DALOVICKÉ
LISTY 1/2020

Již pátým rokem děti z MŠ a 1. třídy absolvují školičku bruslení. Alespoň v hale si tak užijí
tradičních zimních radovánek, když nám je zatím zima nechce dopřát.

INFORSLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
se začátkem roku bychom měli bilancovat rok minulý a seznámit Vás s plány na
rok 2020. Mnozí zaznamenali změny ve vedení obce. Na úřadě se toho dělo bohužel
více než v samotné obci. Věřme, že se již situace stabilizovala a nový rok bude lepší.
Přestaly vycházet Dalovické listy, ale věřím, že toto číslo s novou šéfredaktorkou,
Mgr. Monikou Slevinskou, bude prvním krůčkem do období nového.
V roce 2019 se podařilo dokončit rekonstrukci bývalého úřadu na Hlavní 99, kam
by se v dohledné době měl přestěhovat praktický lékař a v létě obecní knihovna
(více s. 7). Další akcí byla rekonstrukce Jílové a Borské, o které se dočtete dále
(na s. 6). Také je připravena projektová dokumentace na obecní část dešťové
kanalizace ve Všeborovicích, která by před výstavbou rodinných domků v lokalitě
Nad řekou měla odlehčit smíšené kanalizaci v Dolní ulici.
V letošním roce by se obec mohla dočkat roky očekávaného vodojemu v Horní
ulici, v areálu bývalého statku. Investorem je Vodohospodářské sdružení, kterého
je obec členem. V současnosti je vybrán zhotovitel a čeká se na zásadní rozhodnutí,
zda se podaří získat finanční podporu kraje a začne se stavět. V případě realizace
by se měla vylepšit situace s tlakem vody v okrajových částech obce.
Na přípravě dalších investičních akcí se intenzivně pracuje. Připravují se projekty,
aby se obec mohla dál rozvíjet, případně žádat o dotace. Mezi zásadní bude patřit
připravovaná rekonstrukce zázemí na fotbalovém hřišti, postupná obnova učeben
v základní škole, revitalizace okolí bývalé požární nádrže ve Vysoké, rekonstrukce
Staré Cesty.
V tisku jste se mohli dočíst o zahájené výstavbě páteřní cyklostezky ze Všeborovic
do Šemnice, jejímž investorem je Karlovarský kraj. Naší obce se jistě bude více
týkat zbývající část cyklostezky, procházející dolními Všeborovicemi, o které se
s krajem začíná jednat.
Zajímavá budou určitě další jednání s Karlovarským krajem o osudu majetku
kraje po ukončení činnosti Střední zemědělské školy.
Jk

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Jiří Karas – starosta obce
Josef Cikaník – místostarosta obce
Ing. Tomáš Buriánek – předseda finančního výboru
Andrea Vrbová – předsedkyně kontrolního výboru
Lukáš Peterka
Lucie Prokopiusová – předsedkyně kulturní komise

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Většina z Vás již zaregistrovala, že od 1. 1. 2020 došlo ke změně ceníku za odvoz
komunálního odpadu. Zdražení bylo schváleno zastupitelstvem poté, co dva
roky po sobě došlo k navýšení cen za svoz komunálního odpadu firmou Marius
Pedersen. Z médií je možné slyšet, že bude docházet k postupnému zdražování
poplatků za uložení odpadu na skládky. Tento poplatek je však pouze částí z celkové
ceny. V současnosti se do ceny promítá především navyšování platů zaměstnanců
svozových společností a růst nákladů na samotný odvoz. Do budoucna se chystá
stát zvýhodnit „lépe třídící“ obce a poplatek za uložení na skládkách určovat obcím
dle výsledků správně fungujícího odpadového hospodářství. Pro nás to znamená
více třídit, snažit se produkovat co nejméně odpadů. Pro snažící se spoluobčany je
prvním krokem možnost změny velikosti popelnice, případně četnosti odvozu tak,
aby se odváželo na skládku co nejméně.
Může se samozřejmě zdát, že ke zdražování dochází, přestože více třídíme. Pokud
by se netřídilo, bylo by mnohem hůř. O možnostech správného třídění budeme
psát v dalších vydáních DL, aby bylo co nejvíce účelné. V roce 2018 obec za
likvidaci odpadů doplácela z rozpočtu 198 323,- Kč, za minulý rok již 328 856,- Kč.
V nákladech odpadového hospodářství obce se promítá mimo svozu komunálního
odpadu také svoz separovaného odpadu i provoz sběrného dvora. Nechceme
tyto služby zpoplatňovat, chceme umožnit likvidaci odpadu tak, aby nevznikaly
černé skládky apod. Bohužel tříděného odpadu už je tolik, že na trhu vzniká veliký
přebytek a klesá poptávka po jeho zpracování. Vytřídí se veliké množství papíru,
ten je však nekvalitní a mnohdy nezpracovatelný. V praxi tedy obec zaplatí za
pronájem nádob a odvoz odpadu více, než kolik se vrátí z výkupu. Svozové firmy
(Resur, AVE, MaP) zdražují, protože jim rostou náklady, Ekokom vykupuje za méně
peněz, protože odpad nikdo nechce. I to se v odpadovém hospodářství promítá.
Na sběrný dvůr je možné uložit nadměrný komunální odpad, elektroodpad, oleje,
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nádoby od barev, pneumatiky apod. Kromě elektra obec za likvidaci veškerého
odpadu platí. Dokonce i za bioodpad, u kterého nejdražší je pronájem nádob
a odvoz. Z tohoto důvodu bude obec opět podporovat kompostování a přispívat
občanům na pořízení kompostérů.
V minulém roce bylo nově umožněno na sběrném dvoře odložit mj. stavební
odpad. Tento trend bude také pokračovat, důsledně se však bude dohlížet, aby se
ukládal pouze čistý stavební odpad bez obalů, lepenky, eternitu apod., aby se mohl
odvézt k recyklaci, a ne na skládku.
Na závěr je třeba upozornit, že obec ze zákona zajišťuje podmínky k třídění pouze
pro fyzické osoby, nejlépe své občany přihlášené k pobytu v Dalovicích. Podnikající
fyzické osoby a právnické osoby jsou povinny likvidovat odpady dle zákona
o odpadech samostatně a nezneužívat nádob určených pro občany ke svému
podnikání. Tímto se podnikatelé dopouštějí přestupků, se kterými se bude muset
obec vypořádat. Nelze neustále navyšovat počet nádob, řešit kam nádoby umístit
a následně doplácet za zpracování odpadů z podnikatelské činnosti.
Jk

CENÍK ÚHRADY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2020
Objem nádoby
Četnost odvozu
Roční sazba
80 litrů
1 x týdně
2 000,- Kč
80 litrů
1 x 14 dní
1 500,- Kč
120 litrů
1 x týdně
2 400,- Kč
120 litrů
1 x 14 dní
1 800,- Kč
240 litrů
1 x týdně
4 400,- Kč
1 100 litrů
1 x týdně
20 000,- Kč
1 100 litrů
1 x 14 dní
14 500,- Kč
Splatnost úhrady za odvoz komunálního odpadu je do 31. března 2020.

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ
Středa
Sobota
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15:00 - 17:00
10:00 - 12:00

SAZBY POPLATKU ZA PSY OD ROKU 2020
Za psa chovaného v RD nebo na zahradě
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele

200 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

100 Kč

Za psa chovaného v bytovém domě se 4 a více byty
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele

400 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

Za psa chovaného na sídlišti Na Výsluní
- za prvního psa

600 Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

900 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P.
(Zjednodušeno pro DL – podrobněji na webových stránkách.)

300 Kč

Z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se poplatky
za psy vybírají až od 1. února 2020. Splatnost poplatku je do 31. března 2020.
Novou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů najdete na webových stránkách.
Poplatky za psy i za popelnice můžete provádět i bezhotovostně na účet:
15620341/0100
Do poznámky je třeba uvést jméno a příjmení (držitele), případně variabilní symbol
(č. smlouvy).
Po zaplacení poplatku za odvoz odpadu si na OÚ vyzvedněte nálepku na popelnici.
Zároveň žádáme občany, kteří popelnice platili trvalým příkazem, aby zaslali
doplatek dle aktuálního ceníku.

HŘBITOVNÍ SLUŽBY

Nový ceník za hřbitovní služby je ke stažení na webových stránkách obce.
S úhradou za pronájem hrobového místa vyčkejte, až k tomu budete písemně
vyzváni. Platit lze hotově nebo převodem na výše uvedený účet, do poznámky
uveďte „HROB – příjmení“.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Novelou veterinárního zákona došlo k zavedení povinnosti majitelů opatřit své
psí mazlíčky mikročipem. Povinností je provést očipování u štěňat nejpozději do
prvního povinného očkování proti vzteklině a číslo uvést do očkovacího průkazu.
Chovatelé jsou povinni očipovat psa nejpozději do dosažení věku tří měsíců nebo
před předáním novému majiteli.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení,
které je naprogramováno jedinečným a neopakovatelným číselným kódem. Jeho
životnost je udávána na minimálně 25 let. Čip je pouze pasivním nosičem informace,
neobsahuje vlastní zdroj energie a pro své okolí i svého nositele je zcela neškodný.
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení. Navíc je povrch čipu upraven
tak, aby na něj tělo psa nereagovalo jako na cizí těleso. Za porušení povinnosti
hrozí majiteli ve správním řízení pokuta až 20 tisíc korun. Navíc se na nečipovaného
psa pohlíží jako na psa neočkovaného proti vzteklině, za což také hrozí postih.
Obcím poslouží čipování ke snadnější identifikaci psa a k rychlejšímu návratu
zaběhnutých mazlíčků k majiteli a v minulosti bylo již mnohokrát využito.
Jk

REKONSTRUKCE ULICE BORSKÁ

Od roku 2012 obec dlouhodobě připravovala rekonstrukci ulice Borská, navazující
ulice Jílové a mostu v Průběžné ulici. Na počátku roku 2019 došlo při vypsání veřejné
zakázky k nešťastnému rozdělení této stavební zakázky na tři části. V současnosti je
dokončena a zkolaudována část Jílové ulice, práce v ulici Borská nadále probíhají.
Prvotním cílem rekonstrukce těchto ulic bylo především oddělit dešťovou
kanalizaci od splaškové a tím dosáhnout odlehčení dosavadní přetížené smíšené
kanalizace. Dalšími požadavky bylo zvýšení bezpečnosti chodců, především v okolí
křižovatky u sběrného dvora, a přesun autobusových zastávek blíže k domům
s pečovatelskou službou. Dle možností bylo do rekonstrukce ulic zaneseno
vytvoření chybějících parkovacích míst. Záměrně píši „vytvoření nových parkovacích
míst“, protože v této části Borské nebyla parkovací místa žádná. Auta byla často
zaparkovaná tam, kde to dle platných předpisů a norem není možné, bohužel
často na místech, kde bylo chodcům znemožněno bezpečně projít. To nebude po
dokončení úprav křižovatky již možné. Nárůst počtu automobilů je bohužel značný
a parkování ve staré zástavbě je problematické.
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V průběhu provádění zemních prací došlo k opakovanému střetu inženýrských
sítí a značné komplikaci uložení dešťové kanalizace. Část musela býti opětovně
vyjmuta a uložena do větší hloubky, než se předpokládalo, z části se mění původně
navržená trasa. Zjednodušeně řečeno - v zemi je toho už tolik, že při dodržení
potřebných odstupových vzdáleností sítí je problém kanalizaci někam uložit. To
způsobilo značné zpoždění, potřebu přepracování dokumentace, nacenění prací
a schválení dodatků ke smlouvě. Po dohodě se zhotovitelem byly práce přes
svátky přerušeny. Dalším důvodem jsou klimatické podmínky. Termín dokončení
bude pravděpodobně během jednání počátkem ledna stanoven na konec dubna
tak, aby bylo možné dílo zdárně dokončit. Na počasí je závislé zejména vyasfaltování
povrchu v křižovatce Borská a Průběžná a dokončení terénních úprav, včetně
zazelenění.
Zároveň se připravuje výběrové řízení na zhotovitele opravy mostu v Průběžné
ulici. Zde se dá očekávat, že v souvislosti s uzavírkou mostu vzniknou komplikace
s dopravou. Jak bude situace řešena, ještě přesně nevíme. Ve hře je varianta
dočasného obnovení obousměrného provozu v Borské ulici, případně objížďka přes
Letní ulici. Dalším krokem souvisejícím s touto stavbou bude dokončení odvedení
dešťových vod do Vitického potoka, především zvýšení kapacity potrubí na okraji
ulice Sadovská. Toto je teprve ve fázi příprav dokumentace.
Jk

REKONSTRUKCE BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU

Na podzim byla dokončena rekonstrukce budovy Hlavní 99, kam se v nejbližší
době má přestěhovat ordinace praktického lékaře. Momentálně se čeká na
odsouhlasení změny sídla ordinace krajským úřadem a přestěhování do přízemí
bývalého úřadu nebude již nic bránit. Doufáme, že po zlepšením přístupnosti
ordinace dojde k navyšování počtu registrovaných pacientů, aby mohly být
rozšířeny ordinační hodiny lékaře.
Do prvního patra se po více jak 30 letech vrátí obecní knihovna. Se samotným
stěhováním se zatím nespěchá, je potřeba, aby prostory po rekonstrukci řádně
vyschly. Je podepsána smlouva na dodávku nového nábytku. Předpokládáme, že
ke stěhování knihovny dojde nejpozději v červnu, aby stávající prostory v základní
škole mohly být během letních prázdnin upraveny a v novém školním roce začaly
sloužit jako školní družina.
Jk
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYBÍRÁME ...
Na 15. jednání zastupitelstva obce dne 13. 1. 2020:
- Byly schváleny podmínky prodeje pozemku p. č. 16/1, k. ú. Dalovice,
s bytovým domem č. p. 76/10. Termín podání nabídek je do 12. 2. 2020.
- Bylo schváleno poskytnutí příspěvku v celkové výši 30 000 Kč společnosti Res
vitae, z. s., a společnosti Ladara, s. r. o., na pečovatelské služby a na zdravotní
péči poskytovanou v domácnosti.
- Byla schválena pravidla na poskytování příspěvku na nákup kompostérů na rok
2020.
- Byl projednáván záměr revitalizovat areál bývalé požární nádrže Vysoká,
s možností vytvoření místa pro aktivní a pasivní odpočinek.
- Nadále je možné podávat žádosti o byt č. 5 (1+2) v DPS, Sadovská 100.
16. jednání ZO je plánováno na pondělí 16. března, od 18:30.
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách a webových
stránkách obce.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Adventní čas bývá bohatý na nejrůznější
akce a jinak tomu nebylo ani loni.
1. prosince, na první adventní neděli, jsme
slavnostně rozsvítili náš obecní vánoční
strom. K tomu nám zazpívali předškoláčci
pod vedením paní učitelky Jany Šulcové
a také příležitostný pěvecký sbor vystupující
s Nejlepší dalovickou kapelou na světě
Aničky Peterkové.
6. prosince si děti na Mikulášské besídce
mohly ověřit, jak moc zlobily. Asi to nebylo
zas tak hrozné, protože čert si nakonec
do pekla neodnesl nikoho. I sv. Mikuláš
s hejnem andělů usoudili, že si balíček
s nadílkou zaslouží všichni, zvlášť když umí
tak hezké básničky a písničky.
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Vánoční atmosféru vykouzlili 18. prosince i třeťáci s pomocí paní učitelky Blanky
Dietlové. Jejich vystoupení včetně vlastnoručně připraveného pohoštění mělo
u seniorů veliký úspěch.
7. prosince se konal zájezd na vánoční
trhy do Drážďan a na Štědrý den se
vánoční atmosféra linula i z kostela
Panny Marie Utěšitelky, kam nám
přišel zazpívat pěvecký sbor Paleta.
Do košíčku, který u vchodu kostela

připravila paní sbormistryně, darovali návštěvníci
koncertu 4720 Kč, které pak byly předány naší obci.
Děkujeme.

PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA ROK 2020
25. 1.
15. 2.
1. 3.
8. 3.
14. 3.
28. 3.
18. 4.
30. 4.
květen
30. 5.
5. 6.
5. 9.
1. 10.
17. 11.
29. 11.
6. 12.
prosinec

Myslivecký ples (pořádá Spolek přátel myslivosti)
Obecní ples
Masopustní karneval se zabijačkovými hody
Oslava MDŽ
Hasičský ples (pořádá SDH Dalovice)
Zahrádkářský ples (pořádají zahrádkáři)
Puntíkatý ples
Pálení čarodějnic a stavění májky
Vítání občánků (bude upřesněno)
Dětský den
Noc kostelů
Körnerovy slavnosti
Oslava Dne seniorů
Lampionový průvod
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Vánoční zájezd (bude upřesněno)

Změny v plánu jsou vyhrazeny.
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JAKÝ BYL ROK 2019
ZŠ A MŠ DALOVICE

Letošní prvňáčky uvítala
v září kromě nové paní
učitelky i zrekonstruovaná
učebna, která se pro ně
chystala celé letní prázdniny.
V postupných opravách
a obnově tříd se bude v ZŠ
pokračovat i nadále.

TJ ČECHIE DALOVICE

Může se zdát, že se přes zimu na sportovištích nic neděje, ale opak je pravdou.
Na budovách zázemí se provádějí údržbové práce, na které přes „sezónu“ není
moc času, členové výborů jednotlivých oddílů mají na pilno se zhodnocením
uplynulého roku a budováním plánů na rok příští a koná se valná hromada spolku.
V loňském roce se konala valná hromada volební, ale žádné velké změny
ve vedení jsme se nedočkali. Předsedou spolku byl opět zvolen Lukáš Pekárek,
jednatelem Kateřina Pechová, hospodářem Václav Koutek st. Změna nastala jen
ve složení výkonného výboru TJ - z funkce zástupců oddílu kopané odstoupili Petr
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Richtář a František Holeček a nahradili je bratři Miloslav a Tomáš Stolínovi.
Co se týče investic do sportovních areálů, největší finanční zátěží v loňském roce
byla realizace opravy oplocení rozlehlého fotbalového areálu. Naštěstí se nám
kromě příspěvku z obce Dalovice podařilo získat finanční prostředky i z dotačních
programů Karlovarského kraje a Ministerstva školství a tělovýchovy, takže se tato
investice provozu sportovišť nijak nedotkla. Také se nám ve spolupráci s obcí
Dalovice v loňském roce podařilo zlegalizovat budovu kabin, oficiální adresou
zázemí oddílu kopané je Botanická 296, Dalovice. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace na modernizaci objektu.
A jak si v roce 2019 vedly naše jednotlivé oddíly?
Oddíl kopané - V červnu jsme fotbalovou sezónu 2018/2019, ve které družstvo
mužů skončilo v tabulce Okresního přeboru se ztrátou pěti bodů za vítěznou
Kolovou, dorost v Krajské soutěži na desátém místě a družstvo přípravky v Okresním
přeboru starších přípravek na místě devátém, zakončili oblíbeným zápasem děti vs.
dospělí. Užili jsme si léta a na konci srpna jsme se zase sešli na trávníku.
Pod vedením trenérů Tomáše Stolína (muži), Lukáše Pekárka (dorost) a Stanislava
Šustra (ti nejmladší) pokračuje fotbalový oddíl v sezoně 2019/2020 se třemi
mužstvy. Mužstvo dospělých, po podzimním kole s náskokem 6 bodů, jasně vévodí
žebříčku Okresního přeboru mužů a naplno se věnuje zimní přípravě na kolo jarní.
Kromě účasti v turnaji ve futsalu trénují kondičku také na osvětleném sportovišti
v Otovicích a kardio tréninky na dalovickém hřišti. Pokud se bude dařit i v jarním
kole, dá se předpokládat, že se začátkem léta bude zvažovat postup do 1.B třídy.
Nejen na trénincích, ale i při utkáních začali sestavu mužů tuto sezónu doplňovat
někteří naši dorostenci, jejichž družstvo je registrováno v Krajské soutěži
a v žebříčku se drží na 6. místě. Snad jim zkušenosti získané od úspěšných dospěláků
pomůžou v jarním kole k získání bodů a postupu v žebříčku na vyšší příčku.
Do zimní přípravy se s vervou pustili i naši nejmladší, kteří v tělocvičně ZŠ
pilují formu, fotbalový um i taktiku, aby v jarní části Okresního přeboru mladších
přípravek překvapili své soupeře a vyhoupli se kousek výš. Věřím, že po podzimním
náboru nových hráčů tomu napomůže i rozšířená členská základna.
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Oddíl tenisu - Stejně jako v sezóně 2018/2019 i v letošní sezoně reprezentují náš
spolek v krajské soutěži smíšených družstev mladí tenisté pod vedením Miroslava
Masára a Kamila Bělohlávka, a to v kategorii mladší i starší žactvo, kde se obě
družstva drží uprostřed tabulky. Kamil Bělohlávek se navíc v měsících květen,
červen a září věnoval v plně naplněné tenisové školičce těm nejmladším. Tenisový
oddíl během roku pořádal i několik turnajů pro neregistrované hráče.
Oddíl volejbalu - Naši volejbalisté i v sezóně 2019/2020 hrají Okresní přebor,
kde si družstvo mužů drží třetí příčku, ženy jsou v průběžném pořadí na pozici
„bramborové“.
Oddíl šipek - Náš nejmladší oddíl, oddíl šipek, má momentálně základnu složenou
pouze z 5 členů, ale sehraní jsou pořádně. Na Mistrovství Karlovarska v kategorii
dvojic mužů Robert Gestner a Leoš Ševčík aktuálně „okupují“ úžasné 2. místo
a v kategorii jednotlivců je z 231 hráčů náš Leoš Ševčík průběžně na krásném
8. místě.
Kateřina Pechová

SDH DALOVICE

již podruhé stala krajskou
vítězkou v individuální
disciplíně – běh na 60 m
s překážkami. Dorostenky již
potřetí v řadě postoupily na
Mistrovství České republiky,
tentokrát ve Svitavách. Zde
se až tak úplně nedařilo, ale
nakonec z toho bylo pěkné
dvanácté místo.
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Jako tradičně jsme se
v loňském věnovali práci
s dětmi. V průběhu roku
působila ve sboru celkem
čtyři družstva dětí a mládeže,
a to dvě družstva mladších
žáků, jedno starších a družstvo
dorostenek. Starším žákům se
opět podařilo postoupit do
krajského kola hry PLAMEN,
kde získalo bronzovou příčku.
Klárka Krumphanzlová se pak

Co se týká soutěžní činnosti, poměrně aktivní byla letos i družstva dospělých,
ženy i muži. Po delší době se zaktivizovalo družstvo mužů, podařilo se zapojit
mladší generaci. Zúčastnili jsme se pohárových soutěží v Chodově, Nejdku,
Nové Roli a Poháru hejtmanky
u Varyády. Do naší hasičárny
přibyly další bronzové, stříbrné
i zlaté poháry. Sportovní sezonu
tedy považujeme za úspěšnou.
Již tradicí bylo pořádání
hasičského plesu či soustředění
dětí a mládeže na Mariánské.
Činnost dětí byla podpořena
příspěvkem z rozpočtu obce
Dalovice. Dále se nám podařilo
získat dotaci z MŠMT.
Jednotka PO SDH Dalovice v roce 2019 zasahovala u osmi mimořádných událostí.
Jednalo se o čtyři požáry a čtyři technické zásahy (odstraňování padlých stromů,
únik oleje na vozovku, překopnuté přetlakové vedení plynu). JSDH Dalovice
využívala při řešení těchto událostí zásahový vůz DA – L1Z Iveco Daily, který je
určen právě k zabezpečení požární ochrany obce a ke zvládání technických zásahů.
Ing. Kateřina Krumphanzlová, vedoucí mládeže
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OBECNÍ KNIHOVNA

Ani obecní knihovna v minulém roce nezahálela. Registrovalo se 246 čtenářů
(přesně polovina z toho dospělých a polovina dětí do 15 let), kteří si půjčili celkem
7086 knih a 371 časopisů (včetně 2614 prodloužení).
Do knihovního fondu přibylo 504 knižních titulů (240 pro děti a 264 pro dospělé).
209 z nich byly novinky vydané v roce
2018 a 2019.
Uspořádali jsme 28 besed, z nichž 4 byly
určené pro dospělou veřejnost.
Zapojili jsme se do 4 soutěží - největší
úspěch jsme slavili na Hrách bez hranic
a na soutěži Nekoktám, čtu! V březnu
jsme již potřetí strávili Noc s Andersenem,
v červnu slavnostně pasovali prvňáčky
na čtenáře a díky zapojení do projektu
Bookstart jsme přispěli malým dárek pro
nové dalovické občánky. V knihovně se nadále pořádá tzv. Dámský klub a také zde
od loňského podzimu s dětmi nacvičujeme divadlo.
A co nás čeká tento rok? Největší událostí jistě bude stěhování do nového, na
Hlavní 99, se kterým se začne v průběhu června. Snad se i Vám - našim současným
i budoucím návštěvníkům a čtenářům - bude v nové knihovně líbit.
Monika Slevinská, knihovnice

Pozor, změna otevíracích hodina (platí od 6. ledna 2020)
Pondělí: 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 12:00 - 17:00

Dámský klub - setkání žen bez rozdílu

věku. Koná se zpravidla první pátek v měsíci
od 19:00 do cca 21:00. Letos se sejdeme
poprvé 7. února a budeme vytvářet svou
osobní koláž pro štěstí. Všechny ženy jsou
srdečně zvány!
(Bližší informace a rezervace místa: osobně v knihovně
nebo na tel. čísle 730 890 783.)
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KAM V KRAJI – ÚNOR
1. 2. 15:00
Pletené pohádky - Dům kultury Ostrov
Divadýlko Kuba uvádí čtyři pohádky- O statečném kůzleti, O chytrém zajíci, Kůzlátka
a vlk a O zlé koze. Vstup 50 Kč.
8. 2. 10:30 - 15:30 Pravý krušnohorský masopust - Město Hroznětín
Tradiční masopustní mumraj s nabitým programem a netradičními týmovými
soutěžemi.
9. 2. 15:00
Princ Bajaja - Karlovarské městské divadlo
Klasická pohádka v podání litvínovského Docela velkého divadla, ve které není
nouze o humor ani písničky.
18. 2. 8:00 - 19:00

Konference péče o památky a krajinu v KV kraji
Krajská knihovna, hlavní budova - sál
Prezentace činností spolků, obcí a dalších institucí v oblasti záchrany a obnovy
památek a kulturní krajiny na území Karlovarského kraje. Vstup zdarma.
22. 2. 19:30
Chyť mě, jestli na to máš - Krajské městské divadlo
V koprodukci Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu
vznikla muzikálová komedie o nejneuvěřitelnějším podvodníkovi Ameriky.
26. 2. 13:00 - 17:00

Zaniklá a znovuobjevená stará řemesla
Dvorana zámku Ostrov
Přijďte si prohlédnout techniky starých řemesel jako paličkování, drátování,
dřevořezbu, modrotisk, korálkování, patchwork, ruční šití hraček a další zajímavé
techniky. Vstup volný.
26. 2. 18:00 - 19:30 Setkání s ﬁlozoﬁí - Krajská knihovna, pobočka Lidická
Přednáška Petra Kašpara na téma: Jan Patočka, Sókrates, Platón. Vstup zdarma.
do 1. 3. 10:00 - 17:00

LEONARDO Cesta do tvořivé mysli renesančního
génia Leonarda da Vinci
Muzeum Karlovy Vary
Interaktivní výstava, která děti i dospělé hravě seznámí s vynálezy, uměním
a vědeckou prací renesančního génia. V rámci výstavy se konají 26. - 29. 2.
Workshopy pro rodiny s dětmi (vždy od 14:30 do 17:00).
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REGISTRUJEME PACIENTY
362 63 Dalovice
770 172 033
dalovice@medicasro.cz

Registrujeme nové pacienty s platnou kartičkou pojištěnce
českých zdravotních pojišťoven.
Pacienti MUDr. Kuželové po jejím skončení nejsou automaticky našimi pacienty!
Pacient tak nemá praktického lékaře.
Registrujeme i pacienty od MUDr. Krabce.
MEDICA SEVER s.r.o. - ordinace PL + PLS
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