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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

V září byly spuštěny nové webové stránky obce Dalovice. Snahou bylo vytvořit
přehledný informační portál pro občany. Na stránkách naleznete základní informace
o obci, historii obce a turis�cké zajímavos�. Dále zápisy z jednání ZO, potřebné
formuláře a žádos�, vyhlášky a další dokumenty, všechna čísla dalovických listů.
Prostřednictvím stránek informujeme o kulturních a sportovních akcích. Fotogalerie
vám kromě fotograﬁí Dalovic nabídne také fotograﬁe z akcí, historické snímky
či obrázky dě�. Nechybí odkaz na staré kroniky Dalovic, důležité kontakty, novinky
či odkazy na další zajímavé stránky. Přečíst si můžete o realizovaných projektech
a prohlédnout si fotograﬁe z jejich výstavby.
Za zapůjčení historických pohlednic děkujeme panu Fialovi. Také byly využity snímky
použité ve starších
číslech
dalovických
listů, některé z archivu
paní Zajíčkové. Velké
poděkování patří paní
učitelce Švúbové ze
ZŠ Dalovice, jejíž dě�
z loňské páté třídy
namalovaly
krásné
obrázky
Dalovic.
Navš�vte naše nové
stránky, budeme rádi
za vaše připomínky www.ou-dalovice.cz
KK

ZUBNÍ ORDINACE

Zubní ordinace pana doktora Fomenka v ulici Májová 196/1 (bývalá MŠ) přijímá
do poloviny listopadu nové pacienty. Objednávat se můžete na telefonním čísle
777 567 513. Dále zde můžete také využít nabídku dentální hygienistky. Dentální
hygiena je nedílnou součás� zubního lékařství. Dentální hygienistka zhodno� stav
zubů a dásní, prověří účinnost, s jakou si pacient čis� zuby. Poukáže na případné
nedostatky v čištění a navrhne a ukáže pacientovi, jak je odstranit. Smyslem
následujícího profesionálního čištění zubů je pak zbavit zuby povlaků měkkých
(plak) i tvrdých (zubní kámen) a zajis�t dokonale hladký povrch, který se snáze
udržuje čistý.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 12.jednání zastupitelstva obce 14.9. 2015 bylo projednáváno:
- schválen záměr prodeje pozemku p.č. 181/1 s budovou bez č.p.,k.ú. Všeborovice
- ZO vzalo na vědomí zprávu ﬁnančního výboru
- schválena smlouva o poskytnu� dotace z rozpočtových prostředků Regionální
rady regionu soudržnos� Severozápad – „Dokončení I.etapy společenského objektu
Dalovice“
- ZO vzalo na vědomí zprávu o dokončených akcích „Rekonstrukce náměs� před
obecním úřadem v Dalovicích“ a „Dalovice-regenerace Zámeckého parku“.
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na webu obce a obecních informačních
vývěskách.

ZAJÍMAVOSTI
DEN SENIORŮ
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů.
Právě toho dne byl to�ž Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním
tajemníkem Koﬁ Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den
seniorů je oslavou všeho, co společnos� přináší staří lidé a zvyšuje povědomí
o problémech, se kterým se potýkají. Snahou je změnit pohled médií i veřejnos� na
seniory kolem nás. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit s čím
se musí potýkat senioři, jedná se o mnoho překážek a schody do obchodního domu
jsou v některých případech �m nejmenším. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje
a ani nepřipouš�, že jednou budeme všichni staří. Stáří ale čeká na každého
z nás. Připomeňme si, že to není pasivní část života. V České republice jsou více jak
tři miliony osob nad 55 let věku. Oslavu dne seniorů pro vás připravila také naše
sportovní a kulturní komise, akce se uskutečnila až po uzávěrce říjnového čísla.
KK
VESNICE ROKU JE Z KARLOVARSKÉHO KRAJE
Obec Krásná u Aše zvítězila v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2015. Je to
poprvé v historii akce, kdy uspěla obec z Karlovarského kraje. Ve 21. ročníku klání
se o �tul utkalo 210 obcí ze třinác� krajů České republiky. Komisaři postupně
navš�vili a hodno�li všechny přihlášené vesnice. Obec, která ve svém kraji získala
3

prvenství, a �m také Zlatou stuhu, postoupila do celostátního kola. Druhé místo
patří obci Vysočina na Chrudimsku, tře� je Černo�n u Přerova. Vítěz celostátního
kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. „Považuji tuto
soutěž za velmi přínosnou a mo�vační i pro dosud nezúčastněné obce. Cílem Vesnice
roku to�ž není předvádění co nejhezčích ulic či domů, ale stmelování života v obci.
Nechť jsou všechny zúčastněné vesnice inspirací i pro ostatní.“ uvedla ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k ak�vní účas� na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Bude to v příš�m roce výzva
také pro Dalovice ???
KK

INFORMACE PRO OBČANY
REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU V KRÁTKOSTI A DATECH

Koncem léta jsme úspěšně zvládli projekt, na který byly započaty přípravy již v roce
2012 Dalovice – regenerace Zámeckého parku.
Park v Dalovicích představuje vysoce hodnotnou lokalitu v urbanizovaném prostředí
s důležitou este�ckou i ekologickou funkcí. Zámecký park je též významným
historickým krajinným prvkem a spolu se zámeckými budovami ukazuje obraz
kulturního a historického vývoje daného území. Nesporná je jeho funkce rekreační,
umístění hřiště a herních prvků pro dě� umožňuje jeho využi� pro nejrůznější
volnočasové ak�vity obyvatel obce a žáky místních škol.
Obec Dalovice již dlouhá léta usilovala o komplexní řešení regenerace zámeckého
parku, a to zejména o ošetření stromů a doplnění výsadeb. V roce 2012 se začala
připravovat projektová dokumentace s �m, že se obec pokusí získat ﬁnanční
prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - prioritní osa 6
Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblast podpory 6. 5 Podpora
regenerace urbanizované krajiny. OPŽP je podle výše ﬁnančních prostředků
druhým největším českým operačním programem. To se nakonec ve 42. výzvě
OPŽP povedlo a obec získala akceptaci žádos� (číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/13.
17625).
Cílem projektu bylo dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a vegetačního
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prvku parku jako celku, zajištění jeho plné funkčnos� este�cké, kulturní a rekreační,
a v neposlední řadě i ekologické a provozně bezpečnostní. Dále pak navrhnout
takové zásahy včetně doplnění proluk výsadbami, které by zajis�ly kon�nuální
setrvání tohoto hodnotného vegetačního prvku jako celku a v co možná nejdelší
jeho funkčnos�.
Neméně náročná byla příprava zadávací dokumentace a organizace výběrového
řízení (podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění). Předpokládaný termín zahájení doby plnění byl stanoven
na 1. 4. 2014 a termín ukončení doby plnění nejpozději do 30. 9.
2015.
Předpokládaná
hodnota
veřejné
zakázky
podle
rozpočtu
za celý předmět plnění (v celých Kč bez DPH) činila 3.688.800,-Kč.
V rámci realizace projektu bylo provedeno:
- kácení dřevin (72 ks). Jednalo se o stromy provozně nebezpečné, které nešlo
zajis�t řezem (rozsáhlá hniloba, prasklé nebo rozlomené tlakové vidlice), stromy se
zkrácenou perspek�vou (nevhodně uspořádané sekundární koruny, pokles vitality,
houbové onemocnění), stromy kompozičně nevhodné (vrůstající, nevhodně
umístněné);
- arboris�cké ošetření dřevin (355 ks). Některé dřeviny (zejména jehličnany a nové
výsadby) byly ponechány bez zásahu. U ostatních bylo navrženo ošetření řezem.
Tímto základním arboris�ckým opatřením byla především upravena architektura
(výstavba) koruny daného jedince. U vybraných jedinců byla realizována rozsáhlejší
redukce nutná z důvodu stabilizace dřeviny. Byly instalovány bezpečnostní vazby
celkem u 63 stromů;
- výsadba nových dřevin. Celkem bylo navrženo k výsadbě 96 ks stromů, z toho
27 ks stromů jehličnatých a 69 ks stromů listnatých a 1227 ks keřů.
Vlastní realizace projektu:
Vysoutěžená cena zakázky:
Dodavatel:
Projektová příprava:
Technický a autorský dozor:

11. 3. 2014 - 31. 8. 2015.
3 185 323,00 Kč bez DPH
(3 854 240,83 Kč s DPH)
VYKRUT zahradní služby, a.s. Ostrava Zábřeh
(www.vysadime.cz)
Ing. Milena Nováková Ph.D.
(www.navrhyzahradaparku.cz)
Ing. Boris Zugar (geode�cké práce).
Ing. Milena Nováková Ph.D.

O výsledku projektu se může přesvědčit každý návštěvník parku. Závazkem
obce zůstává udržitelnost realizovaných opatření po dobu dese� let. Při tom
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spoléhá nejen na profesionální práci ﬁrem zajišťujících pravidelnou údržbu, ale
i na odpovědnost všech návštěvníků v potlačování vandalismu.
Mgr. Vladimír Zicha, administrátor projektu

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ PŘED OBECNÍM ÚŘADEM

Dalším realizovaným projektem byla v letošním roce rekonstrukce „náměs�čka“
před obecním úřadem. Řešila nedostatek parkovacích prostor a nevhodné
dopravní řešení především pro bezpečnost chodců, mezi které patří zvláště
návštěvníci obecního úřadu a žáci Základní a mateřské školy Dalovice. Celá akce
je spoluﬁnancována z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
(ROP), Výzva č. 63, prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje,
Oblast podpory 2.2 – Inves�ce pro zlepšení fyzické infrastruktury. Náměs� bylo
zkolaudováno 8.9.2015
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Celkové náklady projektu
(po ukončení výběrových řízení):
Celkové způsobilé výdaje projektu:
Dodavatel:
Technický a autorský dozor:
Partneři projektu:
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04/2014
do 29. 9. 2015
2,304 mil. Kč
1,879 mil. Kč
KRYSTYN Karlovy Vary
- stavební společnost
Ing. Jiří Lodr
MAS Krušné hory, o.p.s,
Sdružení Krušné hory –západ
ZŠ a MŠ Dalovice

DOKONČENÍ I.ETAPY SPOLEČENSKÉHO OBJEKTU V DALOVICÍCH

Jak jsme na počátku roku informovali, 29.12.2014 zastupitelstvo obce
rozhodlo o ukončení smlouvy o dílo se společnos� Engada Europe a.s., která
se z ﬁnančních důvodů dostala do značného prodlení opro� harmonogramu
prací. K rozhodnu� vzdát se případných soudních tahanic o sankce za nedodržení
smlouvy se zastupitelstvo rozhodlo především z důvodu, že se vyskytla možnost pokusit
se zažádat o dotaci na projekt z ROP severozápad. Z podmínek dotační výzvy vyplynul
téměř nereálný termín ukončení projektu, tedy dokončení stavby včetně kolaudace
a předložení závěrečné monitorovací zprávy, do konce října 2015. Měli jsme před
sebou několik kroků, které bylo nutno splnit.
První úkol – přepracovat zadávací dokumentaci nezbytnou k výběrovému
řízení na zhotovitele, vyjmout z projektové dokumentace již provedené práce
a upravit rozpočet. Současně se připravovaly podklady pro zpracování žádos�
o dotaci a jednalo v bance o dodatku ke smlouvě o poskytnu� úvěru. Druhý
krok – výběrové řízení. Administra�vně nejdůležitější a časově velmi náročná
část. Ze zákona vyplývající předběžné oznámení o zakázce, následné uveřejnění
zadávací dokumentace, stanovení termínu předložení nabídek. Byl konec března,
a my nuceni termín prodloužit, z důvodu uveřejnění dodatečných informací.
Po špatných zkušenostech s „Engadou“ jsou podmínky nastaveny opravdu tvrdě. Je
třeba vybrat stavební ﬁrmu, která bude během realizace schopna využít každého
dne a která bude schopna předﬁnancovat náklady na stavbu. Je tudíž požadována
vysoká ﬁnanční záruka a ve smlouvě o dílo jsou zaneseny dos� vysoké sankce. To se
během doby na předkládání nabídek mnohým ﬁrmám nelíbí. Nabízí se otázka, zdali se vůbec někdo přihlásí. Štěstěna stála při nás a nabídku podaly dvě společnos�.
Minimální zákonný počet. Vybrána byla společnost Algon, a.s. Máme polovinu
dubna a začíná se stavět. Již byla podána žádost o dotaci, splnili jsme formální
náležitos�, šance stále žije. Dostaneme dotaci nebo ne? Stále nevíme.
Je tu červenec a máme před sebou další komplikaci. Projekt je zpracován
na základě návrhu Ing. Arch. Kalivody. V zadání bylo zachovat půdorys původní budovy
ve tvaru písmene „U“, stavba roste na základech původního suterénu. Vznikl
poměrně zajímavý návrh. Pan architekt má jistě značnou fantazii. Společenský objekt
má mít vzhled „starého domu“ mísícího se s prvky moderní architektury. Jedním
ze záměrů je hlavní obvodové stěny lámat, aby nevznikla dlouhá stodola, ale při
pohledu ze silnice i ze zahrady má být navozena iluze na sebe několika navazujících
domů. To je podtrženo barevným řešením navrženým architektem. Dílo architekta
je jeho vlastnictvím a společně s projektantem vykonává nad stavbou autorský
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dozor. Tento architektonický záměr na nás nachystal past v podobě potřebnos�
přesného návrhu prostorových konstrukcí. V průběhu provádění tesařských prací
ve střešní konstrukci bylo zjištěno, že i projektant je jen člověk a může udělat chybu.
Krovy na vnitřních stranách nedosedly na pozednici a výškovou úroveň horní hrany
věnců bylo nutné přepracovat. To bohužel znamenalo, že z důvodu přerušení prací
na krovu došlo ke zpoždění cca tři týdny, což pro nás znamenalo vážné ohrožení
termínu dokončení. Tato zpráva se potkala s příslibem získání dotace, pár dní před
podpisem smlouvy. Aby toho nebylo málo srpnové bouřky, i přes snahu Algonu
střechu plachtami zakrýt, část stavby „vypláchly“. 31.srpna však vyšlo sluníčko
v podobě metodické pokynu ROPu, který stanovuje podmínky, za kterých je možné
prodloužit termín ukončení projektu. Jednou z podmínek je chyba tře�ho subjektu.
Je naše situace tento případ? Okamžitě jsme začali dávat dohromady žádost
o prodloužení termínu. Projektant uznal svou chybu a my mohli žádost podat. Čekání
na 22.zaří, kdy regionální rada bude rozhodovat je dlouhé. Vypla�lo se. Žádost je
schválena a nám byl prodloužen termín ukončení fyzické realizace do 10.11.2015.
Nezbývá než v úvodu října zkolaudovat komunikace a následně koncem měsíce
i stavbu. I tak to však není konec. Stále nemáme výsledky probíhající kontroly
výběrového řízení. Najdou-li kontroloři nějakou chybu, přijdou sankce v podobě
krácení poskytnuté dotace, a to 5, 10 či 25% - netroufáme si odhadovat. Celkové
náklady na stavební práce se po podepsání posledního dodatku ke smlouvě
o dílo ustálily na 29,5 mil. Kč, z toho dotace z operačního fondu EU bez případných
korekcí by mohla být cca 21 mil. Kč. Nezbývá než čekat a doufat, že štěstěna u nás
vydrží, a vše se podaří dotáhnout do zdárného konce.
JK

TURNAJ O DALOVICKÝ ŽALUD

V sobotu 19. září se na dvorcích tenisového klubu Čechie konal turnaj ve čtyřhrách.
Sešlo se celkem 34 hráčů z Dalovic i okolních tenisových oddílů. Po celodenním
klání vyvrcholil turnaj ﬁnálovým zápasem, kde zvítězila dvojice Ba�ková (K. Vary)
a Petr (Cheb). Součás� turnaje byla
i soutěž o putovní pohár Dalovický
žalud, který poskytla Obec Dalovice.
O pohár hrálo deset tenistů z Dalovic.
Vítězná dvojce “žaludů” Radek Prokopius
a Tomáš Leibelt se pak v celkovém pořadí
turnaje ve čtyrhrách umís�la na druhém
místě.
Sportovní klání účastníkům
zpříjemnilo výtečné občerstvení, které
připravila paní Vrbová. Děkujeme.
Václav Koutek, tenisový oddíl TJ Čechie
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ JÍDELNY NA SZeŠ

Společnost Scolarest, s.r.o. v pondělí 21. září slavnostně zahájila nový provoz
jídelny na Střední zemědělské škole v Dalovicích. Obědy se vaří na provozovně ZŠ
a MŠ Dalovice, jídelna SZeŠ slouží jako výdejna nejen pro studenty zemědělky, ale
také Střední odborné školy logis�cké. Mimo zástupců Scolarestu, obce a obou škol
se slavnostního zahájení zúčastnil také krajský radní pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy Ing. Edmund Janisch. Popřál škole i Scolarestu aby se nové provozovně
dařilo a studen� byli spokojení. Ředitel SZeš Ing. Zdeněk Perlinger se pak pochlubil
místní botanickou zahradou a novým víceúčelovým sportovištěm vybudovaným
z inicia�vy starosty obce z dotací z EU. Sportoviště je již plně využíváno oběma
středními školami, místní základní školou, hasiči a navštěvuje jej i široká veřejnost.
Stejně jako sportoviště je volně přístupná i botanická zahrada, která se v brzku
ukáže v krásných podzimních barvách. Takže neváhejte a navš�vte jak sportoviště,
tak botanickou zahradu.
KK

LIGA ODPADŮ

Dalovice získali páté místo v 10. ročníku krajské soutěže měst a obcí na podporu třídění
odpadů s názvem “Liga odpadů 2015”. Akci vyhlásil Karlovarský kraj a společnost EKOKOM jako tradiční součást společného projektu. Soutěže se automa�cky účastnilo
129 obcí zapojených do systému třídění odpadů provozovaného společnos� EKOKOM. V prvním kole se hodno�la sta�s�cká data, především produkce vytříděných
odpadů a odpadů obalů na jednoho obyvatele nebo hustota sítě kontejnerů
na separovaný odpad. Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo
5 nejlepších malých obcí do �síce obyvatel a 5 nejlepších obcí a měst nad �síc
obyvatel. Obce tajně navš�vila odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů
soutěže a hodno�la umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad
i čistotu okolo kontejnerů. V Karlovarském kraji se loni vytřídilo 39, 4 kilogramu
využitelného odpadu na obyvatele, celorepublikový průměr přitom činil
40, 5 kilogramu. Nejlepší v třídění odpadů jsou na území Karlovarského kraje města
Boží Dar a Fran�škovy Lázně.
KK

TJ ČECHIE DALOVICE - fotbalový oddíl

Muži Čechie Dalovice obhájili pohár a stali se vítězi ročníku 2015-2016. Chtěli
bychom poděkovat Mudr. Kalendovi za sponzorský dar, díky kterému jsme zakoupili
pro mužstvo žáků kompletní fotbalové dresy.
Fran�šek Holeček, předseda fotbalového oddílu
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Fotbalové zápasy na hřiš� v Dalovicích –říjen –listopad 2015
3.10. SO
10:30
Dalovice : Březová
9.10. PÁ
17:00
Dalovice : Hrozně�n
16.10 PÁ
16:30
Dalovice : Bečov/Útvina Žáci
17.10 SO
10:30
Dalovice : Kolová
31.10 SO
10:30
Dalovice : Pila
7.11
SO
10:30
Dalovice : Božičany

Muži
Žáci
Muži
Muži
Muži

KAM V KRAJI - ŘÍJEN
11.10.

18:00

Pavel Šporcl
Kostel sv. Anny v Sedleci
Po loňském koncertu Václava Hudečka se v kostele sv. Anny představí další z českých
houslových virtuosů, a to Pavel Šporcl. Za doprovodu Karlovarského symfonického
orchestru zazní v jeho provedení nejkrásnější houslové koncerty skladatelů W. A.
Mozarta, J. S. Masseneta, C. Saint – Saense a A. Vivaldiho. Vstupné 200,- Kč je celé
součás� sbírky na opravu kostela. Vstupenky je možné rezervovat na tel. 608 072
516 nebo na e-mailu: kurka.kv@volny.cz.
12.10.

19:30

16.10.

11:00

20.10.

17:00

Salome – písně Karla Kryla
Galerie umění Karlovy Vary
Karlovarská galerie umění tentokrát představí unikátní projekt pě� mladých umělců,
kteří osobitým a vytříbeným způsobem navazují na silný hudební potenciál písní
Karla Kryla. Autorské úpravy vybraných Krylových písní pro zpěv, harfu, klarinet
a kytaru provedl Michal Vejskal. Vstupné 180,- Kč.
Farmářské trhy
Městská tržnice
Záměrem farmářských tržišť je obnovení tradice zemědělských tržnic a zároveň
podpora českých zemědělců a chovatelů. Koupit zde můžete zejména potraviny:
kvalitní máslo, pečivo, čerstvou drůbež, sýry, jogurty a další mléčné výrobky,
těstoviny, med, frgály, uzeniny, koření, sazenice, zeleninu, houby, čaje. Od 11.00
hodin mezi Tržnicí a přestupní stanicí městské dopravy ve Varšavské ulici.
Divočina – senior projekce
Kino Drahomíra
Životopisný ﬁlm. Hlavní hrdinka si myslí, že už přišla o všechno a udělá
nejimpulzivnější rozhodnu� svého života. S nulovou zkušenos� s divokou přírodou
a s obludně těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama
10

zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu pojmenovanou PCT - Paciﬁk Crest
Trail. Vstupné 50,-Kč.
23.10.

19:00

Dívčí válka
MDK Sokolov – Městské divadlo
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice.
Jeho atrak�vnost se skrývá především v lehkos� žánru, nadsázce, využitých
tématech a také v hereckém obsazení. Divadlo Fran�ška Ringo Čecha. Vstupné
od 369,-Kč.
do 1.11.
út - ne

11:00 - 17:00

IQ Park
Stará radnice Ostrov

Interak�vní výstava
pro
zvídavé.
Hlavolamy a jiné
lehčí i těžší oříšky
pro dětské i dospělé
hlavičky.
Znáte
příklady
využi�
principu galvanického
článku v běžné praxi?
Ob�skli jste si někdy
své tělo do hmoty?
Matou vás op�cké
klamy,
nebo
se
nenecháte načapat?
Zábavná
výstava
plná akce a poznání.
Vstupné
50,- Kč,
d ět i /s e n i o ř i / Z T P/
20,-Kč.
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s. r. o.

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
S možností týdenní nebo měsíční splátky

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
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