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Přišlo jaro, koronavir nekoronavir. Stromů, ptactva, včel
jako by se ani netýkaly současné strachy nás, lidí. Zato my
můžeme čerpat radost a povzbuzení z jejich zpěvu, vůně
a síly každý rok se znovu zazelenat a rozkvést. Dělejme to
často, je to tak jednoduché a nic to nestojí. Třeba nám pak
přijde samozřejmější chovat se k přírodě laskavěji.

ÚVODNÍ SLOVO
Milí spoluobčané,
v současné době nouzového stavu se zdá, jako by všechno trochu znehybnělo. Při
přípravě tohoto čísla obecního zpravodaje si však uvědomujeme, jak se některé
věci naopak rychle mění. Když jsme dávali do tisku 2. letošní číslo, netušili jsme, že
ve chvíli, kdy se vám dostane do rukou, nebudou již některé předkládané informace
platit. Zrušily se plesy, zábavy, vítání občánků, byla uzavřena veřejná sportoviště
i průchod areálem školy, změnil se způsob zápisu dětí do MŠ i do 1. ročníku ZŠ,
mění se i úřední hodiny na OÚ… Jak dlouho to vše potrvá, nikdo neví, a proto
je vhodné sledovat webové stránky nebo vývěsky obce, kde najdete aktuální
informace. Pokyny a nařízení ohledně chování v době nouzového stavu jsou na
www.vlada.cz.
V souvislosti s nákazou COVID 19 jsme spustili aplikaci
Mobilní Rozhlas 📲
Zaregistrovaní dostávají důležité informace
a instrukce, jak se zachovat 👍.
Registrujte se zdarma (hlavně e-mail a mobilní
telefon) na:
https://oudalovice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Ve druhé polovině března se v České republice objevil
nový druh dřeviny, ze kterého mají radost nejen
dendrologové. Jedná se o rouškovník obecný.
Ten na naší fotograﬁi „rozkvetl“ jen pro účely pózování
pro DL a po vyfocení se roušky přestěhovaly do
obecního úřadu, kde jsou spolu s dalšími k dispozici
pro všechny občany, kteří je potřebují. Stačí zaťukat na
okno, případně zatelefonovat místostarostovi, panu
J. Cikaníkovi (v případě potřeby vám je může i přivézt)
– 724 180 365.
Všem ženám, které roušky ušily a poskytly, jménem
celého vedení obce moc děkujeme.

ZASTUPITELSTVO OBCE
17. jednání ZO je plánováno na pondělí 27. dubna 2020, od 18:30.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYBÍRÁME…
Na 16. jednání zastupitelstva obce dne 16. 3. 2020:
• bylo odloženo projednání prodeje pozemku p. č. 16/1, k. ú. Dalovice, s bytovým
domem, vzhledem k nutné nepřítomnosti občanů,
• bylo zahájeno stavební řízení „Rekonstrukce a přístavba šaten TJ Čechie Dalovice
(více se dovíte v příštím čísle DL),
• byl schválen plán výsadby zeleně Pod Parkem,
• byla představena studie odpočinkové zóny – areál požární nádrže Vysoká (na
vizualizaci).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně ceníku za odvoz komunálního odpadu. Důsledkem
je nespokojenost s neustále se zdražující cenou popelnic. Častým dotazem je,
proč čtrnáctidenní svoz nestojí polovinu? Ceník svozu popelnic schválený obcí
kopíruje ceny, které nám diktuje svozová ﬁrma Marius Pedersen. Nelze brát cenu
matematicky jako jednu polovinu, protože vzorec pro výpočet je mnohem složitější.
V ceně je zahrnut pronájem nádoby, platy zaměstnanců svozové společnosti
i pracovníků na skládce, amortizace techniky, zákonná agenda atd. To se platí vždy
bez ohledu na četnost svozu. Rozdíl v ceně mezi 1/7 a 1/14 svozem v podstatě
zohledňuje množství uloženého odpadu. Pro zajímavost - ceny, které platí obec za
80 l popelnici: 1377,70 Kč - čtrnáctidenní, 1898,70 Kč týdenní. Ve zbylých cca 120
Kč na rok je částečně zahrnuta část nákladů na sběr separovaného odpadu, provoz
sběrného dvora atd.
Bohužel, situace s odpady se od začátku roku zhoršila. Obdrželi jsme nový ceník
od společnosti Resur za svoz tříděného odpadu s nárůstem o 30-40 % na všech
komoditách. Na trhu je o vytříděný odpad malý zájem. Stejně tak se snížily ceny za
výkup elektrospotřebičů. I třídění se tedy čím dál více zdražuje a je třeba ho brát
spíše jako vstřícný krok k ekologii než ke snižování nákladů.
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V budoucnu se bude celý systém nakládání s odpady měnit. Je navrženo, že obce
budou zařazeny dle účinnosti třídění do několika skupin a podle toho zaplatí
poplatky za uložení na skládce. Bude se hodnotit především hmotnost uloženého
komunálního odpadu, přepočteno na občana. Třídit bude potřeba ještě více než
dnes. Bude třeba si uvědomit, že vyhazování „těžkého“ železa do popelnice se
všem prodraží. Nevím však, jak zajistit, aby se všichni lidé žijící v Dalovicích přihlásili
k pobytu, aby výpočet byl spravedlivý. Využití separovaného odpadu je závislé na
podpoře státu. O změnách v odpadovém hospodářství se vedou diskuze, jisté je,
že bez podpory využití recyklovaného materiálu, např. formou daňových úlev pro
zpracovatele, to nepůjde.
Jk

REKONSTRUKCE MOSTU V PRŮBĚŽNÉ ULICI - UZAVÍRKA
Koncem dubna měla být dokončena rekonstrukce ulice Borská. V době psaní
tohoto článku se zdá, že se dílo podaří dokončit. Od 21. do 24. dubna 2020 je
plánována pokládka asfaltu a doprava v Borské bude značně omezena. Pokuste se
průjezdu křižovatkou u sběrného dvora raději vyhnout. Na místě budou omezení
vyznačena značkami a doprava usměrňována pracovníky.
S vyhlášenými opatřeními vlády vzniklo několik dílčích komplikací, které měly vliv
na realizaci stavebních prací, na druhou stranu se v místě probíhající rekonstrukce
značně zmenšil provoz. Řešení tvaru křižovatky u sběrného dvora, které vyvolalo
u některých řidičů zděšení, má zabezpečit zvýšení bezpečnosti chodců. Vždy platí
„něco za něco“. V tomto případě to pro některé občany bylo na úkor parkování
aut pod okny jejich bytů. Kde to šlo, byla vytvořena parkovací místa. Automobilů
je bohužel tolik, že parkování ve staré zástavbě bude i nadále problematické.
Nezbyde než parkovat dále od svých domovů. Nabízí se jednosměrná část ulice
Borská, ve které je podle zákona vedle zaparkovaných vozidel požadovaná
šířka komunikace 3,5 m pro průjezd vozidel. Tam, kde je provoz na komunikaci
obousměrný, má po zaparkování automobilu zůstat průjezd 6 m, a to často nebývá.
Dalším nepříjemným omezujícím krokem pro občany bude uzavírka mostu přes
Vitický potok, u restaurace U Doubků. Z tohoto důvodu bude zřejmě od května
zřízena ve směru na K. Vary objízdná trasa - nejpravděpodobnější se jeví varianta
přes Letní ulici (podél dálnice). Borský autobus by měl projíždět přes ulici
V Břízkách, aby byly zachovány autobusové zastávky ve Vysoké. Zde se bude muset
důsledně hlídat parkování na určených místech, aby byl průjezd zajištěn. Provést
opravu tohoto mostu bez uzavírky je nemožné, zobousměrnit Borskou ulici nelze
z důvodu zúžení jízdního pruhu stavebními úpravami v křižovatce u sběrného dvora
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a kvůli parkujícím automobilům. Někteří řidiči si již navykli jezdit touto trasou,
protože to mnohdy bylo lepší.
Prosíme o trpělivost všechny obyvatele a o vzájemnou ohleduplnost všechny
řidiče. Opravit to musíme.
Jk

Zdroj: EKO-KOM
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím ohledně úhrady poplatků
za popelnice a psy, a to i v případě, že už jste poplatky uhradili!
Při platbách poplatků bankovním převodem totiž často dochází k mnoha chybám,
které pak znemožňují správné přiřazení platby, a můžete se tak dostat mezi
dlužníky. Jedná se zejména o tyto chyby:
- uhraditel poplatku není zároveň nájemcem popelnice nebo majitelem/
přihlašovatelem psa a v poznámce není uvedeno příslušné jméno
- chybné číslo bankovního účtu – nájemné se platí na jiný účet než poplatky
- částky neodpovídají aktuálnímu ceníku, platnému od r. 2020

PLATBA NÁJEMNÉHO
Č. účtu:

115 – 1639830237/0100

POPLATKY ZA POPELNICE

Č. účtu:
15620341/0100
Do poznámky uveďte jméno a příjmení nájemce popelnice, případně i adresu,
na níž je popelnice umístěna (týká se majitelů vícero nemovitostí).
Ceník platný 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 posunuta do konce dubna 2020.
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POPLATKY ZA PSY

Č. účtu:
15620341/0100
Do poznámky uveďte jméno a příjmení majitele/přihlašovatele psa.
Ceník poplatků za psy od r. 2020
Za psa chovaného v RD nebo na zahradě
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za psa chovaného v bytovém domě se 4 a více byty
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za psa chovaného na sídlišti Na Výsluní
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P.
(Zjednodušeno – podrobněji na webových stránkách obce.):

200 Kč
100 Kč
400 Kč
200 Kč
600 Kč
900 Kč
200 Kč

V případě dotazů, nebo zjistíte-li, že jste nezaplatili správně, volejte na OÚ:
353 222 789 nebo 721 701 904

PLATBY ZA HROBOVÁ MÍSTA

Č. účtu:
15620341/0100
Do poznámky uveďte „Hrob, příjemní nájemce, číslo hrobu“, např. "Hrob, Novák,
U-1-1-U"
Současně s platbou je nutné podepsat novou smlouvu!!! Tento krok učiníme,
až bude situace klidnější a bude umožněný pohyb na veřejnosti. Schůzku je potřeba
si domluvit s p. Vrbovou - 724 195 475.
Pohřbívání je za současného stavu povolené, ale jen za bezpečnostních podmínek
(nutnost zakrytí obličeje, doporučené odstupy lidí od sebe 2 m).
Pokud chcete s pohřbením zesnulých počkat, můžeme Vám nabídnout uložení
urny v naší márnici za poplatek 50 Kč za měsíc (vyřizuje správce hřbitova,
p. Scheerbaumová – 777 239 752).
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V současné době funguje ordinace praktického lékaře především v telefonickém
režimu.
S požadavky se obracejte na tato tel. čísla:
• MUDr. Edita Nesvedová: 770 172 033
• MUDr. Libor Maryško, vedoucí lékař: 602 116 704
• Irena Žůrková, vrchní sestra: 602 116 704
Ordinační hodiny - středa od 13:00

ZŠ A MŠ DALOVICE
11. března byly vyhlášeny mimořádné zdravotní prázdniny.
Jejich ukončení bude oznámeno ve sdělovacích prostředcích
i na stránkách školy.
V důsledku tohoto opatření byl pozměněn způsob zápisu
žáků do 1. ročníku ZŠ – děti budou zapsány na základě
přihlášky odeslané škole jejich zákonným zástupcem.
Vyplněné a podepsané formuláře (ke stažení na www.zsmsdalovice.cz) odešlete
na adresu školy do 30. dubna 2020.
Zápis dětí do MŠ proběhne od 2. května do 16. května 2020, a to také pouze
elektronickou formou (datová schránka, e-mail) nebo poštou.
Veškeré informace najdete na www.zsmsdalovice/skolka/zapis nebo na telefonním
čísle 773 435 483. Potřebné dokumenty jsou ke stažení na www.zsmsdalovice.cz/
skolka/dokumenty.
Den otevřených dveří v MŠ plánovaný na 23. duben 2020 se ruší.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Na neděli 8. března byla naplánovaná oslava MDŽ. Vše bylo připraveno, ale
do poslední chvíle kulturní komise zvažovala, jestli nebude lepší ji letos zrušit.
Vzhledem k vyvíjející se situaci se členky kulturní komise obávaly, zda vůbec někdo
dorazí.
Sebraly však odvahu a šly do toho
- připravily občerstvení, květinové
dárečky, rozlily uvítací drink, a nakonec
byly překvapené, kolik lidí se akce
zúčastnilo a setrvalo až do konce.
Oslava se opravdu povedla, a to je moc
dobře, protože to bylo na delší dobu asi
poslední společné setkání.
K dobré náladě a pohodě přispěly
děti z mateřské školy, které si
pod vedením paní učitelky Jany
Šulcové a Katky Pechové nacvičily
vystoupení na téma Vitamíny.
Následovalo
malé
divadelní
představení netradiční pohádky
o Sněhurce a sedmi trpaslících,
které v knihovně natrénovaly děti
6. ročníku. Završením pak bylo
hudební duo Víšek & Víšek (Luboš Víšek ml. se svým saxofonem byl překvapením
a dárečkem pro všechny, i pro samotné organizátorky). A tancovalo se a zpívalo…
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KNIHOVNA
Od 12. března je pro návštěvníky zavřená i knihovna. Všem čtenářům se knihy
automaticky prodlužují až do doby, než bude znovu otevřeno.
Mnohé akce byly zrušeny (Hry bez hranic, Nekoktám, čtu!), jiné prozatím odloženy
(Noc s Andersenem), ale ráda bych vám nabídla soutěž Kde končí svět, jejíž
12. ročník stále probíhá. Naše knihovna se do ní letos zapojuje poprvé.
A tak vyzývám všechny – malé i velké, na věku vůbec nezáleží, stačí mít jen trochu
odvahy zkusit si vymýšlet a hrát si – ZAPOJTE SE!!! Letošní téma zní Labyrint světa
– Komenský a ráj knížek.
Moc se těším na vaše výtvory a nápady. Autoři nejlepších, nejvtipnějších
a nejoriginálnějších dílek budou odměněni.
Podrobnější informace najdete na www.knihovnadalovice.cz, kde jsou i tipy
na čtení-nečtení pro děti i dospělé.

A KAM TEĎ?
Virtuálně kamkoli, a nejen v kraji
V minulém čísle jsme psali o aplikaci GEOFUN a putování s Marcebilou. Takže jestli
jste to ještě neudělali, právě teď je ideální čas ji vyzkoušet. A tady je pár dalších
tipů:
Národní muzeum připravilo virtuální prohlídky pro děti i dospělé - www.nm.cz/
virtualne-do-muzea. Online prohlídky dalších muzeí a galerií České republiky
najdete na www.cz-museums.cz/calendarium/
Podívat se můžete i na hrady a zámky: www.npu.cz/
cs/ups-sychrov/Virtualni-prohlidka. Kasteláni Územní
památkové správy na Sychrově vytvořili řadu krátkých
"virtuálních prohlídek", a tak zde nahlédnete nejen do
zámku Sychrov, ale i do řady zajímavých míst, mnohdy
běžně nepřístupných.
Vydat se můžete virtuálně i do zoologických zahrad a na mnohá další místa.
Anebo prostě na zahrádku, máte-li to štěstí, že ji máte.
Pokud si v tomto roce budete pořizovat kompostér minimálně za 500 Kč, můžete si
na OÚ zažádat o příspěvek ve výši 500 Kč – viz zadní strana DL.

Příspěvek na nový kompostér v r. 2020 – 500 Kč

Postup:
1. Zakoupení kompostéru v minimální hodnotě
500 Kč.
2. Podání žádosti o příspěvek na OÚ (nejpozději
do 30. 11. 2020) + doložení daňového dokladu
za kompostér
3. Podepsání smlouvy a vyplacení příspěvku
žadateli.

Pozor:
• Žadatelem smí být jen dalovický občan nebo majitel nemovitosti v katastru
obce Dalovice
• Kompostér musí být umístěn na pozemku v katastru obce (umístění bude
uvedeno ve smlouvě o poskytnutí příspěvku)
• Žadatel je povinen umožnit kontrolu dodržení podmínek zástupci obce po
dobu 2 let od podepsání smlouvy
• Žadatel neobdržel příspěvek na kompostér v letech 2018 a 2019
(Podrobněji na webových stránkách obce.)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 17. května 2020
– můžete přispět svými nápady, fotograﬁemi…

