DALOVICKÉ
LISTY 7/2021

V roce 1892 nechal majitel dalovického panství baron Friedrich Riedl von
Riedenstein okolí nově postaveného zámku upravit na park v tehdy oblíbeném
anglickém stylu. Se svými téměř 1700 stromy se zámecký park stal nemovitou
kulturní památkou. V letech 2014-2015 proběhla revitalizace za finanční podpory
EU a MŽP. O současných plánovaných úpravách se dočtete na s. 4.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 29. jednání zastupitelstva dne 18. 10. 2021:
• byla schválena směna pozemků potřebných k realizaci cyklostezky
Všeborovice - Šemnice (části pozemku p. č. 336/7, k. ú. Všeborovice,
a pozemku p. č. 336/2, k. ú. Všeborovice, o výměře 35 m2);
• byl schválen záměr směny pozemku p. č. 422, k. ú. Všeborovice (jedná se
o pozemek lesní cesty, který chce obec směnit za pozemky ve vlastnictví
Lesů ČR v intravilánu obce);
• byl schválen Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě o závazku veřejné služby v
přepravě cestujících, autobusová linka č. 17, s Dopravním podnikem
K. Vary, a. s.;
• bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2021;
• byla schválena vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci;
• byly vzaty na vědomí návrhy rozpočtu obce Dalovice a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Dalovice na rok 2022;
• v rámci veřejné zakázky „Obměna veřejného osvětlení Dalovice – I. etapa“
byla schválena nejvýhodnější nabídka, od společnosti HDT Impex, s. r. o.,
v nabídkové ceně 1 059 934 Kč bez DPH;
• byly schváleny méněpráce a dodatečné stavební práce VZ „Rekonstrukce
šaten a přístavby TJ Čechie“ v celkové ceně díla včetně dodatku
11 402 133,03 Kč bez DPH;
• bylo schváleno podání žádostí o dotaci z programu obnovy rozvoje venkova
MMR na projekty: Stavební úpravy ulice Prosluněná  - Dalovice“ a „Oprava
střechy a fasády obecní knihovny“;
• byla schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Dalovice za období
2016–2020 vč. pokynů pro zpracování Změny Územního plánu Dalovice
a bylo schváleno pořízení Změny Územního plánu Dalovice zkráceným
postupem.
30. jednání ZO je plánováno na pondělí 6. 12. 2021 od 18:00.

Vybudování odborné učebny ICT a jazykové laboratoře
V průběhu roku 2019 byla ohlášena dotační výzva z IROP s názvem „Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony“. Pro obec a školu to znamenalo okamžitě
připravovat podklady a být ve střehu, až k vyhlášení výzvy dojde. Ve škole sice
dochází průběžně k postupné rekonstrukci učeben, ale vědělo se, že úspěch s

touto dotací by škole velmi pomohl. Počítačová učebna,
jazyková učebna a zejména konektivita je velmi nákladná.
Byla oslovena společnost Z+M Group, která má s realizací
obdobných zakázek zkušenosti. Byl připraven projekt,
studie proveditelnosti a bezprostředně po umožnění
příjmu žádostí byla naše žádost zaregistrována. Záleželo na
pořadí podaných žádostí. Zájem byl veliký a z počátku to
vypadalo, že na nás z fondů EU nezbyde. Odeslání žádosti
v šesté vteřině po otevření výzvy nás odsunulo z první
padesátky a to nevypadalo moc nadějně. Později došlo ze
strany IROP k navýšení alokované částky na celkových 707
mil. Kč a naše žádost byla uznána jednou z 87 úspěšných.
Projekt s názvem „Vybudování odborné
učebny ICT a jazykové laboratoře“
byl rozpočtován na cca 8,6 mil Kč,
očekávaná dotace ze způsobilých výdajů
je až 85 %. Čekala nás tři výběrová řízení.
V červnu se začalo se stavebními úpravami
od úpravy podlah, stěn, nových
sanitárních zařízení, osvětlení a rozvodů
elektřiny až po finální vymalování.
Během prázdnin byl dodán nový nábytek
a ještě začátkem září se dokončovaly
práce kolem konektivity. Pod tento pojem se dá zahrnout vše, co se týká digitalizace,
tj. nové datové rozvody, optický propoj mezi budovami, nový server, počítače,
zrychlení internetu apod. Nedílnou součástí projektu jsou výukové programy,
různé výukové stavebnice, interaktivní tabule. Možnosti výuky jsou dnes podstatně
jinde než před realizací. Důležité bude se s tím
vším naučit pracovat a využít nové možnosti
k výuce. Na konci září byla zpracována zpráva
o ukončení realizace projektu a podána žádost
o proplacení. Vrátit by se do rozpočtu mělo cca
7,3 mil. Kč.
Štěstí přeje připraveným, proto se již připravuje
nový projekt na rekonstrukci odborných
učeben fyziky, chemie a přírodopisu. Realizace
proběhne pravděpodobně až v roce 2023.
Příští rok budeme se zlepšováním podmínek pro vzdělávání ve škole pokračovat
z vlastních zdrojů, chystají se dvě učebny na prvním stupni a opravy včetně
malování v mateřské školce.
JK
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Komunální odpad – změna způsobu platby
Připomínáme, že k 31. 12. končí platnost smluv za svoz komunálního
odpadu. Nové ohlášení (registrace) je nutné, i když nedochází
ke změně velikosti nádoby a četnosti svozu. Vyplněný ohlašovací
formulář (ke stažení na https://www.ou-dalovice.cz/formulare
nebo k vyzvednutí na OÚ) je třeba doručit na obecní úřad (osobně,
poštou, e-mailem nebo datovou schránkou), a to nejpozději
do 10. prosince 2021.
CENÍK ÚHRADY ZA ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2022
Objem nádoby
60 litrů
80 litrů
120 litrů
240 litrů
1 100 litrů
nemovitost bez nádoby

Četnost odvozu
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně

Roční sazba
1 716,- Kč
2 288,- Kč
3 432,- Kč
6 864,- Kč
31 460,- Kč
396,- Kč

(Omlouváme se za chybu v ceníku v minulém čísle DL – vypadla částka za svoz 80litrové popelnice.)

Splatnost úhrady za odvoz komunálního odpadu pro rok 2022 je nejdéle
do 31. ledna 2023.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební účast byla v Dalovicích 65,07 %. Úředních obálek bylo vydáno 1017,
platných hlasů bylo odevzdáno 1008:  
• SPOLU – ODS, KDU ČSL, TOP 09 – 270 hlasů
• ANO 2011 – 259 hlasů
• Piráti a Starostové – 174 hlasů
• Svoboda a přímá demokracie – 116 hlasů
• Přísaha Roberta Šlachty – 53 hlasů
• ČSSD – 42 hlasů
• KSČM – 28 hlasů
• Trikolora Svobodní Soukromníci – 20 hlasů
• Strana zelených – 17 hlasů
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• Volný blok – 12 hlasů
• Otevřeme Česko normálnímu životu – 6 hlasů
• Aliance pro budoucnost – 3 hlasy
• Hnutí Prameny – 3 hlasy
• Švýcarská demokracie – 2 hlasy
• Aliance národních sil – 1 hlas
• Urza.cz: Nechceme vaše hlasy – 1 hlas
• Koruna Česká – 1 hlas
Kompletní výsledky voleb včetně preferenčních hlasů najdete na www.volby.cz.

Úpravy zámeckého parku
Letošního roku, na přelomu srpna a září, byla provedena prohlídka a revize stavu
stromů v zámeckém parku odbornou firmou. Ze zprávy vzešla nutnost kácení
7 ks stromů, které jsou napadeny rozsáhlou hnilobou, dřevomorem kořenovým či
infekcí, a hlavně také z důvodů bezpečnosti občanů. Vzhledem k tomu, že je zámecký
park nemovitou kulturní
památkou, byl požádán orgán
památkové péče o vydání
závazného stanoviska ke
kácení. Plán péče o ostatní
stromy je nastaven na dalších
5 let, kdy bude v každém
roce řešeno ošetření dalších
jedinců tak, aby stromy
co nejlépe prosperovaly.
Dále bychom chtěli apelovat
na majitele pejsků, aby se
při venčení svých mazlíčků
vyhýbali keřům. Keře, na
které psi vykonávají svou
potřebu, jsou znehodnoceny
a musí být nahrazovány
novými. Obec tak na novou
výsadbu vynakládá finanční
prostředky, které by mohly
být využity jinde.
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Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Upozorňujeme vlastníky a uživatele pozemků,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ
Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“). ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ
V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE ROZSAHU uvedeného v podrobnějších
informacích. Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a budeli ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na
dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých
délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti
10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně
osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
(Podrobnější informace na webových stránkách obce.)

(Placená inzerce)
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek dvanáctý
Hřbitov v Dalovicích
Až do konce 19. století se pohřby místních obyvatel konaly na hřbitově v Sedleci.  
Teprve r. 1903 se obecní výbory Dalovic, Všeborovic a Vysoké usnesly na zřízení
vlastního hřbitova. Pro hřbitov bylo vybráno místo ve Všeborovicích. Hřbitov byl
vybudován v r. 1904. Hřbitovní správu tvořilo 7 radních ze tří uvedených obcí.
Na hřbitově jsou pohřbeni např.:
- majitelé dalovického panství baron Friedrich Riedel von Riedenstein
  (1832–1905) a baronka Matylda Riedel von Riedenstein (1848–1937),
-  první farář v kostele Panny Marie Utěšitelky Paul Fritze (1875–1931),
-  ředitel a spolumajitel porcelánky a po její změně v Epiag r. 1918 její
   významný akcionář Ludwig  Pröscholdt  (1846–1924).
Po zřízení hřbitova si hrobky nechali kolem hřbitovní zdi vybudovat všichni
majetnější obyvatelé Dalovic, Všeborovic a Vysoké – např.:
-  sedláci a majitelé větších usedlostí – Reinl, Loh, Endisch, Jakob,
-  rodina veterináře Grafa, profesora Franke, vrch. učitele Richtera,
-  podnikatelé Grimm, Zebisch, Gottl, Kretsch, Schmidt, Reinl.
Byly i případy, že dalovičtí občané nechali své
hroby v Sedleci zrušit, exhumovali své zemřelé
příbuzné a převezli je do nových hrobů na
právě vzniklém novém hřbitově v Dalovicích.

Místo posledního odpočinku
Friedricha a Matyldy Riedel
von Riedenstein, kteří v roce
1872 koupili dalovické panství
a výrazně se zasloužili o rozvoj
naší obce.
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V I. světové válce zahynulo 80 mužů z Dalovic, 24 mužů ze Všeborovic a 10 z Vysoké.
Většinou zahynuli daleko od domova a tam také byli podle evropských zvyklostí
pohřbeni. Na jejich památku, vlevo od vstupní brány do hřbitova, je vybudován
pomník se jmény všech zemřelých vojáků z Dalovic, Všeborovic a Vysoké.
Pomník obětem I. světové války
(válečný hrob č. CZE-4103-10075)

Tablo padlých v I. sv. válce z interiéru
dalovické kaple Panny Marie Utěšitelky (v
r. 1929 se přední část kaple s věžičkou stala
předsíňkou současného kostela –
viz DL 1/2021).

Někteří dalovičtí občané si pamatují, jak
před r. 1989 chodili v květnu průvodem
na hřbitov ke „hrobu rudoarmějců“.  
Dnes už můžeme říci, že ve skutečnosti
se jedná o válečný hrob č. CZE-410310067, který vznikl v průběhu II. světové
války.
(Válečný hrob byl vždy místem, kde se
pohřbívaly ostatky osob, které zahynuly
v   důsledku účasti ve vojenské operaci
nebo v důsledku válečného zajetí bez
ohledu na to, za jakou armádu ve
válečném konfliktu bojovali - potvrzeno
to bylo mírovými dohodami po I. sv.
válce.)
Válečný hrob č. CZE-4103-10067 –
hrob „Rudoarmějců"
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V letech 1940–1945 bylo ve válečném hrobě na dalovickém hřbitově pohřbeno:
13 vojáků Rudé armády, kteří zemřeli během let 1942–1944 v zajateckém táboře
Dallwitz na následky zranění nebo byli zastřeleni. Byli pohřbeni ve společném
válečném hrobě na dalovickém hřbitově a zaznamenáni v matrice zemřelých.
(V roce 1940 vznikl na severozápadě od Vysoké směrem na Sadov zajatecký tábor
Dallwitz. Vězněni zde byli zajatí vojáci, především Francouzi, Belgičané, Poláci,
Jihoslované a Rusové. Nejednalo se o koncentrační tábor pro civilní obyvatelstvo,
ale o zajatecký tábor pro vojáky. Zajatci – průměrně jich bylo 400 – pracovali v
blízkých továrnách. Tábor byl vybudován ve staré továrně na plavení kaolinu, v
místě nazývaném Erlmühle. Byl ohrazen dvojitým plotem z ostnatého drátu a
střežen posádkou SS. V květnu 1945 byl rozpuštěn před příchodem spojeneckých
armád.)
12 vojáků německé armády (Wehrmachtu), kteří zemřeli na následky válečných
zranění (vč. leteckých náletů) v sanitárních vlacích směřujících do nemocnic v
Německu. Jejich těla byla z vlaků vynesena na nejbližší železniční zastávce – v tomto
případě v zastávce Dallwitz – a nejbližší obec Dallwitz (Dalovice) měla povinnost je
důstojně pohřbít ve válečném hrobě.
Jména 11 německých vojáků – z toho pravděpodobně 3 zdravotnic – jsou
zaznamenána v archivu zemřelých, jméno jednoho vojáka je neznámé. Všichni byli
pohřbeni ve společném válečném hrobě na hřbitově v Dalovicích.
3 vojáci francouzské armády, kteří zemřeli v zajateckém táboře Dallwitz na
následky zranění z bojů. Byli pohřbeni na dalovickém hřbitově a zaznamenáni
v matrice zemřelých (1 v samostatném a 2 ve společném hrobě).   Ostatky
francouzských vojáků byly exhumovány r. 1954 a převezeny do Francie.
3 italští vojáci, kteří bojovali spolu s německými vojáky a zemřeli na konci
II. světové války. Byli pohřbeni do volných hrobů na dalovickém hřbitově
poblíž válečného hrobu. Dne 23. 6. 1995 byly ostatky italských vojáků
na žádost italského velvyslanectví exhumovány a převezeny do Itálie.
Dalovický hřbitov byl v dobrém stavu udržován do r. 1945 a všechna obvyklá
agenda s ním související byla vzorově vedena. Ještě do r. 1955 se udržoval dobrý
vzhled hřbitova, ale v knize zemřelých byly vynechávány celé stránky. Po kontrole
z MNV v K. Varech r. 1970 se záznamy zpětně doplňovaly od r. 1945. MNV Dalovice
se o hřbitov v letech 1956–1975 staral jen velmi málo a ten postupně chátral.
V roce 1976 převzala dalovický hřbitov Technická správa města Karlovy Vary.
Teprve na základě zákona č. 172/91 Sb. se Obec Dalovice stala opět vlastníkem
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hřbitova. Od ledna 1992 byl správcem hřbitova p. Jan Zmeškal. Za jeho působení
se vzhled hřbitova výrazně
zlepšil.
Další
správkyní
hřbitova je od května 2007
paní Alena Scheerbaumová,
která se stará nejen vzorově
o hřbitov, ale její zásluhou
je i dokončená rekonstrukce
„márnice“ se zvonicí.
(Údržbu hřbitova má od
dubna 2021 na starost
Veronika Kanalašiová –
pozn. red.)
S blížícími se „dušičkami“ (2. 11. Památka zesnulých) je třeba ocenit dalovický
hřbitov jako důstojné místo, kam můžeme uložit naše blízké zesnulé a chodit na
ně vzpomínat.
Zdroj:
• Materiály ze Státního okresního archivu v K. Varech získané v září 2011
• Materiály z Ministerstva obrany ČR získané v srpnu 2011
• Materiály z archivu Obce Dalovice

(ZAJ, převzato z DL 8/2011)

Obrazová část:
• Materiály OÚ
• https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-kaple-panny   marie-utesitelky
• Současné fotografie pořízené 17. října 2021
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ZE SPORTU
Zajímavosti z dalovického tenisu Čechie Dalovice
Na našich kurtech hraje mnoho rekreačních hráčů, ale máme tu i hráčku z Dalovic,
která se věnuje závodnímu tenisu. Zuzka Horská (17) tu trénuje od svých sedmi let
a vypracovala se mezi nejlepší hráčky Karlovarského kraje. Zúčastňuje se turnajů
po celé republice a hraje i v Německu. Startovala třikrát na Mistrovství republiky,
reprezentovala Karlovarský kraj na juniorském FedCupu a Olympiádě dětí a
mládeže v Brně. Naposledy, 13. 9. 2021, vyhrála turnaj dorostu na Lokomotivě KV.
Na podzim bude skládat trenérské zkoušky, tak si příští rok na jaře můžete přijít se
Zuzkou zatrénovat.
Dále je členem našeho oddílu senior Ivan
Kysela, který se pravidelně a úspěšně
zúčastňuje seniorských turnajů série ITF. Z
jeho letošních tenisových výsledků uvádíme
semifinálovou účast na turnaji Jurmala v
Litvě, dále finále na mezinárodním tenisovém
mistroství jednotlivců v polských Sopotech
a vítezství ve čtyřhře se svým holandským
partnerem Jacobem Penmanem.
Na mezinárodním mistrovství ČR v Karlových Varech zmiňujeme finále čtyřhry se
spoluhráčem a semifinálovou účast v jednotlivcích. K dalším letošním úspěchům
lze přiradit vítezství na turnaji ve slovinském Domzale. Posledním turnajem bylo
pak mistrovství Evropy seniorů v chorvatském Umagu, kde Ivan Kysela skončil ve
čtvrtfinále, a ještě obsadil 3. místo ve čtyřhře. Momentální umístění Ivana Kysely
ve světovém seniorském žebříčku v kategorii 65+ je 55. místo.
Letošní venkovní sezóna končí, ale v té příští bychom vás, příznivce tenisu, rádi
uvítali na tenisových kurtech v Dalovicích.
(Václav Koutek)

Nohejbalový turnaj u Čutňáka – oprava informací z minulého čísla DL
V minulém čísle DL byli chybně (ne)uvedeni
vítězové nohejbalového turnaje, který v září
organizovala Hospůdka u Čutňáka. Správné
pořadí vítězných týmů je: 1. místo – Šampióni,
2. místo – Tři fotři a 3. místo – Baumax. Moc se
omlouváme a gratulujeme!
(red.)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Den seniorů
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. I my jsme
tradičně připravili hudební posezení k jejich svátku. Pro každého byla nachystaná
uvítací sklenka vínka a bohaté občerstvení v podobě chlebíčků, kanapek, mini
řízečků a samozřejmě i sladkého překvapení ke kávě, které upekla Lenka Šustrová
a tímto jí moc děkujeme.
K tanci i poslechu hrál pan Luboš Víšek a těšilo nás, že přes nízkou účast i na tanečky
došlo. Dámy se nechaly unést hudbou, pány nechaly sedět a hodily si společný
taneček bez nich. To svědčilo o dobré náladě. Mezi naše dříve narozené občany
zavítal i pan starosta Jiří Karas prohodit s nimi pár slov. To každého potěšilo. Jen nás
mrzela nízká účast, tak snad až pomine covidové období, bude to o malinko lepší.
Děkuji celé kulturní komisi za spolupráci a budeme se těšit příští rok.
(Lucie Prokopiusová)

Dalovický bazárek
15. a 16. října se v dalovickém společenském
sále již po osmé konal Dalovický bazárek.
V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne zde
bylo možné levně nakoupit nejen pro děti
(oblečení, hračky, kočárky, autosedačky…),
ale i pro dospělé. K mání byly jak věci
bazarové – od maminek, jejichž dítka z nich
již vyrostla, tak zcela nové (např. čepice,
nákrčníky…) přímo od jejich výrobců.

Nechyběla ani nabídka
knih vyřazených z obecní
knihovny a výtvarná
dílnička, na které děti
ukázaly, že vyrobit si
krásnou dekoraci ze staré
knihy je pro ně hračka.

Akce se moc povedla a už se těšíme na jarní, již devátý bazárek.
(Soňa Kubátová, organizátorka)
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ZVEME VÁS…

Ve středu 17. listopadu pořádá obec
Dalovice LAMPIONOVÝ PRŮVOD. Sraz
je v 16:30 u obecního úřadu. Čeká vás
pohádková cesta, na jejímž konci každé
dítko dostane buřtík a čaj. Občerstvení bude
zajištěno i pro dospělé. Budeme se těšit.
A nezapomeňte lampion.

V neděli 28. listopadu od 17:00 vás srdečně zveme na adventní
setkání u příležitosti ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU vedle
obecního úřadu. O příjemnou atmosféru se postarají děti
z dalovické mateřské školy a „Anča Band“.
Zveme vás také na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DaD kvintetu, Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a 20členného smíšeného pěveckého sboru. Po třech
letech přivítáme toto seskupení v dalovickém Společenském objektu v sobotu
11. 12. 2021 ve 14:30. Pro zájemce o naladění příjemné
atmosféry mají účinkující připravené české a moravské
koledy v úpravách pro netradiční nástrojové obsazení
(harfa, flétny, hoboj, kontrabas,
violoncello, housle). Pořadem vás
provede herečka Lucie Domesová.
Hned následující den – v neděli 12. prosince od 17:00 se
v dalovickém společenském sále koná tradiční SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM, ČERTEM A ANDĚLEM. Letos si na něj děti sice
budou muset trošku počkat, ale zato budou odměněny balíčkem
dobrot (přinejmenším ty hodné).
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Za poznáním i zábavou
Znáte Marcebilu? Tajemno ke krajině
Krušných hor neodmyslitelně patří,
a není proto divu, že se tajemné příhody
ze zdejších lesů, luk, roklí a starobylých
hornických děl objeví tu a tam mezi lidmi.
Duchů a bytostí mají Krušné hory více, ale
jedna mezi ostatními kraluje, jak četností
výskytu v kronikách, tak přímo v krajině.
Je sympatické, že nejznámější legendou
Krušných hor je žena, dívka. Jmenuje
se Marcebila, někde jí říkají Marybila či
Mařebila. Stejně jako se mění její jméno,
mění se i její podoba. Pro někoho je to
vysoká hubená stařena, pro někoho selka
či křehká dívka. V čem se ale všichni
shodují, je barva jejích vlasů. Jsou tmavé
a prolínají se s jejím mlžným závojem.
Právě s Marcebilou se můžete virtuálně
projít obcemi a městy Krušnohoří a Podkrušnohoří v rámci vzdělávací hry
„S Marcebilou Krušnohořím“. Jedná se o první negeolokační hru vytvořenou
v aplikaci GEOFUN a najdete ji na odkaze https://www.schoolfun.cz/s-marcebiloukrusnohorim/. Vydejte se na cestu s legendou Krušných hor poznávat zajímavá
místa a dávná tajemství a pomozte Marcebile splnit důležitý úkol.
A pokud chcete přímo do terénu, stačí si stáhnout aplikaci GEOFUN do mobilu.  Hry
v ní přináší unikátní příběhy, jejichž součástí se stávají samotní hráči, a poznávání
je tak pro ně mnohem zábavnější a přináší mnoho zážitků. Princip hry spočívá
ve využití chytrých telefonů (smartphones) se systémy iOS nebo Android, které
umožňují lokalizaci. Díky GPS modulu telefon přesně ví, kde se nacházíte, a podle
toho reaguje, komunikuje a uděluje úkoly. Kromě toho tak měří čas, umí nahrávat
i pouštět video, zobrazovat fotografie, komunikovat s vámi hlasově, hodnotit vaše
odpovědi na různé otázky, zvládá rozšířenou realitu, a ještě mnoho dalšího. Hry
jsou rozšířeny po celé České republice.
Přímo v Dalovicích provází zámeckým parkem básník Theodor Körner, po němž je
pojmenován místní památný dub, jehož stáří je odhadováno na 700 let. Pomůžete
básníkovi nalézt ztracený rukopis básně o pěti dalovických dubech?
Na nevšední špacírek panstvím a neobyčejnými životy baronky a barona Riedl von
Riedenstein, kteří se nejvíce zapsali do historie obce, pak láká dalovická naučná
stezka.
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Do porcelánového království se můžete vydat v sousedním Sadově. Cílem hry pro
rodiny s dětmi je vysvobození skřítka Porcelánka ze spárů černokněžníka Střepa.
V horách seznamuje s unikátním 12kilometrovým vodním dílem Blatenský příkop
prapotomek stavitele Stephana Lenka. Z vyprávění, které se u něj v rodině dědí
z generace na generaci, toho o vodním příkopu ví víc, než je zdrávo.
No a sám Ježíšek seznamuje děti se zapeklitými úkoly na své cestě na Božím Daru.
Další zajímavé hry v kraji pak nabízí také město Karlovy Vary. Můžete si vybrat cestu
po karlovarských vyhlídkách s průvodcem Karlem IV. nebo se vydat po stopách
filmu. David Becher provádí po mlýnské kolonádě a na další hru lákají místní parky
a hřbitovy.
Více informací najdete na portále www.geofun.cz nebo přímo v aplikaci do mobilu.
(Ing. Kateřina Krumphanzlová, Sdružení Krušné hory – západ)

Obecní knihovna
Během letošních Českých dnů proti rakovině se na OÚ, v knihovně a ZŠ vybralo
3 037 Kč. Děvčatům z 8. ročníku, které nabízely kytičky v prostorách
ZŠ, děkujeme za pomoc.
V průběhu celého listopadu poběží v knihovně a na OÚ další veřejná
sbírka u příležitosti Dne válečných veteránů (11. 11.).
Začátkem října se v knihovně rozběhla
Virtuální univerzita 3. věku. Pro letošní
podzim bylo vybráno téma České dějiny a jejich
souvislosti, na které se přihlásili 3 účastníci. 24. října
byly přihlášky do zimního semestru uzavřeny a další zájemci o studium si budou
muset počkat do jara. Již nyní se ale mohou podívat na další nabízená témata na
https://e-senior.czu.cz/ (Přehled virtuálních kurzů) a pomoci nám vybrat kurz pro
jarní semestr. Své návrhy mohou sdělit v knihovně, nejlépe do konce listopadu.
Těšíme se, že si z pestré nabídky vyberete a v
novém roce přijdete mezi nás.
Konečně se také snad dočkáme dlouho
odkládané Noci s Andersenem, a to v pátek
26. listopadu. Je určena pro děti 1. stupně ZŠ
a zájemci se mohou hlásit v knihovně.
(M. Slevinská, knihovnice)

UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 18. listopadu bude v knihovně ZAVŘENO
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