což je 61,04%. Platných hlasů bylo 959 tedy 99,38%.
Jméno kandidáta		
Topolánek Mirek Ing.				
Horáček Michal Mgr. Ph.D.			
Fischer Pavel Mgr.				
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

počet hlasů
39
111
66
6
11
10
368
95
253

%
4,06
11,57
6,88
0,62
1,14
1,04
38,37
9,90
26,38

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. V případě platby na účet uvádějte jako variabilní symbol číslo
smlouvy, případně jméno do zprávy pro příjemce. Následně si na úřadě vyzvedněte
známku na popelnici. Dále je pro smlouvy o zajištění svozu komunálního odpadu
uzavřené do 31. 12. 2015 třeba uzavřít dodatek. Dodatky jsou připraveny k podpisu
na OÚ.

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÁ PŘEDMĚSTÍ

Karlovy Vary nebyly vždy jen kolonády. Masaryčka a domy v centru. Město netvořily
v minulosti pouze čtvrti jako Rybáře, Drahovice, Tuhnice nebo Dvory. K městským

částem patřilo také celkem jedenáct obcí včetně Dalovic. O těchto obcích vznikl
seriál „Okolní obce“, který vycházel od března do listopadu 2015 v Karlovarských
radničních listech. Po jeho doplnění o další texty a fotografie vydal autor
PhDr. Jaroslav Fikar knihu Karlovarská předměstí 2, která se zabývá historií těchto
obcí. První díl se týkal současných šestnácti městských částí jako Stará Role,
Tuhnice, Rybáře atd.
Všech těchto celkem sedmadvacet obcí a městských částí tvořilo mezi lety 1930
až 1939 tzv. „Velké Karlovy Vary“, které měly 90.655 obyvatel. Jejich katastr byl
značně rozlehlý. Nejvýchodnější lokalitou byl Stichlův mlýn u Andělské Hory,
na západě sahalo území až k Jalovému Dvoru za Podhořím, na severu končilo
u Čankova a na jihu až za Březovou. První vlna připojování obcí byla již v letech
1920-1928 (Dalovice 1920), druhá v roce 1939. Velké Karlovy Vary (termín se začal
používat za první republiky) řídil vrchní starosta (Oberbürgermeister), někteří
překladatelé ho uváděli česky jako „primátor“. Měl tři zástupce, z nichž jeden
spravoval město Karlovy Vary, další dva si rozdělili předměstí.
Po válce a odsunu Němců se město vylidnilo, v roce 1946 zde žilo
jen 26 060 obyvatel. Okolní obce se vracely k původním českým názvům z dob
první republiky a vyhlašovaly živelně samostatnost. V letech 1974 a 1976 proběhla
opět vlna slučování (Dalovice 1. 1.1975). Karlovy Vary tehdy tvořilo pětadvacet
městských částí. Byla to největší poválečná karlovarská územní aglomerace,
ale vydržela jen šestnáct let. Po roce 1990 se mnohé obce znovu odtrhly.
(Dalovice 24. listopadu 1990).
V letošním roce bychom vám v Dalovických listech krátce nastínili historii právě
okolních obcí Andělská Hora, Březová, Hory, Jenišov, Kolová, Mírová, Otovice
a dnes již neexistující Podhoří, které muselo ustoupit Velké loketské výsypce.
Dalšími třemi obcemi, které patřily ke Karlovým Varům, byly Dalovice, Všeborovice
a Vysoká. O jejich historii již bylo mnoho napsáno v dřívějších číslech Dalovických
listů. Všechna čísla jsou umístěna na webových stránkách obce. Vzhledem k tomu,
že v letošním roce oslavíme 520 let od první zmínky v zemských knihách, rádi
bychom vydali souhrnnou publikaci o naší historii. Na první září dále připravujeme
oslavu tohoto výročí spojenou s loučením s prázdninami.
Ing. Kateřina Krumphanzlová
zdroj: Karlovarská předměstí 2, PhDr. Jaroslav Fikar

INFORMACE PRO OBČANY
ZÁJEZD NA VÁNOČNÍ TRHY DO NORIMBERKA

Také koncem loňského roku uspořádala obec zájezd na vánoční trhy. Tentokrát jsme
se rozhodli navštívit, prý nejkrásnější německé trhy, a vyrazili jsme do Norimberku.
V sobotu 16. prosince v 7 hodin byl sraz na náměstí v Dalovicích, kde nás
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naložil do autobusu firmy Lenet Travel její řidič a protože jsme mířili do města
nám neznámého, doprovázela nás průvodkyně Martina Brejchová. Byla s námi
před dvěma lety v Drážďanech. Již po cestě nás seznámila s historií města
Norimberka, zvyky na vánočních trzích a s programem dne vůbec.
Po příjezdu jsme nejprve zamířili na císařský hrad a po jeho prohlídce se pak vydali
do centra starého města, kde byly trhy v plném proudu. Prohlédli jsme si kostely,
domy starého města i norimberský orloj. O každém významném historickém místě
nám paní průvodkyně dokázala říci něco zajímavého. Před rozchodem byl stanoven
čas a místo srazu a pak již hurá do víru vánočních nákupů. Trhy byly překrásné,
celé náměstí i jeho okolí zářilo vánoční výzdobou a bohaté stánky nabízely
nejrůznější sortiment. Tím nejdůležitějším byly Norimberské klobásky v housce,
pěkně grilované, se zelím nebo bez. Mňam – chutnaly skvěle. Také svařák nebyl
v té zimě marný a jako suvenýr nám zůstal hrníček s vánočními norimberskými
motivy. Kdo si prošel trhy, mohl nakoupit také v obchůdcích v uličkách kolem
náměstí nebo ve dvou velkých obchodních domech. Myslím, že všichni našli to,
co hledali, a nikdo nebyl zklamán.
V půl šesté večer, kdy už bylo tržiště přeplněné, a davy lidí neumožňovaly rychlejší
pohyb, jsme raději zaveleli k odjezdu. S plnými taškami, plnými břichy a plni dojmů
jsme vyrazili na cestu domů. Pan řidič Libor Čapek nás přivezl bezpečně a včas
zpět do Dalovic. Myslím, že všichni byli ze zájezdu nadšeni, utratili spoustu peněz
a kromě dárků si přivezli i spoustu zážitků. Díky paní průvodkyni si rozšířili obzory
a díky obci Dalovice strávili příjemně jednu adventní sobotu.
Jana Tichá

BÍLÁ STUHA

V loňském roce jsme v soutěži Vesnice roku získali ocenění Bílá stuha za činnost
mládeže. S tímto oceněním je spojena dotace 600tis. Kč od MMR z Programu
obnovy venkova. Dotace musí činit minimálně 75% z celkových nákladů investice
a bylo potřeba podat žádost a splnit formální náležitosti aby byla přidělena.
Žádost byla podána do 15. ledna. Abychom splnili podmínky, budou finanční
prostředky použity na projekt „Zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ Dalovice“ což zahrnuje
výstavbu workoutového hřiště, vybudování školních dílen a obnovu herních prvků
na zahradě mateřské školky.

KK

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JSDH

V loňském obdržela obec Dalovice dotaci od MV-GŘ HZS ČR na nákup nového
hasičského dopravního automobilu ve výši 450 tisíc Kč a příspěvek od Karlovarského
kraje taktéž 450 tisíc Kč. Oproti dalším obcím v kraji jsme šli vlastní cestou
a nezúčastnili se hromadného nákupu dopravních automobilů do 3,5 t
Karlovarským krajem. Zastupitelstvo rozhodlo podpořit svou finanční spoluúčastí
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jednotku v myšlence pořídit plnohodnotnou náhradu dosluhující Avie z roku
1985. Dopravní automobil s dostatečnou nosností a úložným prostorem. Soutěž
na dodávku dopravního automobilu vyhrála společnost KM Rest Ivančice s.r.o.,
která nabídla a následně dodala dopravní automobil na podvozku IVECO DAILY
o celkové hmotnosti 5,2 tuny. Celková cena automobilu se vyšplhala
na 1 810 160 Kč. Dopravní automobil je koncipován jako DA L1-Z, vnitřní prostor
je určen pro přepravu 9 osob, přičemž střední řada sedadel je otočena proti
směru jízdy. Všechna sedadla jsou z důvodu bezpečnosti opatřena tříbodovými
pásy. Kabina osádky je vybavena nezávislým topením na chodu motoru. O pohon
zadní nápravy opatřené dvojmontáží se stará třílitrový vznětový čtyřválec Euro
6 o výkonu 180 koní skrze manuální šestistupňovou převodovku. Automobil je
vybaven uzávěrkou diferenciálu hnací nápravy, samozřejmostí je ABS a ESP, mlhová
světla, centrální zamykání. Celkové rozměry automobilu byly limitovány velikostí
hasičské zbrojnice, především maximální výškou 280 cm. To neumožnilo uložení
prostředků na střechu dopravního automobilu.
Jednotka SDH Dalovice je zařazena do kategorie JPO V (zabezpečuje výjezd
družstva o zmenšeném početním stavu, provádí zásahy převážně v katastru
obce, doba výjezdu do 10min). Zadní vestavba automobilu je tedy přizpůsobena
na přepravu věcných prostředků, především k technickým zásahům, které na území
obce převažují a jednotka při nich zasahuje samostatně. V zadní části nástavby je
většina příslušenství uložena na třech plnovýsuvech firmy Chamberlain. Ve vozidle
je uložena 5 kW elektrocentrála alternativně nahraditelná čerpadlem PS 12,
motorové kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, dvě elektrická ponorná čerpadla,
osvětlovací příslušenství, motorová řetězová pila, hasicí přístroje, výsuvný žebřík
4,4 m a další příslušenství.
JK

SOUTĚŽ O ADVENTNÍ VĚNEC

V předvánočním čase vyhlásil Grandhotel Pupp
soutěž o nejkrásnější adventní věnec. Do soutěže
se zapojily školy a školky z Karlovarska. Z Dalovic
jme měli hned tři zástupce. První třída základní
školy vyrobila keramický věnec, děti ze třetí třídy si
vlastnoručně upekly věnec perníkový. Posledním
zástupcem byla předškolní třída Včeliček MŠ. Děti
si pod vedením paní učitelky v duchu Života na
paloučku (školní vzdělávací plán školky) vyrobily
věnec plný broučků.
Všechny soutěžní věnce byly vystaveny přímo
v hotelu a o jejich pořadí se hlasovalo
na facebooku. Vítězem hlasování se stala naše
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první třída a za odměnu ji čeká pohoštění v hotelu
na libovolné akci. Předškoláci pak získali cenu
managementu hotelu a pochutnali si na výborném
dortu. Všem moc gratulujeme.

KK

JAKÝ BYL ROK 2017
Jako každý rok jsme požádali místní školy a spolky o zhodnocení loňského roku.
Příspěvky postupně zveřejníme i v dalších číslech Dalovických listů.

TJ ČECHIE DALOVICE – FOTBALOVÝ ODDÍL

Fotbalový oddíl Čechie Dalovice pokračuje s třemi mužstvy, jedno mužstvo
dospělých a dvě mužstva mládeže. Mužstvo mužů si vybojovalo postup do
krajských soutěží, ale z finančních důvodů a z důvodu úzkého kádru zůstali v okrese
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a po podzimní části jim patří krásné 2. místo. Trenérem zůstal Petr Richtář.
Starší žáci i přípravka pod vedením Lukáše Pekárka sbírají zkušenosti a výsledkově
se jim moc nedaří, ale přes zimu pořádně potrénujeme a na jaře určitě nějaké
bodíky získáme.Fotbalový výbor zůstává ve stejném složení: F. Holeček, K. Pechová,
L. Pekárek a P. Richtář. O fotbalové trávníky a zázemí se nám stará, již mnoho let,
správce J. Raac. V roce 2017 jsme se podíleli významnou měrou na akcích "Dětský
den" a Den plný sportu".
František Holeček, předseda fotbalového oddílu

HASIČI DALOVICE

V průběhu roku působilo ve sboru 94 členů, z toho 46 dětí. Sbor se aktivně zapojoval
do dění v obci. Jeho členové, včetně dětí, vypomáhali při pořádání obecních akcí.
Tradiční hasičský ples se konal 4. března ve Společenském objektu . Ve dnech
10. – 12. března jsme pořádali krajské soustředění dorostu v požárním sportu
ve Žluticích, kterého se zúčastnilo 29 dětí z celého kraje. V termínu
od 6. do 9. dubna se konalo již tradiční soustředění dětí a mládeže na Mariánské.
Co se týká soutěžní činnosti, družstvo mužů se v uplynulém roce nezúčastnilo
žádné soutěže. Družstvo žen se účastnilo pohárové soutěže ve Žluticích, kde
zvítězilo. Dále pak soutěže v K. Varech u Varyády (zakončení Karlovarského poháru),
kde ženy obsadily 3 místo. Dále se opět probojovaly na MČR v požárním sportu,
které letos proběhlo v Praze. Zde si oproti loňskému roku o jedno místo polepšily
a v tvrdé konkurenci vybojovaly 14. místo.
Přípravka obhájila 1. místo na krajském setkání přípravek v Hroznětíně. Mladší
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žáci získali stříbro v okresním kole celoroční hry PLAMEN a 1. místo na soutěži
v Chodově. Starší žáci byli, stejně jako loni, na druhém místě v okresním i krajském
kole hry PLAMEN. Pod hlavičkou SDH Dalovice bylo složeno krajské družstvo
dorostenek, které reprezentovalo na MČR ve Zlíně. Zde získala děvčata 6. místo
v disciplíně 100 m překážek a celkově jim patřila 12. příčka.
Bohužel se nepodařilo v letošním roce zorganizovat tradiční soutěž Memoriál
Jana Václavíka. Sešlo se několik okolností (křížení termínů, nedostatek lidí – služby
v zaměstnání, chybějící překážky) díky kterým se soutěž nepodařila zajistit.
V květnu však na víceúčelovém sportovišti v Dalovicích proběhlo okresní kolo
soutěže dorostu, na jehož organizaci jsme se podíleli.
Na činnost dětí a mládeže se podařilo získat dotace z Karlovarského kraje
a příspěvek od obce. Rádi bychom poděkovali také za podporu naší činnosti firmám
Eurovia, a.s., Moyo holding, a.s., Media a stavební firmě Krystyn, STV centrum.
V roce 2017 byly vytvořeny nové webové stránky www.hasicidalovice.cz.
Jednotka požární ochrany SDH Dalovice se v roce 2017 účastnila celkem 7 zásahů
a to 2 požárů a 5 technických zásahů. Bylo provedeno zateplení boční stěny
hasičárny. Jednotka ke konci roku získala nový dopravní automobil za dosluhující
avii.
Ing. Kateřina Krumphanzlová, vedoucí mládeže

SOŠ logistická

Logistici z Dalovic začali školní rok 2017/2018 významnou změnou. Vladimíru
Štrynclovou na postu ředitele vystřídal její dosavadní zástupce Vlastimír Sunek.
Převzal pomyslné žezlo s tím, že chce dál udržovat směr a filozofii školy. Dalovická
škola nabízí unikátní a kvalitní vzdělání v oblasti široké logistiky jak v rámci
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počátečního, tak i dalšího vzdělávání. Po nabízených oborech je vysoká poptávka,
protože logistika a s ní spojené technologie jsou všude kolem nás. Škola si váží
vstřícnosti partnerů školy a jejich úžasné spolupráce, s jejichž pomocí se může
neustále rozvíjet a udržovat se v moderních trendech.
Začátkem října proběhl na škole 9. ročník celostátní soutěže Logistik junior 2017.
Zúčastnilo se ho 19 týmů z celé republiky. Do soutěže se přihlásili žáci např. z Brna,
Olomouce, Opavy, Ostravy, Liberce, Plzně. Zahájení a finální soutěž s vyhlašováním
výsledků se konaly ve slavnostním sále Obecního úřadu Dalovice za přítomnosti
významných hostů.
V prosinci škola dosáhla krásného úspěchu v rámci čtvrtého ročníku soutěže "Škola
doporučená zaměstnavateli", kde se umístila na prvním místě v Karlovarském kraji.
Po vítězství v roce 2014 a 2. místě v roce 2015 se opět vrátila na nejvyšší příčku
hodnocení zaměstnavatelů a upevnila si tak pozici špičkové odborné školy regionu.
Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH
AKCÍ NA ROK 2018
23.2.		
Masopustní karneval, Společenský objekt
8.3.		
Oslava MDŽ, Společenský objekt
17.3.		
Hasičský ples, Společenský objekt, pořádáno hasiči
30.4.		
Pálení čarodějnic a stavění májky, amfiteátr u Spol. objektu
12.5.		
Vítání občánků, Společenský objekt
2.6.		
Oslava dne dětí, místo bude upřesněno
1.9.		
520 let vzniku obce, amfiteátr u Spol. objektu
1.10.		
Oslava Dne seniorů, Společenský objekt
17.11.		
Lampionový průvod, u Společenského objektu
2.12.		
Rozsvícení vánočního stromu
		
amfiteátr u Společenského objektu
8.12.		
Mikulášská besídka, Společenský objekt
9.12.		
Adventní koncert, Společenský objekt
15.12.		
Vánoční zájezd
Změny v plánu jsou vyhrazeny.
V rámci poskytování příspěvku obce na podporu kulturních, společenských a
volnočasových aktivit byly podány žádosti:
Akce:
červen
4.8.		

Zájezd do zábavného parku Mirakulum, žadatel Lucie Prokopiusová
Triatlon Kiwi MUŽ 2017 – žadatel X-Tri K.V.
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4.8.		
Září		
		
Září		
Září		

Koncert hudební skupiny -žadatel X-Tri K.V
Memoriál Roberta Scheerbauma v nohejbale, žadatel
Alena Scheerbaumová
Sportovní den - žadatel TJ Čechie
Vinobraní – Cimbálová muzika, žadatel Lucie Prokopiusová

Celoroční činnost:

TJ Čechie Dalovice - celoroční činnost všech sportovních oddílů
SDH Dalovice - příspěvek na celoroční činnost mladých hasičů
Příspěvky z rozpočtu obce byly schváleny na 36. jednání zastupitelstva obce dne
22.ledna 2018.

KAM V KRAJI - LEDEN/ ÚNOR
Od 17. 1.			 Svět kostiček
				
Muzeum Karlovy Vary
Výstava exponátů ze světově proslulé stavebnice Lego, která si získala srdce dětí
i dospělých, představí část rozsáhlé sbírky továrních setů ze sortimentu společnosti
LEGO. Výstava nabídne filmovou tvorbu stavebnice, Lego město, MOC vlaky Peesko,
ale také Duplo vláčkodráhu a dětský koutek s Duplo stolky a kostkami nebo Lego
classic stolem. Výstava potrvá do 4. března.
Od 30. 1.
16:30		
Protektorátem Čechy a Morava
				
Krajská knihovna
Nový 5 dílný cyklus přednášek historika PhDr. Jakuba Formánka. První přednáška
provede politickou správou Protektorátu Čechy a Morava, představí významné
politiky a pokusí se naznačit koexistenci české a německé politiky na našem
území. Kdo se choval jako hrdina a kdo překročil pomyslnou, subjektivní, hranici
kolaborace? Vstupné 40,-Kč na jednotlivou přednášku, 150,-Kč na celý cyklus.
Zájemci se již nyní mohou hlásit v Infocentru v centrální hale knihovny, kontakt
354 222 820, infocentrum@knihovnakv.cz.
31. 1.		
13:00		
Zaniklá a znovu objevená stará řemesla
				
Zámek Ostrov
Techniky starých řemesel, například paličkování, drátování, dřevořezbu, modrotisk,
korálkování, patchwork, ruční šití hraček a další zajímavé techniky. Vstup volný.
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3. 2.		
20:00			
Reprezentační ples města Sokolova
					
Městský dům kultury Sokolov
Téma první republika. Plesem provází a zpívá Leona Machálková, k tanci hraje
Big band MDK Sokolov. V programu vystoupí Těžkej Pokondr. Prodej vstupenek
od 15. ledna 2018 v Sokolovském infocentru, raut je v ceně vstupenky.
Vstupné jednotné 500,- Kč
25. 2.		
15:00		
Šípková Růženka
					
Karlovarské městské divadlo
Rodinná pohádka pro nejmenší děti s mnoha písničkami a krásnými loutkami.
Kromě pohádky děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila,
zatančí si na plese, děvčátka si zahrají na sudičky, všichni společně pomohou
hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné
loutky stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků a známého dětského televizního
pořadu Kostičky.
Vstupné od 60,-Kč
28. 2.		
19:30			
V Paříži bych tě nečekala tatínku
					
Dům kultury Ostrov
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního městečka se jednoho dne rozhodne,
že překvapí svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s podivem zjišťuje,
že jeho milovaná dcera již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako společnice
ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. Petr Nárožný
v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana.
Vstupné od 200,- Kč

Obec Dalovice vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení
zájemců o volné pracovní místo

Referenta majetkové správy
Předpokládaný nástup 1. června 2018
Více informací na obecních vývěskách a webových stránkách obce
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