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Začátek září patří v Dalovicích Körnerovým slavnostem,
jinak tomu nebylo ani letos - více na s. 14

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 36. jednání zastupitelstva dne 29. 8. 2022:
• Byla schválena cenová nabídka VZMR na opravu silnice Stará Cesta
od společnosti EUROVIA CS, a. s., ve výši 2 566 666 Kč bez DPH. Oprava bude
prováděna technologií tzv. recyklace za studena. Předpokládá se realizace
v říjnu a po dobu cca 14 dní bude nezbytná úplná uzavírka úseku.
• Byly schváleny méněpráce a dodatečné stavební práce rekonstrukce mostu
v Široké ulici – celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 7 407 297,01 Kč bez
DPH. Vícepráce jsou spojeny především s přeložkou vodovodního řadu a na
žádost obce dojde k opravě části chodníku navazujícího na most.
• Byly schváleny méněpráce a dodatečné stavební práce na úpravě
ploch kolem kostela – celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 526 660,- Kč
bez DPH. Na tyto úpravy obec získala podporu Karlovarského kraje ve výši
200 000 Kč.
• V souvislosti se změnou katastrální hranice mezi obcemi byl schválen prodej
p. p. č. 536/2, k. ú. Dalovice, o celkové výměře 89 m2 obci Otovice, za cenu
100 Kč/m2.
• Byl schválen Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících – linka MHD.
• Byla schválena nabídka na zpracování záměru do ITIKA na projekt
„Odpočinková zóna Vysoká“ od společnosti ABRI, s. r. o.
• Byla schválena Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu na
projekt „Odborné učebny ZŠ“ se spol. Z+M Partner, s. r. o.
• Starosta informoval o situaci na energetickém trhu a o růstu nákladů na
elektřinu v obci a navrhl prověřit možnost omezit svícení veřejným
osvětlením mezi 23. a 4. hodinou.
• Byl schválen příspěvek na pořízení učebních pomůcek pro prvňáky ve výši
250 Kč na žáka.
37. jednání ZO je plánováno na pondělí 19. 9. 2022 od 18:00.

Návštěva hejtmana
Karlovarského kraje
Poslední
den
prázdnin
navštívil obec hejtman
Karlovarského kraje pan Petr
Kulhánek společně s radním
pro rozvoj Ing. Hromádkem.
Na fotografii starosta obce
Jiří Karas diskutuje nad
územním plánem a bojuje
o
zachování
sjezdu
z ostrovské silnice přes ČS
Benzina na Starou Cestu.
Uzavírka tohoto sjezdu na přelomu srpna a září způsobila nemalé komplikace
v dopravě a zcela odřízla přístup do Všeborovic pro vozidla nad 3,5 t.
Dalším tématem bylo získání příspěvku na probíhající opravu mostu, případné
převedení ulice Široké a Bohatické do majetku Karlovarského kraje a příprava
cyklostezky podél Ohře.
Návštěva byla zakončena společnou prohlídkou dětského domova ve vile
Chigirinsky.

Obec versus ceny energií

Zřejmě každý, kdo sleduje články v médích o rostoucích cenách energií na trzích, již
tuší, že situace je velmi vážná, a nikdo se neodváží odhadnout, co bude za měsíc.
V letošním roce se cena elektřiny již rázně promítla do hospodaření obce. Obec
pravidelně soutěžila dodavatele energií jak plynu, tak elektřiny v předstihu,
zpravidla vždy na následující dva roky. Pro dodavatele byla obec jako zákazník vždy
zajímavá, z důvodu vysokých odběrů. Jako mávnutím proutku se situace obrátila v
závěru minulého roku. Na letošní rok se již nepodařilo uzavřít smlouvu na elektřinu
s fixovanými cenami, ale byli jsme rádi, že máme uzavřenou smlouvu na tzv. SPOT
tarif, s cenami kopírujícími cenu EE na trhu. Nikdo jsme však netušili, že cena
poletí vzhůru takovým způsobem. S odstupem času chápu dodavatele, že nechtěli
uzavírat smlouvy zákazníkům s vysokou spotřebou, zřejmě vývoj předpokládali.
Cena se z běžných 3 Kč za kWh vyšplhala až k 15 Kč. Výběrové řízení jsme opakovali,
ale neobdrželi jsme žádnou nabídku.
Kde se nárůst cen projevuje? Největší skok je vidět ve školní jídelně a v základní
škole. Dopad na veřejném osvětlení se podařilo zmírnit investicemi do úspor,
výměnou výbojkových svítidel za LED technologie. Bohužel se ukazuje, že to nebude
stačit, a dokud se situace nezlepší, budeme omezovat svícení v noci, zejména mezi
23. a 4. hodinou. U obecních bytů a v DPS se nárůst nákladů také projevuje, ale
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pouze spotřebou ve společných prostorech a provozem čerpadel v kotelnách.
V bytech má smlouvu každý nájemník na sebe a záleží pouze na něm.
A jak je to s plynem? Na letošní rok je zafixován s cenou 611 Kč/MWh bez DPH. Na
příští rok 2023 dodavatele stále nemáme, v opakovaných výběrových řízeních jsme
nedostali žádnou nabídku k uzavření smlouvy. Na trzích vládne kolem energií chaos
a nezbývá než čekat až zasáhne vláda. Situace je velmi kritická. V současné době
se cena plynu pohybuje kolem 5000 Kč/MWh, což by mělo na každého značný
dopad. V návrhu rozpočtu obce na příští rok je s touto cenou počítáno a nárůst na
energiích oproti roku 2021 je ze 2,3 na 9 mil. Kč.
Z toho jednoznačně vyplývá, že se bude muset začít značně šetřit. Obec má největší
spotřebu plynu ve škole, kde odhad nákladů na topení je přes 2 mil. Kč. Škola byla
přetápěna a je na čase ubrat na komfortu. Snižování teplot ve třídách, a především
na chodbách, bude prvním krokem. Bohužel to samé čeká domácnosti jak v bytech
Na Výsluní, tak v DPS, kde jsou společné kotelny. Na šetření se připravuje celá
Evropa a nás to také nemine.
O tom, jak nákup energií na příští rok dopadne, budeme včas informovat, na
příští rok nezbyde než navýšit si zálohy na energie a doufat, že přijde nějaký zlom.
Nejpravděpodobnější varianta je, že nakoupíme drahý plyn pouze na 1. čtvrtletí, od
dubna se topit nebude, a budeme čekat na lepší zítřky v létě příštího roku. Náklady
na vytápění se tak v zimě zprůměrují z letošní a nové ceny, což při značném šetření
a rozbití prasátek přežijeme.
PS: Letošním vhodným vánočním dárkem bude zřejmě teplé prádlo a čelovka.
JK

Úpravy kolem kostela
Prostranství
před
dalovickým
kostelem výrazně „prokouklo“ – byla
obnovena bezbariérová přístupová
cesta a plocha před vchodem
byla vydlážděna žulovou dlažbou.
K příjemnému dojmu přispívají
opěrné zdi z palisád zabraňující
sesuvu kamení ze svahu na zeď
kostela. Hlavním smyslem těchto
úprav byla záchrana historické
památky (odvlhčení zdí kostela
a zajištění odvodu dešťových vod), ale
i z estetického hlediska kostel Panny
Marie Utěšitelky hodně získal.
(red.)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volby
Komunální a senátní volby se rychle blíží.
Volby do zastupitelstev obcí a 1. kolo voleb do Senátu ČR se uskuteční
v pátek 23. září od 14 do 22 hod. a v sobotu 24. září od 8 do 14 hod. v sále
obecního úřadu.
Případné 2. kolo senátních voleb se bude konat o týden později, v pátek 30. září od
14 do 22 hod. a v sobotu 1. října od 8 do 14 hod.

Veškeré informace najdete na webových stránkách obce a na volby.cz
Dovolujeme si připomenout občanům, že jejich účast ve volbách, zejména do
zastupitelstva obce, je velmi důležitá. Každý občan, který má volební právo, může
svým hlasem rozhodnout o tom, kdo bude stát v čele naší obce, starat se o ni, řídit
ji i reprezentovat a určovat směr, kterým se naše obec a život v ní bude ubírat.

Neoprávněné odkládání odpadu

Vzhledem k tomu, že se u kontejnerů na tříděný odpad hromadí odpad komunální
(uložený v pytlích), upozorňujeme občany, že se jedná o přestupek dle zákona
č. 541/202 Sb., o odpadech.
Pokud domácnosti nestačí obsah vlastní pronajaté nádoby na komunální odpad,
je nutné si sjednat nádobu větší. Ostatní odložené věci, které nejsou tříděným
odpadem ani komunálním odpadem, patří na shromaždiště odpadu v Borské ulici.
Otevírací doba je uvedena na webových stránkách obce.
(D. Kobiláková, technik)
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ZŠ a MŠ Dalovice
Během letních prázdnin proběhla v základní škole kompletní
rekonstrukce dvou učeben (4. a 5. třída). V mateřské škole byly
ve třídách vyměněny podlahy a nově vymalováno.
1. září nastoupilo do 1. třídy 22 nových žáčků, celkem má škola
195 žáků a MŠ 72 dětí.

(Placená inzerce)
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek osmnáctý
Dalovice v letech 1954-1957
První polovina r. 1954 probíhala v Dalovicích ve znamení příprav voleb do Místního
národního výboru (MNV), Okresního národního výboru (ONV) a Krajského
národního výboru (KNV). Volby se konaly 6. 5. 1954. Zvoleno bylo 16 kandidátů
do MNV, 1 kandidát do ONV a 1 kandidát do KNV. Předsedou MNV se stal Oldřich
Holý.
Na základě usnesení vlády
z r. 1953 se začaly
v republice zakládat ovocné
sady, aby se pomohlo
zlepšit zásobování obyvatel.
V Dalovicích byl sad s 35
vysokokmennými ovocnými
stromy založen na jaře
r. 1954 na louce vlevo za
dnešní zastávkou MHD
Na tomto prostranství byl roku 1953
„Dalovice-náměstí“. Práci
založen ovocný sad.
provedli brigádníci, stromy
zaplatil MNV.
Ve dnech 24. 5. – 4. 6. 1954 byla provedena konzervace Körnerova dubu. Všechny
dutiny, otvory a skuliny byly zazděny a zacementovány. Práce vykonali brigádníci
pod vedením pracovníků MNV.
V období od 6. 6. – 12. 6. 1954 v Dalovicích vytrvale pršelo. Následkem toho stoupla
voda ve Vitickém potoce
i v řece Ohři. Hrozilo zatopení
budovy poštovních skladů
v blízkosti dnešní Veterinární
kliniky.
MNV
požádal
rozhlasem občany Dalovic
o pomoc. Přestože byla
neděle,
přišlo
hodně
dobrovolníků a ti museli
poštovní sklady téměř celé
vyklidit, protože vodní hladina
Ohře se výrazně zvýšila.
Kulturní dům, který stával v místě dnešní křižovatky
ulic Dolní a Bohatická.
V poválečných Dalovicích byla
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elektrosíť pouze na 120 V. Na základě opakovaných žádostí obyvatel se r. 1954
začaly budovat nové rozvody na 220 V. Rekonstrukce elektrosítě pokračovala až
do r. 1957.
První společenskou akcí v roce 1955 v Dalovicích byl Reprezentační ples, který se
konal 15. 1. v Kulturním domě. Zúčastnilo se jej asi 500 osob. Pořadatelem byla
místní jednotka Čsl. svazu požární ochrany. Zanedlouho poté, v únoru 1955, zjistila
technická komise z ONV v K. Varech, že se strop v sále Kulturního domu v důsledku
stáří uvolňuje v základech a znatelně se prověšuje. Z bezpečnostních důvodů byl
sál pro plesy a další akce uzavřen. MNV věnoval na žádost veřejnosti v období od
února do září 1955 veškeré možné finanční prostředky na opravu stropu a zpevnění
stropních nosičů. Znova byl Kulturní dům otevřen 9. 10. 1955 u příležitosti oslav
Dne čsl. armády.
Dne 20. 2. 1955 byla na rozkaz prezidenta ČR propůjčena vojenské posádce
v Dalovicích bojová zástava jako důkaz bojové připravenosti útvaru. Při této
příležitosti se konala na vojenském cvičišti (v prostoru mezi parkem a železničními
kolejemi, vlevo od silnice směr Sedlec) slavnost, které se zájmem přihlížela řada
místních obyvatel.
V rámci oslav Mezinárodního dne žen se konala začátkem března 1955 v Kulturním
domě za velkého zájmu dalovických občanů, Kulturní a sportovní akademie. Po
bohatém kulturním programu byly ukázky z připravovaného cvičení na celostátní
Spartakiádu. Na závěr byly odměňovány dárky aktivní pracovnice z veřejného
života a vzorné pracovnice z porcelánky a SD Jednota.
V předvečer oslavy Svátku práce se v podvečerních hodinách pořádal dne
30. 4. 1955 lampiónový průvod a ohňostroj za velké účasti dětí a dospělých.
Následujícího dne, 1. května, se již od ranních hodin řadil před MNV slavnostní
průvod, jehož cílem byl pochod z Dalovic do Karlových Varů na Stalinovo
náměstí (nyní náměstí M. Horákové). V čele průvodu jeli na koních se státními
vlajkami V. Čermák a V. Volf, za nimi pochodovali příslušníci vojenské posádky
s transparenty a obrazy československých a zahraničních státníků. Následovala dvě
vojenská nákladní auta s pionýry a krojovanými členkami DSO Jiskra s pojízdným
reproduktorem rozhlasu, který vyhrával do pochodu. Teprve po nich se seřadil
průvod občanů z Dalovic (vč. Vysoké) a Všeborovic. Po příchodu na určené místo
do K. Varů si vyslechli všichni zúčastnění slavnostní projevy a poté byla oficiální
část prvomájových oslav ukončena. Následovala volná zábava (ve městě byla řad
míst s bohatým programem až do večerních hodin).
Během května 1955 se konala v obci ještě řada dalších akcí - např.:
• 8. 5. - slavnostní kladení věnců u pomníku Rudoarmějců,
• 2. 5. - 10. 5. - vojenská posádka vysázela v obci další vysokokmenné stromy
celkem 100 třešní, 100 hrušní, 150 jabloní a 50 švestek (stromy byly vysázeny
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v sadu za zámeckou zelinářskou zahradou, kolem vojenského cvičiště, podél
cesty od Zámeckého parku k Bohaticím a na volné parcele za „finskými domky“
ve Vysoké),
• 8. 5. - se slavnostně otevřelo nově zbudované školní hřiště, které vzniklo
především díky odpracování 4 920 brigádnických hodin.
V červnu 1955 byl v Dalovicích čp. 174 u Antonína Denkra instalován první televizní
přijímač s vysunovací anténou.
V letech 1953–1955 byly, vzhledem k nutnosti rozšíření bytového fondu,
postaveny proti dalovickému kinu (v Příční ulici), na pozemcích části bývalého
zámeckého zahradnictví, dva zděné dvojdomky se čtyřmi bytovými jednotkami pro
zaměstnance státního statku.
Od r. 1953 byl obvodním lékařem v Dalovicích MUDr. Vladimír Hruška. Zdravotní
středisko se staralo v r. 1955 o 5000 obyvatel z Dalovic, Všeborovic, Otovic, Sadova,
Lesova, Boru, Velkého Rybníka a Niv. Kromě toho byli do péče zařazeni i pracovníci
porcelánky v Dalovicích, v Lesově a v plavírně Sadov. Vzhledem k tomu, že
zdravotní politika státu kladla stále větší péči na očkování proti různým chorobám
a preventivní péči, začal se postupně v dalších letech zdravotní obvod zmenšovat a
řada obcí postupně přešla pod zdravotní střediska v Karlových Varech.
V roce 1955 vznikl v Dalovicích Aktiv pro občanské záležitosti. Jeho členové se
starali o vytvoření důstojného prostředí při vítání nových občánků, uzavírání sňatků
(v tomto roce se konalo 16 občanských sňatků) a zajištění rozloučení se zesnulými.
Od 1. 5. 1956 se stal novým předsedou LSD Jednota Dalovice R. Hrabovský.
Dne 2. 7. 1956 se kolem 15 hodin snesla nad Dalovicemi prudká bouře s průtrží
mračen a krupobitím. Ze všeborovických strání se začalo valit velké množství vody,
které bralo s sebou ornici, kamení, stavební materiál připravený na betonování
chodníků a vše další, co stálo v cestě. Například ve Všeborovické ulici čp. 46 nestačil
F. Wolráb uklidit do sklepa právě přivezených 25 q uhlí a voda mu vše smetla až
do Vitického potoka. Jen díky mnoha brigádnickým hodinám se podařilo následky
průtrže mračen odstranit.
Nová moderní prodejna LSD Jednota Dalovice byla otevřena 1. 9. 1956 na ul.
Hlavní, čp. 76. S platností od 1. 12. 1956 přešlo LSD Jednota Dalovice pod LSD
Jednota K. Vary, a tím bylo samostatné vedení v Dalovicích zrušeno.
Dne 1. 2. 1957 bylo při ONV v Dalovicích zřízeno středisko pro opravy a poskytování
služeb, které nahradilo dřívější soukromé živnosti (sklenářství, truhlářství,
klempířství, instalatérství, zámečnictví, elektrikářství, zahradnictví, radioopravna,
autodoprava).
V květnu 1957 se konaly volby. Předsedou MNV byl zvolen opět Oldřich Holý,
členem ONV byl zvolen V. Haluška a členem KNV byl zvolen J. Votruba.
Vojenská posádka, která byla v Dalovicích od 10. 8. 1952, odešla z Dalovic
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15. 9. 1957. Zámecký
park a obě zámecké
budovy, ve kterých byli
vojáci ubytováni, přešly
pod prozatímní správu
MNV. Přestože vojáci s
občany dobře vycházeli
(dělali pro ně kulturní
akce, odpracovali řadu
brigádnických hodin a
někteří vojáci si zde našli
i svoji budoucí manželku),
po
jejich
odchodu Pohlednice z r. 1902 zachycuje slavnostně vyzdobený Nový
se snesla na bývalou zámek. O 45 let později o něj usiloval MNV, aby zde mohl
zřídit kulturní zařízení.
vojenskou posádku velká
kritika. Důvodem byly
poničené prostory v obou zámcích a zdevastovaný Zámecký park.
Nutno podotknout, že v podstatě stejné prostory používala několik měsíců před
květnem 1945 německá armáda, od června 1945 do listopadu 1945 Rudá armáda
a od dubna 1946 do dubna 1947 výcvikové středisko SNB.
Za působení těchto třech velkých skupin došlo k odvezení velké části vnitřního
vybavení obou zámků (knihovnu převzala Národní knihovna v Praze), ale poškození
budov a parku nebylo tak značné, jako za působení armády ČR.
MNV žádal již v r. 1956 o předání Nového zámku obci Dalovice pro účely zřízení
kulturního domu a družiny mládeže. Vojenská správa, která měla zámek ve správě,
odpověděla, že požadavek uznává, ale bude jej možné realizovat až po roce 1962.
V r. 1957 MNV svůj požadavek na převzetí Nového zámku znova opakoval státním
orgánům, ale opět neuspěl.
Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)

(ZAJ, převzato z DL 8/2012)

Obrazová část:
• webové stránky obce
• http://naucnastezka.ou-dalovice.cz/
Vážení a milí spoluobčané, máte-li doma staré fotografie obce, budeme velmi
rádi, když nám je poskytnete k naskenování a vytištění v Dalovických listech. Jistě
potěší všechny pamětníky i novousedlíky. Předem děkujeme.
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50 let tenisu v Dalovicích
V letošním roce slaví náš tenisový oddíl v Dalovicích 50 let od svého založení.
V rámci tohoto výročí jsme v našem oddíle dne 16. 7. 2022 uspořádali slavnostní
setkání zakládajících členů, kteří se zasloužili o vybudování tohoto klubu. Našeho
slavnostního odpoledne se zúčastnili: mnoholetý předseda oddílu p. Koutek, dále
bratři Hoškové, p. Špička, p. Bárta. Pro tyto vzácné hosty jsme měli připravené
pohoštění a slavnostně jim byly předány dárkové koše jako poděkování za jejich
mnoholeté působení a zásluhy. Slavnostního odpoledne se též zúčastnili ostatní
členové našeho oddílu a v rámci těchto oslav proběhl také turnaj ve čtyřhrách. Bylo
to sympatické setkání současných členů s pamětníky našeho oddílu.
Dále jsme ve dnech 25. - 26. 6. uspořádali turnaj neregistrovaných hráčů, kterého
se zúčastnili tenisté z Františkových Lázní, Chebu, Sokolova a Ostrova. Je nám
potěšením oznámit, že celý tento turnaj po mnoha vyrovnaných zápasech vyhrál
místní dalovický hráč Jakub Zvára.
Do dalšího období přejeme dalovickému tenisu mnoho úspěchů a radosti ze hry.
A doufáme, že budeme pokračovat ve sportovních tradicích tohoto klubu výchovou
nových tenisových nadšenců.
Ivan Kysela, člen výboru tenisového oddílu

KIWI MUŽ
Tak jako každý rok je první srpnová sobota v karlovarském sportovním kalendáři
zapsána jako termín dalovického Kiwi triatlonu. Letošní 31. ročník absolvovalo 122
závodníků a závodnic.
Startovalo se tradičně ve 14 hodin na
koupališti Rolava a plavci pět absolvovali
dva okruhy, což se líbilo především
divákům, kteří sledovali závod ze břehu.
Po plavání se závodníci vydali na kole
po polních a lesních cestách směrem do
druhého depa, které bylo vybudováno již
tradičně na parkovišti před dalovickým
obecním úřadem. Závěrečná část závodu
pak nasměrovala běžce na tříkilometrovou
běžeckou trať, která vedla po polních
a parkových cestách kolem Dalovic.
Na triatlonový trůn dalovického KIWI MUŽE usedl Karel Dušek. Na 2. místě
skončil Filip Eberla, půl minuty za ním dojel jeho bratr Tomáš. V kategorii JUNIOR
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HOBBY DO 18 LET se umístil na krásném 3.
místě, s časem 1.35.02, dalovický Filip Kalenda.
Vyzdvihnout musíme i Romana Štýbera
s krásným časem 1.31.23 a jeho aktivní manželku
s Gabrielu s časem 1.52.47.
Vše organizačně klaplo a celý závod proběhl
bez větších problémů. Navíc po slavnostním
vyhlášení přišel na pořad již tradiční kulturní
program, který taktéž sklidil velký úspěch.
Pořadatelé také vzdali velké díky všem
dobrovolníkům, kteří se závodem každoročně
nezištně pomáhají, a samozřejmě obci Dalovice
za podporu. Děkujeme a budeme se těšit na příští rok.
(Lucie Prokopiusová)

TJ ČECHIE DALOVICE
Zatímco se v tenise letní měsíce počítají coby doba hlavní sezóny a na tenisových
kurtech v ulici Pod Parkem jste mohli slyšet pinkání míčků, smích hráčů i rady
trenérů, v kopané je to doba odpočinku a příprav na novou sezónu. Ale prázdniny
utekly jako voda a na fotbalovém hřišti už to také opět žije. Pro sezónu 2022/2023
náš klub přihlásil v soutěži Okresní přebor kromě družstva mužů také kategorii
mladší žáci a mladší přípravka.
Jak to našim hráčům s míčem jde, se nejlépe přesvědčíte na vlastní oči. Proto si
dovolím uvést termíny zápasů podzimní části soutěže, konající se na našem pažitu:
Okresní přebor mužů – výkop domácích utkání v sobotu v 10,30 hodin
17. 9. 2022 – hosté TJ Stará Role
1. 10. 2022 – hosté TJ Děpoltovice
15. 10. 2022 – hosté Olympie Hroznětín
29. 10. 2022 – hosté Sokol Pernink
Okresní přebor mladších přípravek – výkop domácích utkání v neděli ve 13 hodin
4. 9. 2022 – hosté KSNP Sedlec
18. 9. 2022 – hosté Sokol Chyše / Sokol Žlutice
25. 9. 2022 – hosté Olympie Hroznětín / FK Merklín
9. 10. 2022 – hosté DDM Stará Role / TJ Dvory
23. 10. 2022 – hosté FK Nová Role
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Okresní přebor mladších žáků – výkop domácích utkání v neděli v 15 hodin
4. 9. 2022 – hosté KSNP Sedlec „B“
pátek 9. 9. 2022 od 17 hodin – hosté / vlastně z důvodu výměny hřiště domácí :-)
Slavia Karlovy Vary „B“
18. 9. 2022 – hosté Lokomotiva KV
25. 9. 2022 – hosté SK Kyselka / TJ Vojkovice
9. 10. 2022 – hosté Sokol Chyše / Sokol Žlutice
23. 10. 2022 – hosté Slavoj Bečov nad Teplou / FK Bochov
6. 11. 2022 – hosté Sokol Hájek junior
A co kluci hrající ještě před
prázdninami v kategorii
dorost? Někteří doplnili
družstvo mužů našeho klubu
a ti mladší, pro nacházející
fotbalovou sezónu, doplní
sestavu dorostencům klubu
Lokomotiva Karlovy Vary.
Všem přejeme, ať se daří!
(Kateřina Pechová)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Také v kulturní oblasti se mohou
občané Dalovic i jejich návštěvníci
příjemně vyžít.
Září začalo např. vystoupením
Divadelního studia D3 a jeho
veselým zpracováním hanáckých
pověstí v bistru U Sršáně.
Již třetím rokem se u dalovického
obecního úřadu setkáváme na
Körnerových slavnostech. Tento nápad jsem měla v hlavě už spoustu let. Říká se,
že všechno zlé je k něčemu dobré, a tak když nám covid v červnu 2020 překazil
dětský den (a spoustu dalších akcí) a v září se situace trochu uvolnila, byl to impulz
rychle zorganizovat den jak pro děti, tak pro dospělé. Tak přišly na svět Körnerovy
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slavnosti.
Letos byly zahájeny hudebním
vystoupením lidového sboru Cantus
de Velas, který sklidil velký potlesk.
Následovala kapela A. S. Band s
Lucií Víškovou a večer hudební
program ukončila kapela U mě
dobrý, která už roztančila většinu
publika. O výborný zvuk se postaral
Pavel Barták.
Novinkou byl stánek vinného
sklípku z Moravy, který se těšil
velkému zájmu. Burčák, vínko a škvarková pomazánka, to k sobě prostě jde.
Výborný catering, krásné počasí a dobrá atmosféra, taková byla první zářijová
sobota u nás doma. Tak snad opět příští rok…
3. října od 16 hod. pak zveme všechny seniory do sálu OÚ na
malou slavnost uspořádanou na jejich počest – Den seniorů.
(Lucie Prokopiusová, předsedkyně kulturní komise)

Obecní knihovna
Je nám velkou ctí, že jsme byli Krajskou
knihovnou Karlovy Vary nominováni za
náš kraj do soutěže Knihovna roku 2022.
Ve středu 31. 8. nás navštívila hodnotící
komise, která během posledního týdne
prázdnin objížděla všech 14 základních
knihoven nominovaných za jednotlivé
kraje. Toto setkání bylo nad očekávání
příjemné a přátelské. Jak jsme v
porovnání s ostatními knihovnami
dopadli se dovíme až 4. října v Zrcadlové
kapli pražského Klementina, kde proběhne slavnostní vyhlášení soutěže. Tak nám
držte palce.
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Máte-li doma malé děti či vnoučátka, srdečně
Vás i je zveme do našeho „klubu“ Budulínek
na malou pohádku a hraní si v knihovně.
Setkání probíhají ve středu, přibližně jednou
za měsíc, od 10 do cca 11 h (přesné termíny
najdete na fb nebo webu knihovny).
Také se znovu otevírají brány Virtuální
univerzity 3. věku. V zimním semestru u nás
opět poběží dva kurzy - můžete si vybrat, nebo chodit na oba.
Kurz "Rituály evropských královských rodů" začíná v úterý 27. září, kurz "Leonardo
da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale" začíná ve středu 5. října.
Začátek obou kurzů je v 10:00. Jeden kurz stojí 400 Kč, obsahuje 6 lekcí, které se
konají jedenkrát za 14 dní, vždy v úterý (pouze úvodní přednáška k cyklu Leonardo
da Vinci bude výjimečně ve středu), přibližně od 10:00 do 11:30.
Přihlášky jsou k dispozici v knihovně. Těším se na Vaši účast.
(Monika Slevinská, knihovnice)
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