DALOVICKÉ
LISTY 3/2022

V sobotu 14. května se v Dalovicích konaly knihovnické Hry bez hranic s účastí
knihoven z celého Karlovarského kraje. (Více na s. 14-15.)

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 34. jednání zastupitelstva dne 16. 5. 2022:
• Byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 143/3, k. ú. Dalovice –
podíl 855/3013 ve vlastnictví obce;
• byla schválena nabídka společnosti KV Realizační, s. r. o., na úpravu
ploch kolem kostela, v nabídkové ceně 447 770 Kč bez DPH;
• byla schválena nabídka společnosti EUROVIA CS, a. s., na opravu povrchu
vozovky části ulic Okrajová a Výletní, v nabídkové ceně 345 154,43 Kč bez
DPH; jedná se o části komunikací nezahrnutých do probíhající investiční akce
soukromého investora;
• bylo schváleno navýšení platby za předškolní vzdělávání v MŠ
na 450 Kč /měsíc, počínaje od 1. 9. 2022;
• p. starosta informoval o připravované žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského
kraje na příspěvek na probíhající opravu mostu v Široké ulici;
• byl schválen investiční záměr „Rekonstrukce a vybavení odborných učeben
včetně kabinetů“ v ZŠ a MŠ Dalovice a souhlas se zařazením tohoto záměru
do Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko II
na období 2021-2027;
• byly vzaty na vědomí informace o nárůstu nákladů na energie ve školní jídelně
a ZŠ a MŠ Dalovice a hledání možných řešení energetických úspor, zejména
možnost umístění fotovoltaniky na střeše objektu školy a možnostech získání
finanční podpory.
35. jednání ZO je plánováno na pondělí 27. 6. 2022 od 18:00.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen:
v PONDĚLÍ a ve STŘEDU
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Upozornění – neuhrazené poplatky za psy

Upozorňujeme občany, že 31. 3. uplynula lhůta pro uhrazení
poplatku za držení psa. Kdo ještě poplatek neuhradil, učiňte
tak co nejdříve! Dlužníkům, kteří poplatek neuhradí do konce
30. 6. 2022, bude podle vyhlášky č. 1/2019 vyměřen poplatek
v trojnásobné výši.

Výzva k přihlášení zájemců o pracovní místo
Obecní úřad Dalovice přijme ÚČETNÍ, předpokládaný nástup: 1. 9. 2022.
Bližší informace na OÚ nebo na webových stránkách obce.

Informace „nejen“ pro občany v ulici Pod Parkem

V letošním roce firma Povodí Ohře, s. p., prováděla
údržbu břehových porostů podél Vitického potoka
v úseku tenisových kurtů.
Po skončení a kontrole prováděných prací byla
odhalena skládka BIO odpadu, suchých větví
a různého stavebního odpadu. Tato skládka se zde
nacházela historicky několik let. Obec tento prostor
vyklidila. Byly odvezeny 3 plné přívěsné vozíky

stavebního a BIO odpadu.
V této lokalitě se obec snaží o zvelebení tohoto
prostranství. Byla provedena nová výsadba podél
tenisových kurtů a další úpravy budou v následujících
letech pokračovat. Obec již nezjistí, kdo tam tento
odpad odložil. Nechť si každý sáhne do svého
svědomí. Vyklizené místo bylo opatřeno cedulemi se
zákazem jakéhokoliv ukládání odpadu.
Apelujeme tedy na občany, aby toto vyklizené místo
udržovali v čistotě. Každý má možnost pořídit si BIO
popelnici, případně kompostér, na který obec přispívá.
Další možností je odvézt BIO odpad do obecního
kontejneru v Borské ulici. Co se týká stavebního
odpadu, fyzické osoby mají možnost uložit omezené
množství do sběrného dvora, Borská 243/9a, v provozní
době (středa 15:00 – 17:00 hod., sobota 10:00 – 12:00 hod.).
Děkujeme a věříme, že Vám toto uklizené místo bude dělat radost tak jako nám.
DK
I na jiných místech v obci vznikají
skládky,
jejichž
zlikvidování
musí OÚ zajistit. Tato vznikla
v zahrádkářské kolonii Marakana,
za můstkem naproti Spádové ulici,
směrem k fotbalovému hřišti.
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Představení projektu krajského spolkového domu

Ve čtvrtek 21. 4. proběhl v areálu bývalé SZeŠ celodenní seminář s názvem
Spolkový den. Akce se konala za účelem představení projektu, jehož cílem je vznik
krajského spolkového domu. Den byl rozdělen na dva bloky – dopolední kolokvium
se zpracovatelem architektonické studie a odpolední veřejnou prezentaci všem
zájemcům.

Areál bývalé SZeŠ (foto květen 2022)

Centrem záměru je v současnosti prázdná budova starého zámku. Do programu
je zahrnuta také sousedící botanická zahrada a přilehlé parcely, postupně pak
bude implementován hospodářský dvůr i další související pozemky zemědělského
charakteru na území obce. Věc je dlouhodobě připravována a projednávána
s Karlovarským krajem, který je vlastníkem všech nemovitostí a tedy i zadavatelem
studie. Cílem je spolková nezisková činnost v oblasti péče o přírodu a ekologii,
kulturního dědictví, tvůrčích aktivit,
sociálního rozvoje a podobně – vše
s důrazem na edukaci. Uvažovaný projekt
počítá s rozdělením budovy zámku
na kancelářské (potažmo dílenské)
a konferenční prostory, menší ubytovací
část a veřejný blok s kavárnou,
nabídkou produktů atd. Vně budou
parkovací místa a přírodní prostor
k posezení i práci. Zpočátku by se mělo jednat o postupné naplnění budovy
s minimálními intervencemi do současného stavebního řešení, generální
rekonstrukce je pak předběžně plánována na další etapy přibližně
za 10 let. Rovněž adaptace hospodářského dvora bude koncipována v dalších fázích.
Projekt naplňují Ekologické centrum Meluzína, Spolek pro dokumentaci a obnovu
památek Karlovarska, Eurocentrum Karlovy Vary a vznikající spolek Řemesla
Karlovarsko. Dále se začínají postupně přidávat či nabízet podporu další – Sázíme
stromy, Dům zahraniční spolupráce, PROTEBE live a jiní.
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Uspořádaná promo akce potvrdila, že projekt regionálního komunitního centra
je silný a má co nabídnout nejen v rovině
odborné, ale může být zároveň velice
prospěšný veřejnosti, obci i kraji a ještě dále.
Výhledově plánujeme další akce. Bude-li mít
někdo zájem nás podpořit či spolupracovat,
kontaktujte nás na adrese krajsky.spolkovy.
dum@email.cz.
Děkuji všem spolkům za účast a veřejnosti
za zájem. Poděkování patří též zástupcům kraje a obce Dalovice za důvěru v naší
práci.
Za pořadatele Michal Durdis

Vítání občánků

První květnovou neděli jsme v sále obecního
úřadu slavnostně přivítali 13 nových
dalovických občánků (z celkového počtu
20 narozených). Svým vystoupením přispěly
děti z MŠ pod vedením paní učitelek.

Karlsbad – Karlovy Vary 1938-1948

Za hojné účasti proběhlo v úterý 10. května v sále
OÚ komentované promítání starých fotografií
z archivu Jindřich Nového. Mohli jsme zhlédnout
spoustu starých snímků Karlových Varů z let
1938-1948. A můžeme se těšit na pokračování
(1949 -1989).

Beseda pro seniory – pondělí 13. června od 10:00 v sále OÚ

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku s besedou na téma bezpečnosti silničního
provozu pro starší řidiče. Kategorie starších řidičů je vystavena všestranným
tlakům. Většinovou řidičskou komunitou je starší řidič často neodůvodněně
dehonestován. Nutnost vlastní mobility však s věkem roste. Co nejdelší udržení
přiměřeného životního komfortu i po stránce řidičské způsobilosti je velmi
důležité. Autoři besedy jsou zkušení dopravní specialisté s celostátní působností,
učitelé autoškoly Blanka Savincová a Bohumil Oslík. Používají empatický přístup
ke staršímu řidiči. Dobře znají místní dopravní prostředí a populace seniorů je jim
blízká. V rámci neformální besedy vám doplní nebo upřesní detaily ve znalostech
platných dopravních předpisů.
Ing. Kateřina Krumphanzlová
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek šestnáctý
Dalovice v letech 1946-1950

Zemědělská půda v Dalovicích a okolí patřila do r. 1945 k velkostatku rodiny Riedl
von Riedenstein (celkem 227 ha). Po skončení války získal velkostatek do majetku
Národní pozemkový fond.
V červnu 1945 byl pražským zemským úřadem pro řízení velkostatku jmenován
J. Mára, ale ten byl v lednu 1946 pro neschopnost odvolán. V období od ledna
do května 1946 spravoval velkostatek B. Sobota a po něm od května 1946
S. Kolerus. Až do příchodu S. Koleruse byli všichni zaměstnanci Němci. Ti byli pak
postupně nahrazováni Slováky a Bulhary. Pracovní morálka Bulharů byla bídná
a oni brzy zaměstnání opustili.
V roce 1947 pronajal Národní pozemkový fond velkostatek městu Karlovy Vary.
S. Kolerus byl nadále správcem velkostatku. Situace v zemědělství byla v celé
republice vážná. Hlavní příčinou bylo katastrofální sucho. Nepršelo od dubna do
konce listopadu 1947. Sklidilo se málo obilí a dalších zemědělských plodin, usychaly
i ovocné sady a lesní porosty. Následky sucha v r. 1947 ovlivnily zemědělskou
výrobu v dalších dvou letech.
V Dalovicích r. 1948 tvořili převážnou část zaměstnanců velkostatku Maďaři
a Cikáni (celkem 29 osob). Přestože převzal S. Kolerus správu statku v r. 1946
ve velmi zanedbaném stavu a téměř bez živého inventáře, hospodařil velmi dobře.
Přes všechny problémy se mu podařilo například úspěšně založit chov hovězího
dobytka.
Od 1. 2. 1949 se město Karlovy Vary pronájmu vzdalo a velkostatek převzal Státní
statek Dalovice. V roce 1949 zaměstnával Státní statek 43 osob (4 Čechy, 39
Maďarů a Němců).
Přípravný výbor Sboru dobrovolných hasičů v Dalovicích byl ustanoven
6. 1. 1946. Starostou sboru byl zvolen B. Zvelebil, který byl vystřídán v r. 1947 nejdříve
F. Mikotou a později F. Heřmanským. Velitelem sboru byl od r. 1946 Václav Havlíček.
První dvě čety byly utvořeny v dubnu 1946. Hasičský sbor začal se zastaralým
inventářem po Němcích a bez finančních prostředků. Z těchto důvodů pořádal
různé ziskové akce, z nichž nejúspěšnější bylo pořádání hasičských plesů (1. ples
byl již 26. ledna 1946).
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V únoru 1946 byla v Dalovicích v čp. 146 otevřena první prodejna nákupního,
prodejního a výrobního družstva Osvobození. Jejím vedoucím byl ustanoven
F. Bönisch.
V dubnu 1946 se přistěhoval do Dalovic MUDr. Karel Taraba (zubní lékař)
s manželkou (praktická lékařka). Manželé ordinovali v domě čp. 196 (bývalá MŠ
v Májové ulici, dnes zubní ordinace) až do podzimu r. 1948, kdy se odstěhovali.
Obec byla opět bez lékaře. Od března 1949 začal do Dalovic dojíždět na 2 hodiny
denně MUDr. Froněk, který měl svoji ordinaci v Karlových Varech - Drahovicích.
Vedení obce mu umožnilo, aby mohl ordinovat v bývalé lékařské vile čp. 7 (dnes
kadeřnictví na Hlavní ulici).
Lékárnu vedl německý lékárník do 1. 12. 1945. Po něm ji převzal PhMr. O. Mazanec,
který vedl lékárnu se svojí manželkou až do listopadu 1949, kdy odešel řídit lékárnu
v Karlových Varech. Novým lékárníkem se stal PhMr. J. Šimek.
Veřejná obecní knihovna s českými knihami se založila 3. 5. 1946 a otevřela se
od října 1946. Na začátku měla 78 knih získaných darem. Počet knih rostl a v roce
1949 měla knihovna již 472 knih. První knihovnicí byla paní učitelka V. Muziková.
Na konci dubna 1946 se do Nového zámku nastěhovalo výcvikové středisko Sboru
národní bezpečnosti (SNB). Ve středisku se školilo průměrně 100 účastníků.
Na konci dubna 1947 se tento útvar přestěhoval do Karlových Varů.
Dne 26. 5. 1946 se konaly volby do ústavodárného Národního shromáždění. Vládní
většinu získalo levé křídlo. Premiérem vlády se stal komunista Klement Gottwald.
Prezidentem byl v té době Dr. Edvard Beneš.
Výsledek voleb do národního shromáždění se stal podkladem k ustanovení
národních výborů. Dalovice byly stále vedeny jako obec s více než 2000 obyvateli,
a proto byl utvořen 30členný národní výbor (10 komunistů, 10 sociálních demokratů,
8 národních socialistů a 2 lidovci). První předsedkyní Místního národního výboru
(MNV) se stala s platností od 30. 6. 1946 Marie Horáková (KSČ), ředitelka národní
školy. V březnu 1947 M. Horáková ze své funkce odstoupila a 18. 3. 1947 proběhly
doplňující volby. Novým předsedou MNV se stal soc. demokrat Josef Samka, rodák
z Kladenska.
V listopadu 1947 byl novým osídlencům Dalovic rozprodáván nábytek a další
vybavení bytů, které měli zatím pouze v bezplatném pronájmu.
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V únoru 1948 nastala vládní krize. Dne 25. 2. 1948 přijal prezident Beneš demisi
nekomunistických ministrů a doplnil vládu kandidáty navrženými komunisty.
Únorové události zasáhly i naší obec. Okresní výbor KSČ jmenoval hned 25. 2. 1948
Místní akční výbor Dalovice (v čele s F. Šimečkem, V. Krejzou a F. Mravencem),
který dostal za úkol provést tzv. Únorovou očistu.
Prvním krokem bylo ustanovení nového (druhého) Místního národního výboru.
Novým předsedou MNV se stal od 8. 3. 1948 Václav Krejza, který učil před penzí do
r. 1942 v okrese Hradec Králové a do Dalovic přišel r. 1946 založit internát pro učně
porcelánky Epiag. „Obrozená“ národní fronta delegovala do MNV za KSČ 10 osob,
Čsl. sociální demokracie 10 osob, Čsl. strana socialistická 3 osoby, Čsl. strana lidová
1 osobu, Národní fronta žen 1 osobu, TJ Sokol 2 osoby, Svaz českých zemědělců
1 osobu a Matice slovenská 2 osoby (celkem 30 osob).
Dalšími kroky akčního výboru bylo např. odvolání několika členů Sboru národní
bezpečnosti, odvolání ředitele porcelánky a jeho zástupce, odvolání ředitele školy,
odnětí národní správy nad pilou a řadou drobných živností.
Naopak několika národním správcům bylo na jaře r. 1948 povoleno odkoupit
si některé živnosti.
Dne 7. 6. 1948 podal demisi prezident Dr. Edvard Beneš. Novým prezidentem
se stal od 14. 6. 1948 Klement Gottwald. Dr. Beneš zemřel po krátké nemoci
8. 9. 1948.
S platností od 1. 7. 1948 došlo ke sloučení Komunistické strany Československa
a Československé sociální demokracie.
V září 1948 se v Dalovicích otevřela tříletá Základní odborná škola rolnická.
Vyučovalo se v ní jednou týdně 8 hodin. Žáky byli mladí lidé zaměstnaní
v zemědělství nebo lesnictví z celého karlovarského regionu (celkem cca 80 osob).
Od října 1948 do března 1949 fungovala v Dalovicích i Osvětová škola, ve které se
učilo 12 reemigrantů z Maďarska základům českého jazyka a dalším předmětům.
Od ledna 1949 rozšiřuje dalovické družstvo Osvobození své provozovny, jelikož
do něj vstoupili různí živnostníci (např. cukrář, obuvník, řezník).
V prosinci 1948 byl zvolen druhý a v září 1949 třetí Místní akční výbor. Jejich úkolem
bylo koordinovat Národní frontu a dbát na dodržování vedoucí úlohy KSČ.
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Třetí MNV měl 18 členů z různého spektra Národní fronty. Předsedou MNV se
stal Oldřich Holý, rodák z Kolína, který přišel do Dalovic v březnu 1946 a pracoval
v Karlových Varech jako dělník v tiskárně.
Na podzim r. 1949 se po schválení Rady MNV prodávaly zájemcům rodinné domy,
které byly do té doby pouze v národní správě.
Od dubna 1949 byl ředitelem Epiagu Rudolf Kares. V té době pracovaly
v porcelánce vězeňkyně odsouzené za kolaboraci s Němci v době války (ubytovány
byly ve Starém zámku). Jedna vězeňkyně Karese poznala a označila ho jako
spolupracovníka Němců. Dne 25. 12. 1949 R. Kares zastřelil svoji družku, jejího
syna a sám spáchal sebevraždu.
Na konci roku 1939 zavedla protektorátní vláda v Československu tzv. přídělový
systém. Občané dostávali speciální lístky, které museli předložit především
při nákupu potravin a oblečení. Tento přídělový systém se dále uplatňoval
i v poválečné době. Teprve v listopadu 1949 došlo k částečnému uvolnění
přídělového systému (volně se začal prodávat chleba, dále mouka a brambory)
a ke snížení cen vybraných druhů zboží na volném trhu (např. cukr, hovězí maso,
máslo, káva). Přídělový systém byl zrušen až v r. 1953.
Změny počtu a složení obyvatel Dalovic
Ke dni 31.12.
1947
1948
1949

Čechoslováci
950
1 063
1 044

Němci
229
169
181

Ostatní
109
109
101

Celkem
obyvatel
1 288
1 341
1 326

Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)

(ZAJ, převzato z DL 6/2012)
Úvodní stránka Pamětní
knihy obce Dalovice a
zápis prvního českého
dalovického
kronikáře,
Františka Řezníka, z 20. 11.
1949.
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ZŠ a MŠ Dalovice
Základní škola uspořádala sbírku pro Ukrajinu
Na ZŠ v Dalovicích se konala burza pro Ukrajinu, kterou uspořádali
žáci 8. třídy. Konala se 28.-30. 3. 2022. Žáci z celé školy přinesli
různé věci (knihy, hry, hračky, časopisy, keramiku, plyšáky a jiné
drobnosti). Celkem se vybralo 934 věcí a nejvíce jich donesla
4. třída.
Poté si děti i učitelé chodili nakupovat věci,
které se jim líbily. Kromě koupě věcí mohli
žáci i učitelé přispět do kasičky. Vybralo
se 16 500 Kč. Vybraná hotovost byla
odeslána na účet Člověka v tísni - Sbírka
SOS Ukrajina. Věci, které se neprodaly,
budou darovány dětem z Ukrajiny, které jsou
ubytovány v Dalovicích. Organizace Člověk
v tísni pošle vybrané peníze lidem, kteří na
Ukrajině potřebují pomoci.
Žákyně 8. třídy
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SŠ logistická Dalovice
Projektový týden odborného vzdělávání SŠ logistické Dalovice

Po dvouleté pauze mohla SŠ logistická Dalovice opět realizovat celoškolní
PROJEKTOVÝ TÝDEN ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Hlavním cílem byl
rozvoj
podnikavých
kompetencí
a
finanční
gramotnosti. Během týdne jsme zorganizovali 23
akcí pro žáky, z nichž hlavní část tvořila setkání
s odborníky z firem a dalších institucí, např. úřadu práce.
Došlo tak k úzkému propojení teoretické výuky s praxí.
Žákům
se
během
týdne představily firmy
spolupracující se školou při
zajímavých přednáškách a
workshopech.
Ve škole jsme přivítali i naše absolventy, kteří přiblížili
žákům náročnost přechodu od studia do pracovního
poměru. Samozřejmostí byly vstupy, během nichž
žáci získali praktické informace o chodu firmy.
V rámci Projektového týdne odborných předmětů
starší a žáci prezentovali svým mladším spolužákům
svoje dosavadní aktivity a předávali cenné zkušenosti, týkající se např. odborné praxe,
zpracování maturitní práce, poznatků z exkurzí, odborných soutěží a seznámili je
s projekty, se kterými soutěží a obsazují přední příčky.
Souběžnou akcí byl GLOBAL MONEY WEEK 2022 pod patronací Ministerstva
financí, kdy jsme rozvíjeli finanční gramotnost žáků, a to přednáškami na téma
osobní finance, kryptoměny, investování,
podnikání a prodejní a obchodní
dovednosti u finančních produktů.
Sami žáci, vyučující i zástupci firem
vyhodnotili tento týden výjimečným a
přínosným.
Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy
Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Puntíkatý ples

9. dubna se sál rozzářil spoustou barevných puntíků a veselím tanečníků, kteří se
přišli pobavit. Se skupinou Alabalabamba to šlo úplně samo.

Čarodějnice

Posledního
dubna
odpoledne
se parčík vedle obecního úřadu
proměnil v čarodějnickou školu,
ve které kolem 80 dětí prokázalo
své znalosti a dovednosti v oboru
čarodějologie Za odměnu dostaly
buřtík a mohly si ho vedle čerstvě
postavené májky opéct na ohni,
v němž byla předtím upálená jiná čarodějnice - nejspíš
bývalá ředitelka (získat funkci není v čarodějnickém světě
jen tak a přináší to jistá rizika). Občerstvení připravila
kulturní komise a k tomu všemu hrály Staré pušky, takže si akci mohli dosyta užít
i dospělí.

Ředitelka Filoména a pedagogický sbor Vyšší čarodějnické školy Dalovice. MS
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Obecní knihovna
Prázdninový provoz

Během letních prázdnin čeká knihovnu revize knižního fondu (inventura) a otevřeno
bude v tyto dny:

18. a 21. července
25. a 28. července
15. a 18. srpna
Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem

Konečně jsme se po dvou letech dočkali a v sobotu 14. května jsme si za krásného
slunečného počasí užili knihovnické Hry bez hranic.
Pro letošní, již 14. ročník, jehož hlavním organizátorem byla naše knihovna, jsme
si vybrali téma STROMY A MY. A tak jste v sobotu v dalovickém parku a okolí mohli
potkat čtyřčlenné skupinky víl, skřítků, stromů, jablůněk, veverek a jiných lesních
bytostí a také jednu domodra - avatarskou.
Her se zúčastnilo 10 dětských týmů z 10 knihoven KV kraje a knihovník a knihovnice
ze 14 knihoven.
Zahájení her se ujal starosta
obce Jiří Karas a ředitelka
sokolovské městské knihovny
Daniela Drobečková. Pak
proběhla krátká, ale velmi
hezká a pečlivě připravená
představení všech soutěžících

skupin a poté se týmy rozeběhly po stanovištích plnit
úkoly. Čekala je dalovická pověst O zkamenělém rytíři,
básnění u pomníku Karla Theodora Körnera, měření
obvodu Körnerova dubu, otázky ukryté ve staré duté
lípě, archeologický výzkum u tvrziště, záchrana knih
z hořícího zámku, česání ovoce, malování stromů
pastely a uhlem, běhací poznávačka stromů i staré
tajemné předměty.
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Po splnění všech úkolů a zaslouženém obědě jsme si užili ukázku žonglování a
následný workshop s cirkusem Céres (a někteří ukázali, že mají cirkusáctví opravdu
v krvi), udělali jsme společné foto a slavnostně vyhlásili výsledky: První místo za
prezentaci týmů (body udělovaly samy děti) vyhrály avatarky z Nového Sedla,
o jeden bod méně dostaly naše dalovické veverky a 3. místo obsadily jablůňky
z Mariánských Lázní. Ty si zároveň odvezly i medaile za 1. místo v hlavní soutěži.
2. místo obsadila Obecní knihovna Lomnice a 3. Městská knihovna Sokolov.
Dalovická knihovna skončila na 6. místě.
Všem se u nás v Dalovicích moc líbilo, dětem i dospělým, a atmosféra byla výborná.
Moc děkuji všem, kteří se na realizaci her nějak podíleli (konkrétní výčet se mi sem
bohužel nevešel a najdete jej na webových stránkách knihovny).
Kde budou Hry bez hranic příště, zatím nevíme, ale už teď se těšíme :-)
Monika Slevinská

TJ Čechie Dalovice
Novinky z tenisové klubu

V tomto roce slavíme 50. let od založení tenisového klubu v roce 1972. K výročí
uspořádáme několik tenisových turnajů a setkání zasloužilých členů. O těchto
akcích Vás budeme dopředu informovat.
Dále bychom Vás rádi informovali o činnosti našeho klubu. V 1. polovině měsíce
dubna jsme provedli na školách nábor dětí. Pro ně jsme získali fundovanou
profesionální trenérku, slečnu Stráskou, z tenisového klubu Gejzírpark Karlovy
Vary. Její tréninky s dětmi probíhají každý pátek od 16:00. Tímto chceme pozvat
další zájemce z řad dětí i jejich rodičů, aby se stali členy klubu. Dále jsou vítáni též
rekreační hráči, kteří si mohou za mírný poplatek zahrát tenis.
V termínu 25.–26. června pořádá tenisový oddíl Čechie Dalovice tenisový turnaj
pro neregistrované hráče. Toto tenisové klání otvírá sérii oblíbených turnajů
v Karlovarském kraji dotovaných peněžními
odměnami pro jednotlivé vítěze.
Taktéž Vás chceme informovat o tom, že v našem
klubu proběhly tradiční jarní brigády a všechny
kurty jsou tak plně zprovozněny. Již v loňském
roce byly zrenovovány kurty č. 4 a 5. Renovace
zahrnovala nové oplocení a zaplachtování včetně
nových obrubníků. Byli bychom rádi, kdyby Vás
naše tenisová pozvání oslovila a přišli jste rozšířit
naše řady.
Ivan Kysela, člen výboru tenisového klubu
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