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I přes nepřízeň počasí jsme si v sobotu 17. 9. zasportovali více na str. 5..

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JEŠTĚ K DISPOZICI
Těší nás váš zájem o tašky na tříděný odpad.
Pokud jste si je ještě nevyzvedli, stále jsou
k dispozici na obecním úřadě. Sada obsahuje tři
barevně odlišené třídicí tašky z omyvatelného
materiálu – modrou na papír, zelenou na sklo
a žlutou na plast.

ÚKLID OBCE

Donášejí se nám stížnosti na nedostatečnou údržbu obce. Obec má rozlohu 637 ha, údržbu
zajišťují tři zaměstnanci a externí firma na údržbu zeleně (větších ploch a zámeckého parku).
V srpnu nám byl Úřadem práce odsouhlasen příspěvek na další pracovní místo na úklid
veřejného prostranství. Bohužel dosud jsme nikoho nepřijali, nikdo totiž nemá zájem tuto
práci vykonávat. Mrzí nás, že si lidé pouze stěžují, většinou nepřijdou ani přímo na obecní
úřad. Je třeba si uvědomit, že nepořádek si dělají sami občané a není v silách zaměstnanců
obce vše uklidit. Každý se může podílet na tom, aby se mu líbilo v místě kde žije.
Dále se bohužel neustále potýkáme se vznikajícími skládkami převážně na místech tříděného
odpadu. V případě, že jsou kontejnery již plné, odpadky neskládejte okolo. Kontejnery se
vyváží pravidelně : pondělí – plasty, středa-papír. Pokud je tedy kontejner plný, vyčkejte
prosím do dalšího svozu. Můžete také využít nádob ve tvaru iglú na jiném stanovišti,
která nebývají tak zaplněná a vyvážejí se dle potřeby. Třídění podporujeme, s firmou
Resur byl opakovaně projednám
svoz odpadu, tak, aby kontejnery
stačily potřebám občanů. Jsou
zde umisťovány však také věci,
které na místa tříděného odpadu
nepatří - např. kočárky, stavební
suť, peřiny, apod. Objemný odpad
z domácností, nebezpečné složky
komunálního odpadu, dosloužilé
elektrozařízení, či pneumatiky
bez disků odevzdávejte na
Shromaždiště odpadů v ulici
Průběžná. Zde nám odpad

NESKLÁDEJTE PŘED VRATA !!!, přijeďte v otevírací době, každou středu od 15 do 17 hodin
a každou sobotu od 10 do 12 hodin. V nutných případech je na informační ceduli s otevírací
dobou uveden kontakt kde se lze individuálně domluvit.
S úklidem černých skládek vznikají obci další náklady. Nechceme zvyšovat cenu za svoz
komunálního odpadu, ale pokud se situace bude neustále opakovat, náklady obci narůstají.
Navíc je zvažováno i pořízení kamerového systému. Za znečisťování prostředí a budování
skládek lze udělit v přestupkovém řízení pokutu až do 75 tisíc Kč. Obec jako řádný hospodář
musí tedy hledat cesty jak vzniku skládek zabránit a viníky najít. Nebuďte lhostejní k tomu
co se kolem vás děje a podílejte se s námi na udržení čistoty a pořádku v obci. Děkujeme.

ZMĚNA SÍDLA OBECNÍHO ÚŘADU

Upozorňujeme občany, kteří mají hlášené trvalé bydliště na Obecním úřadě Dalovice,
že je potřeba si nechat vystavit na Magistrátě města Karlovy Vary nový občanský průkaz.
Změnou sídla došlo ke změně adresy, tudíž mají nyní trvalé bydliště na nové adrese,
a to Hlavní 82/25.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 22. jednání zastupitelstva obce 2016 bylo projednáváno:

- vzato na vědomí odstoupení od smlouvy na prodej části pozemků 296 a 298/7,
k.ú. Všeborovice,
- schválen výsledek zadávacího řízení na zhotovitele prací „Zahrada u obecního úřadu –
vegetační úpravy“ S nejvýhodnější nabídkovou cenou 600 656,- Kč bez DPH byla vybrána
firma Radek Scheerbaum,
- schválena nabídka společnosti PKV BUILD, s.r.o. na zpracování posouzení energetické
náročnosti budov v majetku obce,
- schválena Směrnice starosty obce č.18/2016 – stanovení provádění údržby bytového
fondu a stanovení úhrad za opravy, kterou se zároveň zrušuje Směrnice starosty obce
č. 15/2014,
- schváleno „pastelkovné“ ve výši 150,-Kč /žák, pro žáky první třídy ve školním roce
2016/2017,
- vzata na vědomí informace o průběhu jednání se zástupci Karlovarského kraje a ŘSD
v záležitosti zachování sjezdu ze silnice č.I/13 u ČS Benzina,
- schválena Směrnice starosty obce č.19/2016 „ Pravidla pro prodej majetku ve vlastnictví
obce obálkovou metodou“,
- schválena nabídka firmy PROFI GM, s.r.o. na zhotovení veřejného osvětlení stezky v areálu
ZŠ a MŠ Dalovice.
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně webu obce.
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ZAJÍMAVOSTI
ŘÍJEN

Říjen je desátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno
od jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského
kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je začátkem října ve znamení vah
a přechází do znamení štíra. V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň
a v českých zemích se tradičně slaví posvícení.
Posvícení, na Moravě hody, ve Slezsku krmáš, je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela.
Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle
věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale
po dokončení kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu. Výroční slavnost posvěcení
kostela se také často označuje jako výroční pouť či prostě pouť. Tento název se přenesl
i na zábavu, která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábavní parky, které ztratily
či nikdy neměly náboženskou souvislost.
28. října slavíme Vznik Československa jako samostatného státu v roce 1918. Jeho
hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci
versailleského mírového systému. Po vyhlášení samostatnosti Československa se konaly
ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou
samostatností i nad koncem války. Při těchto oslavách docházelo k ničení státních symbolů
Rakouska-Uherska. Ze světových událostí byla v tento den v roce 1886 slavnostně odhalena
Socha Svobody („Statue of Liberty Enlightening The World“) na ostrově Liberty Island
v New Yorku, dar Francie Spojeným státům.
Říjen je již typickým podzimním měsícem. Počasí je podle dlouhodobých
průměrů poměrně chladné, byť se především počátkem měsíce může vyskytovat
docela teplá perioda babího léta. Časté jsou mlhy, na horách se objevuje
první sníh. Do října zasahují dvě teplotní singularity - babí léto (25.9.-20.10.)
a Šimonská chladna (21.-31.10.). Dlouhodobě se průměrné denní teploty v říjnu pohybují
někde mezi 13 až 18 °C, noční teploty pak obvykle v rozmezí 4 až 9 °C. Výjimkou ovšem
nejsou ani ranní přízemní mrazíky. Na říjen připadá v ČR v průměru okolo 120 hodin
slunečního svitu.
Předpověď slibuje na počátek října teploty kolem 20°C. Druhá říjnová dekáda bude
pravděpodobně jako na houpačce. Proměnlivé počasí s deštěm a denními teplotami
v maximech jen okolo +10 °C. Tuto nepohodu ale slibuje vynahradit poslední dekáda
měsíce, kdy by mělo opět zavládnout slunečné počasí. Příliš se však neohřejeme, denní
maxima slibují jen nějakých +10 °. Ty nejoptimističtější předpovědi dokonce až +14 °C.
Historické teplotní rekordy např. pro 18. října jsou minimum -1.0 °C v roce 1866 maximum
22.0 °C v roce 1954.
KK
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NOVÁ SUŠÁRNA KALŮ V ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD V DRAHOVICÍCH

Karlovarská čistírna zpracovává odpadní vody z Karlových Varů a dalších deseti okolních obcí,
mezi něž patří i Dalovice. Celkem je na ni napojeno 60 tisíc obyvatel a řada průmyslových
podniků. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických
postupů. Výsledkem čistícího procesu je na jedné straně vyčištěná voda splňující veškeré
legislativní požadavky, tak aby mohla být vypuštěna zpět do vodního toku. Na druhé straně
zde však vzniká i nevyhnutelný zbytkový materiál – čistírenské kaly.
V září prezentovala společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. nově vystavěnou
nízkoteplotní sušárnu kalů, která je první tohoto druhu v České republice. Nejen,
že výrazně sníží finální objem produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky
pro jejich transport i případné další využití. Kaly z čističky vysušené unikátní metodou
najdou využití ve stavebnictví, zemědělství či na výrobu energie. Doposud se kaly
odvodňovaly pomocí odstředivek, které umožňovaly dosáhnout pětadvacetiprocentní
sušiny. V nové sušárně, která využívá horkého vzduchu, je to až 90 procent. Objem kalů
vyvážených na rekultivaci skládek se tak sníží až na čtvrtinu. Společnost se tím také již
připravuje na legislativu platnou od roku 2024, kdy už nebude možné na skládky dávat
organický materiál, což kaly jsou.
KK

INFORMACE PRO OBČANY
DEN PLNÝ SPORTU
I přes nepřízeň počasí se v sobotu 17.9. našla parta nadšenců, kteří si přišli zasportovat.
Dopolední nabídku tenisových kurtů zdarma využilo pár dětí. K dispozici byl jenom
jeden kurt, ostatní byly plné louží, nicméně členové tenisového klubu si udělali brigádu.
Na víceúčelovém sportovišti si proti sobě zahrálo volejbal družstvo Vodníků s Wasrmany.
Názvy družstev vznikly příhodně k počasí, neboť se hrálo mezi kapkami drobnějšího deště
i silnějšího lijáku. Odměnou se jim stala medaile a něco pro zahřátí. Od půl jedné se pak
začali registrovat běžci všech věkových kategorií. Nakonec se jich sešla téměř třicítka,
nejmladšímu účastníkovi byly čtyři roky, nejstarší účastnice již oslavila sedmdesátku. Před
odstartováním déšť zesílil, to však nikoho neodradilo. V jednu hodinu vyrazili běžci na trať
dlouhou 2,2 km. V celkovém pořadí skončil na prvním místě Michal Horňáček s časem 8:03.
„Pupkani“, kteří měli na starosti organizaci přespolního běhu, pak vyhodnotili jednotlivé
kategorie. Každý si odnesl diplom a medaili. I odpolední fotbalové utkání v areálu U Lesa
naplánované na třetí hodinu se uskutečnilo (viz. další článek).
Večer se konala zábava v restauraci Pod Mostem. Chodovská kapela Alabalabamba rozjela
sérii známých hitů různého žánru, při které se skvěle tančilo i zpívalo. Parket byl neustále
plný. Určitě jsme je v Dalovicích nepřivítali naposledy. Poděkování za skvělou a pohodovou
akci patří především TJ Čechii, dále „Pupkanům“, Hospůdce u Čutňáka za super servis
na hřištích, restauraci Pod Mostem za poskytnutí prostor pro zábavu. V neposlední řadě
samozřejmě všem nadšeným sportovcům, které déšť neodradil. Budeme rádi, když se Den
plný sportu stane další tradiční akcí v Dalovicích.
Kateřina Krumphanzlová
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Fotbalový zápas

Součástí sportovního dne se též stalo fotbalové klání v areálu U Lesa. Původně si to měli
rozdat zástupci obecních částí Dalovic doplněných přespolními, tedy měl proběhnout
turnaj mezi Vysokou, Dalovicemi, Všeborovicemi a zbytkem světa.
Zatímco se dosavadní zářijové dny topily v tropických vedrech, v sobotu počasí sportu
nepřálo. Celý den silně
pršelo, což nejspíš odradilo
mnohé
potenciální
účastníky. A tak se nakonec
z plánovaného turnaje
vyklubalo exhibiční utkání
dvou smíšených družstev,
dle barev dresů nazvaných
Zelení
a
Červenobílí.
V dresech obou mužstev se
představilo mnoho místních
občanů a fotbalistů, ať už
bývalých, či současných. Zápas se nesl v přátelském duchu, rozhodčí téměř nemusela
foukat do píšťalky. Výsledek není podstatný, osvěžujícím faktorem se staly výkony mladých
fotbalových nadějí, které se představily v dresu Zelených. Snad se podaří podobnou akci
brzy zopakovat.
Petr Richtář, fotbalový klub TJ Čechie

Vyhodnocení běhu

V rámci akce Den plný sportu se Dalovického běhu, i přes nepřízeň počasí, zúčastnilo
celkem 27 běžců na trati v délce 2,2 km s převýšením 20 metrů. V celkovém pořadí se
umístili takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Michal Horňáček – 8:03min
Roman Krumphanzl – 8:34min
Fíďa Kalenda – 8:53min
Tomáš Buriánek – 8:54min
Adélka Bönischová – 9:01min
Ondra Pekárek – 9:28min
Ondra Kalenda – 9:35min
Luky Buriánek – 9:58min
Jenda Pech – 10:04min
Honzík Buriánek – 10:05min
Káťa Karasová – 10:10min
Radek Johanis – 10:22min
Klára Kubíková – 10:51min
Vítek Pech – 10:56min
Tomášek Karas – 10:59min

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Helena Karasová – 10:59min
Tonda Bönisch – 11:08min
Leon Daniš – 11:25min
Klára Krumphanzlová – 11:37min
Kryštůfek Prokopius – 11:53min
Kateřina Pechová – 11:57min
Jana Bönischová – 12:04min
František Holeček – 12:17min
Andrea Buriánková – 13:22min
Štepánek Krupmhanzl – 16:39min
Kateřina Krumphanzlová – 16: 39min
Věra Krumphanzlová – 17:36min

Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a dobrou náladu.
Gabča a Marek Kalendovi, Lucie Johanisová; Pupkani

PUPKANI KV
Když už se zmiňujeme o Pupkanech, bylo na místě vysvětlit, o jakou to skupinku se vlastně
jedná. Na internetu jsme našli tuto zmínku:

„Tento tým vznikl před 5-6 lety v Evropáku, kdy zakládající členové již několik střed pravidelně
vyráželi na kolo ze zmíněné hospody a do téže se pak propocení po hodinové projížďce
po lázeňských lesích na pivo opět vraceli, až z toho vznikla tradice. O té se pak doslechli
další kamarádi, takže z původní účasti 3-4 lidí se počet postupně zvětšoval.
Jednou se tak tito lidé v Evropáku bavili, kdo kde byl, koho potkal, kam by se mohlo jet
a taky o Tukanech (známějším a starším to karlovarském biketeamu), jaký jsou to chrti
na horských kolech, jak jim kdo nestačil … A Olaf se tak od kachny s knedlíkem kouká na ty naše
dresy pnoucí se přes břicha (tedy vypracovné hrudníky s těžištěm posunutým podstatně níž
či OTP (ozdobné tukové polštářky)) a říká: „Tukani, Tukani, to my jsme spíš takový pupkani“
… „Pupkani? Ty to je dobrý, budem Pupkani.“ A náš „LAZY BEER TEAM PUPKANI KV“ byl
na světě. Zatímco pravověrným Pupkanům vyhovuje pouhá účast na středečních
projížďkách (tým B) , máme i silný tým A, kterému středa nestačí, regulérně občas trénuje,
pouští se do závodů, účastní se běžeckých či MTB maratonů a hlavně v posledních dvou
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letech dokončil několik Ironmanů“.
Takže jednoduše řečeno, je to parta nadšených sportovců, kteří běhají, jezdí na kole
a své členy mají i v Dalovicích. Ve Vysoké najdete „jejich“ ulici zvanou Pupkaní (nejedná se
o oficiální název) .
KK

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ

V sobotu 17. září také proběhla v dalovickém
kostele Panny Marie Utěšitelky vernisáž
dětských prací z letního příměstského tábora
organizovaného uměleckým ateliérem
SmartArt v prostorách ZŠ Dalovice. Interiér
prvorepublikového kostela vystavěného
v novorománského stylu byl netradičně
ozvláštněn dětskými výtvarnými pracemi
inspirovanými různými epochami dějin
umění od doby středověku do postmoderny.
Kostel se tak otevřel občanům Dalovic
a okolí, aby spolu s ateliérem SmartArt
oficiálně ukončili velice úspěšný a kreativní
letní projekt. Všem návštěvníkům výstavy
tímto chceme poděkovat a těšíme se na
další výtvarné dílny a letní příměstský tábor
2017. Již v sobotu 15. října vás srdečně
zveme na ochutnávku sítotisku. Přineste si
kus oblečení nebo plátěnou tašku a sami si
vyzkoušejte techniku sítotisku. Od 13 hodin
na ZŠ Dalovice.
Dita Baker, SmartArt

CO NÁM PŘINESE RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE I/13 ?
V mediích se často hovoří o výstavbě obchvatu Karlových Varů, urychlení dostavby dálnice
D6 a rychlostní komunikace na Ostrov. Zlepšení dopravní infrastruktury je žhavé téma.
Před volbami se to vybudováním D6 na letáku předvolebních slibů jen hemžilo. Je zřejmé,
že hustota dopravy neúměrně roste a stává se značným problémem. Například při opravě
železničního přejezdu v Tuhnicích bylo město rázem téměř neprůjezdné.
Nejen v Dalovicích se stále častěji potýkáme s nedostatkem parkovacích míst. V ulicích řidiči
při parkování nedodržují zákonem stanovených, pro průjezd volných, 6 m při obousměrném
a 3,5 m při jednosměrném provozu. Mnohem horší situace v obci může nastat v souvislosti
s přeměnou ostrovské silnice č. I/13 na tzv. „rychlostní komunikaci“.
V první fázi dojde pouze k přeznačení komunikace, rychlost bude regulována značkami
a nás se to nijak zásadně nedotkne. Pokud by však měla silnice splňovat parametry
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rychlostní komunikace, musí se provést stavební úpravy a to v horizontu předpokládaných
tří let. Chybí připojovací pruhy, zajišťující bezpečnost a plynulost provozu. Obce se nejvíce
dotýká napojení u čerpací stanice Benzina, kde dle technických norem není možné zachovat
stávající průjezd z Benziny na Starou cestu. Hrozí nám tedy znemožnění příjezdu do horních
i dolních Všeborovic. Proti tomuto řešení se obec brání a věřme, že získala i podporu
od vedení karlovarského kraje. Rozumné řešení situace je však zatím v nedohlednu.
Dalším úsekem, dotýkajícím se obce, je nájezd od Sadova ve směru na K. Vary, kde se nový
připojovací pruh přiblíží k Sedmidomkům. Tam je navržené technické řešení již na papíře
a právě probíhá posuzování vlivu na životní prostředí. Nás zajímá mimo jiné i očekávané
zvýšení hladiny hluku. Poslední měření proběhlo na několika místech podél silnice v květnu
letošního roku a hodnoty se přibližovaly k hranici přípustných limitů. S tím však projektanti
nemají problém a říkají „tak tam dáme protihlukovou stěnu“.
Na závěr bych se ještě zmínil o mostu přes tuto, téměř rychlostní, komunikaci
ve Všeborovicích. Když se silnice v osmdesátých letech stavěla a rozdělila obec na dvě části,
byl most nutný. S tím nezbývá než souhlasit. Proč však není ve vlastnictví státu, ale zdědila
ho obec? Tento most je ve velmi špatném stavu a je nutná jeho oprava. Pokud ne, bude
se časem muset zavřít. Kudy tedy budeme jezdit do Všeborovic? Nezbývá, než se na oblast
dopravy zaměřit, vést další a další jednání o napojení místních komunikací na ostrovskou
„rychlostku“, a začít shánět odhadovaných cca 15 mil. Kč na opravu mostu. Jediná šance
je připravit projektovou dokumentaci a pokusit se zažádat o dotaci státní fond dopravní
infrastruktury. Vypadá to tedy, že o největší investiční akci roku 2017 máme postaráno.
Jiří Karas

OSLAVA DNE SENIORŮ
I v letošním roce jsme s našimi seniory oslavili jejich svátek – Den seniorů 1. října. Tentokrát
jsme je pozvali do restaurace Pod Mostem. Na stolech pro ně bylo připraveno malé
občerstvení, kávu nebo čaj si zdarma mohli objednat u obsluhy a také první sklenice piva
nebo vína pro ně k jejich svátku byla zdarma. Po úvodním uvítání nic nebránilo družné
zábavě. Celé odpoledne jim k poslechu, zpěvu i tanci, hrál pan Ladislav Biela. Zábava
se rozproudila a naši senioři si zazpívali i zatančili. Jsme rádi, že se akcí, které pro ně obec
pořádá účastní a doufáme, že i v budoucnu dorazí v ještě hojnějším počtu. Chceme také
poděkovat restauraci Pod mostem za poskytnutí prostor a za milou a příjemnou obsluhu.
Těšíme se s našimi seniory brzy nashledanou.
Jana Tichá

17. listopadu vás srdečně zveme na, již v Dalovicích tradiční, lampionový průvod.
Informace budou upřesněny na plakátech.

ZAHRADA MŠ A REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ
Počátkem letošního roku jsme podávali žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na úpravu zahrady mateřské školky. Na návrhu se podíleli i děti. Naše žádost byla zařazena
do náhradníků a ani v druhém kole nám bohužel nakonec dotace přidělena nebyla. MMR
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vypisuje tento dotační titul v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova pravidelně, proto
zkusíme zažádat znovu. Dále se v současné době zpracovává projekt na rekonstrukci povrchů
stávajícího hřiště u základní školy. V prvotním návrhu je víceúčelové hřiště pro míčové
sporty (nohejbal, volejbal, malá kopaná, basketbal) s umělým trávníkem a oplocením. Dále
běžecká dráha 60 m s umělým povrchem, plocha pro skok daleký a vrh koulí. Předběžný
odhad nákladů je 3 mil. korun. Zpracováním projektu chceme být připraveni na případný
dotační titul vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
KK

HASIČI ÚSPĚŠNĚ UKONČILI SEZONU
V sobotu 1. října byl na parkovišti
u obchodního domu Varyáda
nebývalý ruch, značnou část
zabírala hasičská auta a mohli jste
potkat závodníky všech věkových
kategorií. Konalo se zde závěrečné
kolo
Karlovarského
poháru
dospělých a dorostu v požárním
útoku a Krajské ligy mladých hasičů
2016. Dalovičtí hasiči si z posledních
závodů sezóny odvezli celou řadu
trofejí. Druhé místo žen a třetí
mužů za soutěž u Varyády. Dále
první místa za nejrychlejší nástřik

a nejrychlejší naplnění prvního
terče v sérii soutěží Karlovarského
poháru v obou kategoriích.
Starší žáci pak doplnili úspěch
bronzovou
medailí
poháru
hejtmana Karlovarského kraje.
Starší žáci se letos navíc pyšní
velkým úspěchem v podobě
druhého místa v krajské soutěži
PLAMEN. Ženy pak po šesti
letech účastí na Mistrovství ČR
v požárním sportu, které
proběhlo na konci srpna v Brně.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům, kteří podpořili naši účast v tomto soutěžním klání
– LK bau stavební společnost a.s., Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s.; místní firmy
reklamní a vydavatelská agentura Media, společnost Technimat, s.r.o. a ATV centrum.
Za podporu dětských závodníků pak patří poděkování společnosti Eurovia, a.s.
Kateřina Krumphanzlová, vedoucí mládeže
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KAM V KRAJI - ŘÍJEN
14.10.-5.11		
JazzFest 2016
				
Karlovy Vary
Více koncertů rozložených do většího časového prostoru nabídne třiatřicátý ročník
mezinárodního jazzového festivalu, který již po sedmnácté pořádá sdružení Jazzový kruh.
Hudebně dramaturgie pokračuje v zaměření především na moderní jazz a jeho fúzi s jinými
hudebními žánry, včetně hudby symfonické, za účasti špičkových muzikantů z celého světa.
První hlavní festivalový koncert se odehraje 14. října v 19:30 v Grandhotelu Ambassador
Národní dům. Vstupné dle jednotlivých koncertů více na www.jazzfest.cz.
19.10.		
19:00
Jan Nedvěd
				
Městské divadlo Sokolov
Jeden z nejúspěšnějších českých folkových písničkářů. Svou hudební kariéru zahájil
v beatových kapelách (The Three Long Fingers, The Preachers). Od roku 1972 vedl
trampskou kapelu Toronto. Ta byla roku 1974 přejmenována na Brontosaury, v níž
s bratrem Františkem tvořil ústřední duo. Paralelně s tím vystupoval se skupinou Spirituál
kvintet. Od roku 1988 se prezentuje sólově. Vstupné 270,-Kč.
23.10.		
15:00		
Jak vysloužilá zvířátka napravila loupežníky
				
Točna Domu kultury Ostrov
Divadelní pohádka pro nejmenší diváky v podání divadelního spolku Trosky Kraslice.
Vstupné 40,-Kč.
26.10.		
17:00
Chladné a palné zbraně 19.stol.
				
Stará radnice Ostrov
Přednáška odborníka Mgr. Jiřího Šlajsny, jako doprovodný program k výstavě Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918, představí vývoj dlouhých a krátkých palných
zbraní od křesadlových pušek, přes systémy chemické, perkusní až po opakovací pušky
na jednotný náboj. Tématem budou i zbraně vojenské a jejich využití a taktika nasazení
od napoleonských válek po Velkou válku.

28.10.		
20:00		
Jelen: Vlčí tour 2016
				
Lidový dům
Jelen je česká akustická kapela hrající tzv. roots music - písně z vlastní tvorby vycházející
z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Vstupné 360,-Kč v předprodeji.
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