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Během nouzového stavu a omezeného pohybu osob
byly natřeny a povrchově upraveny dřevěné prvky ve
volnočasovém areálu v prostorách obecního úřadu a altán
na vyhlídce.

Otevíráme staronový seriál
o historii Dalovic – čtěte s. 5 - 8.

REKONSTRUKCE MOSTU V PRŮBĚŽNÉ ULICI - UZAVÍRKA
Začátkem června 2020 bude zahájena oprava mostu přes Vitický potok u restaurace
U Doubků. Z tohoto důvodu bude most zcela uzavřen. V provozu bude pouze souběžná
lávka pro pěší. Ve směru na K. Vary bude vyznačena objízdná trasa, vedoucí Letní ulicí
(podél dálnice) a následně Všeborovickou zpět na Hlavní.
Borský autobus bude projíždět přes ulici V Břízkách, aby zůstaly zachovány autobusové
zastávky ve Vysoké. Zastávky se po kolaudační prohlídce přesunou na nová místa blíže
k Sadovské ulici. V Břízkách se bude muset důsledně dodržovat parkování na určených
místech, aby byl zajištěn průjezd autobusu, případně i vozidel IZS. Ve směru na Bor se nic
nemění. Provést opravu tohoto mostu bez uzavírky není možné.
Prosíme o trpělivost všechny obyvatele a o vzájemnou ohleduplnost všechny řidiče
i chodce. Věřme, že do konce léta bude provoz opět obnoven.
Jk

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce dne 27. 4. 2020:
• Byl schválen prodej pozemku p. č. 16/1, k. ú. Dalovice, s bytovým domem
č. p. 76/10, nejvyšší nabídce, společnosti COOP – Jednota Toužim,
spotřební družstvo.
• Byl schválen záměr pronájmu uvolněného bytu č. 4 v DPS na adrese Sadovská 101,
velikosti 1+1.

18. jednání ZO je plánováno na pondělí 22. června, od 18:30.

Poděkování za roušky proti koronaviru
Konečně svítá na lepší časy a zdá se, že brzy budeme moci roušky úplně odložit.
V kritické době byly ovšem velmi potřebné, bohužel ne každému se dostalo.
Roušek byl nedostatek, proto jsme byli vděční za každou ušitou. Jménem
karlovarského Červeného kříže bychom Vám, dobrovolnicím z Dalovic a ostatním
dárcům rádi poděkovali, že jste se aktivně zapojili a svůj volný čas využili k tak
dobrosrdečné činnosti. Vážíme si Vás a každé minuty, kterou jste věnovali
k pomoci spoluobčanům.
Dále bychom chtěli upřímně poděkovat všem dobrovolníkům a lidem, kteří
nezištně pomáhali potřebným občanům, zejména seniorům. Děkujeme!
Věra Sládková, DiS.
ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže K. Vary

Podpora sportu –
nové zázemí TJ Čechie
Novelou zákona o podpoře
sportu od roku 2017, došlo
k přenesení povinnosti
podpory sportu na obce.
Mezi
tyto
povinnosti
patří zpracování plánu
podpory sportu a vytváření
podmínek pro sportování,
zajištění
dostupnosti
sportovních zařízení pro občany. V minulých letech bylo vybudováno víceúčelové
sportoviště u SZeŠ a školní hřiště u základní školy. Postupně jsou i navyšovány finanční
prostředky směřující na podporu spolků s celoroční činností v oblasti tělovýchovy, na práci
s dětmi.
Je čím dál těžší odtrhnout děti od technologií a donutit je více se hýbat. Dnešní nelehká
doba ukazuje pravý význam sokolského hesla „ve zdravém těle, zdravý duch“ a varuje
ohroženější část líné a mnohdy obézní populace.
Dlouhodobě se řeší zkvalitnění zázemí u fotbalového hřiště. Teprve koncem roku 2018
se podařilo zlegalizovat stavbu fotbalových kabin a narovnat pozemkové vztahy tak, aby
budova vybudovaná v akci „Z“ začala existovat.
Je velký problém, pokud není k dispozici u sportoviště zázemí. Rodiče, když vidí současný
stav šaten a toalet, vozí děti na tréninky raději někam jinam, což bývá často složité
a finančně náročné.
V zastupitelstvu obce došlo k vzácné shodě a vydali jsme se směrem rozsáhlé rekonstrukce
objektu. Byl zpracován projekt, právě probíhá stavební řízení k vydání stavebního povolení.
Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
Rekonstrukce bude velmi nákladná, proto se neobejde bez podpory z dotací. Abychom
s podporou uspěli, je třeba splnit mnoho podmínek.
Velké požadavky jsou ze strany hygieny a životního prostředí. Pokusíme se čerpat
prostředky z OPŽP určené na energetické úspory budov. Součástí plánované rekonstrukce
je tedy mimo jiné zateplení pláště budovy i střechy, výměna oken, vytápění tepelným
čerpadlem, úspornější ohřev vody, větrání včetně rekuperace. Samozřejmostí jsou nové
rozvody elektroinstalace, vody a odpadů včetně čističky odpadních vod. Stávající půdorys
kabin je rozšířen přístavbou o část technického zázemí s garáží.
Rádi bychom znali výsledky výběrového řízení do příštího jednání zastupitelstva, abychom
mohli rozhodnout, zda s realizací začít. Byla by to nejzásadnější investice zasahující i do
příštího roku.
Jk
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Oprava mostu na Široké ulici v roce 2021
Druhou největší plánovanou akcí příštího roku, pokud se stihnou přípravy, je potřebná
oprava mostu přes Vitický potok na Široké ulici, u křižovatky do ulice Pod Parkem. Mostní
prohlídkou byly zjištěny zásadní nedostatky.
Rozsah opravy není ještě přesně znám. Jisté však je, že se oprava neobejde bez částečné
uzavírky. Jak přesně bude omezení vyřešeno, ještě nevíme. Pravděpodobné bude svedení
do jednoho pruhu a řízení provozu semafory. Prvním krokem však je příprava projektové
dokumentace a získání stavebního povolení na opravu.
Jk

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
PLACENÍ POPLATKŮ
Žádáme občany, kteří ještě neuhradili poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy, aby
tak neprodleně učinili, a nemuseli být zařazeni mezi dlužníky.
Č. účtu pro úhradu poplatků: 15620341/0100

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pokud to situace dovolí, uskuteční se Vítání občánků pro děti narozené
od 1. dubna 2019 do 31. března 2020 začátkem září tohoto roku.

REGULACE HLUKU O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH
Upozorňujeme občany na platnost čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním klidu
a regulaci hlučných činností.
Čl. 4
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu
Každý je oprávněn provádět veškeré činnosti spojené s užíváním zařízení
a přístrojů způsobující hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil a křovinořezů o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního
klidu v době:
a)
b)
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sobota – v době od 9:00 do 18:00 hodin
neděle a státem uznané dny pracovního klidu –
v době od 9:00 do 12:00 hodin

Z historie obce Dalovice

Zajímá vás, jak vypadala naše obec
dříve? Jak se u nás lidem žilo a čím
se zabývali? S laskavým svolením
paní Ing. Jarmily Zajíčkové Vám
předkládáme „seriál“ jejích článků
o historii naší obce, které vycházely
v Dalovických listech v letech 20112013 pod názvem Střípky historie.
Pohlednice obce - litografie z r. 1904

Domnívám se, že se nenajde historik, který by dovedl na základě důkazů jednoznačně říci,
že v Dalovicích a okolí bylo nejdříve německé obyvatelstvo a pak české, nebo obráceně.
Na základě archeologických vykopávek a nepřímých důkazů je možné konstatovat, že náš
region byl řídce osídlen dlouhou dobu ještě před příchodem germánských a slovanských
kmenů. Kdo byli tito lidé a jak dlouho zde žili, nevíme.
Uvádí se například, že Keltové přišli na území Čech asi ve 4. stol. př. n. l. Přesně se ale neví,
jestli tyto nově příchozí skupiny můžeme ztotožnit s Bóji, což je první etnikum na našem
území, které můžeme bezpečně označit jménem (na Slovensku se připomíná keltský kmen
Kotinů). Od jména Bójů, kteří sídlili podle římských zpráv v Čechách, údajně vznikl latinský
název Čech Boiohaemum – Bohemia.
Počátek letopočtu – 4. stol. nazýváme dobou římskou, především vzhledem k velkému
vlivu Říma na rozvoj našeho území.
Historikové uvádějí, že v posledním desetiletí př. n. l. germánský kmen Markomanů obsadil
zemi Bójů. Není však jisté, zda šlo o dnešní Čechy nebo severní Rakousko.
Pravděpodobně správná je informace, že v době římské přicházeli postupně Germáni ze
severu Evropy a vytlačili část Keltů na jih a západ, a zbylí Keltové s nimi splynuli.

5

Dobou stěhování národů
označujeme období 5. – 6.
stol., kdy celá Evropa byla v
pohybu. Zatímco germánské
kmeny se přesouvaly směrem
na západ a do oblasti kolem
Dunaje, do střední Evropy
přicházejí Slované z území
mezi Odrou a Dněprem.
Do oblasti Karlovarska v této
době Slované nepřišli. Podle
historiků nejblíže se k našemu
regionu dostal kmen Lučanů,
který se usadil v okolí dnešních
Loun a Žatce.
Zdroj: wikipedia.org - Slované

Až v 8. století přišly do liduprázdných nížin na Karlovarsku dva slovanské kmeny – Chebané
a Sedličané. Zatímco Chebané postupovali podél řeky Ohře dále na západ a vybudovali své
hradiště na území dnešního Chebu, Sedličané v naší oblasti zůstali. Usadili se na ostrohu
nad řekou Ohří v Tašovicích, nazývaném Starý Loket, kde byly pozůstatky starého hradiště
pravděpodobně již z doby mezolitu (8. – 6. tisíciletí před Kristem).
Sedličané si zde vybudovali nové hradiště, živili se zemědělstvím a lovem zvěře v okolních
hlubokých lesích. Když se kmen rozrostl a Starý Loket přestal vyhovovat, přesunuli se
Sedličané do okolí dnešního Sedlece a vybudovali si tam hradiště nové (zřejmě na začátku
10. století). V roce 973 se stává Sedlec dokonce přemyslovským správním centrem regionu.
Na konci 11. století se však správní centrum přesouvá do dnešního Lokte z důvodů lepšího
strategického umístění.
V 9. století byly celé Čechy, Morava a Slezsko osídleny výlučně Slovany. Podle některých
zdrojů slovanský živel sahal v té době od jihu Čech až k moři.
Po tomto období rozmachu následovalo období pozvolné germanizace českých krajů.
S poněmčováním se začalo nejdříve u tzv. naddunajských Slovanů v jihovýchodním Bavorsku
s vydatnou pomocí institucí latinské církve, farností a klášterů. Další směr germanizace vedl
přes kolonizaci zemědělství.
V 10. a 11. stol. byly Čechy ještě málo osídleny. Majitelé pozemků - především šlechtici
a kláštery - zvali do českých zemí německé kolonisty. Rozšiřovala se plocha obdělávané
půdy a majitelé pozemků bohatli a stávali se nebezpečnými vůči panovníkům. Panovníci si
chtěli udržet moc, a tak kolonizovali také.
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V průběhu 12. – 13. stol. si čeští panovníci začali uvědomovat oslabování státu díky kolonizaci
a snažili se o udržení hranic státu ve svých rukou. S těmito tendencemi souviselo patrně též
usídlení Chodů na západní hranici a budování pohraničních hradů. Německou výbojnost
tato opatření nezastavila, protože se mohli opírat o německé manželky Přemyslovců
a latinské kláštery.

Nejstarší veduta Karlových Varů z r. 1625, zdroj: pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Století 14. bylo na našem území silně poznamenáno vládou Karla IV. (1316 – 1378). V této
době vznikla celá řada měst a vsí. Například r. 1350 byla osada Wary povýšena na lázeňské
městečko, r. 1358 se z městečka Wary stává město, došlo k založení vsí Tuhnice (1359)
a Doubí (1365).
Další známé vsi byly založeny v následujících letech a stoletích – např. Bohatice (1390),
Stará Role (1422), Drahovice (1434), Tašovice (1464), Dalovice (1498), Všeborovice (1523).
V průběhu několika následujících století nejhlouběji a nejintenzivněji vnikl německý živel do
Čech v povodí řeky Ohře, zvláště na jejím horním toku. Chebsko, osídlené českým kmenem
Chebanů, bylo bez jakýchkoli zbytků zgermanizováno. V Sedlci byla fara, k níž příslušely
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osady a vsi, které byly i se Sedlcem (Zettlitz) všechny poněmčené – např. Tuhnice (Donitz),
Dalovice (Dallwitz), Drahovice (Drahowitz), Tašovice (Taschwitz), Otovice (Ottowitz),
Všeborovice (Schobrowitz), Rosnice (Rossnitz). Město Loket bylo nazýváno Ellenbogen.
V současnosti je zase vše jinak. Německé názvy zmizely a používají se původní české názvy
měst a obcí. Nicméně je nutné konstatovat, že Němci i Češi se do historie našeho regionu
výrazně zapsali. My, co tady žijeme dnes, jsme převážnou většinou občané ČR a je jedno,
zda máme národnost českou, německou, slovenskou či jinou. Důležité je, abychom spolu
všichni dobře vycházeli a aby se nám tady hezky žilo.
Zdroje:
Dějiny českých zemí I., J. Kristek, doplněné vydání 2002
Karel IV. - život a dílo, J. Spěváček, 1980
Z díla poněmčování českých krajů, Gorazd Pavlík, 1988
www.jura.tenzor.cz

Ing. J. Zajíčková
(DL 1/2011)

Pohlednice – kolorovaná litografie,
pravděpodobně z r. 1898, zdroj: pamatkyaprirodakarlovarska.cz
Jménem redakce DL prosíme všechny čtenáře, kteří vlastní staré fotografie Dalovic, Vysoké,
Všeborovic a jejich okolí a byli by ochotni nám je zapůjčit k naskenování, aby nás kontaktovali knihovna@ou-dalovice.cz. Uvítáme i zajímavé příběhy či jiné materiály.
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Botanická zahrada a pozemky bývalé SZeŠ Dalovice
Vila Chigirinsky
V poslední době probíhají ve
více úrovních jednání ohledně
budoucího využití dalovického
statku, starého zámku i botanické
zahrady, včetně přiléhající budovy
bývalého internátu SZeŠ. Tento
dům ve vlastnictví Karlovarského
kraje bez dlouholetého zájmu
chátrá. A to je škoda. Jedná se totiž
v mnoha ohledech o jedinečnou
stavbu. Kromě toho, že je nedílnou
součástí urbanismu celého místa, je především výjimečnou architekturou.
Pod zdánlivě nezáživnou fasádou a sérií nevhodných stavebních úprav lze vytušit
vytříbené proporce a originální řešení z ruky prvotřídního architekta. Jím je donedávna
zcela nedoceněný a zapomenutý Karl Ernstberger, mj. autor návrhu dalovického kostela
a dalších pozoruhodných staveb v blízkém i širém okolí, který vilu navrhl v roce 1927
pro Gregora Chigirinsky ve stylu strohého modernismu. Stavba vykazuje promyšlenou
tektoniku, střídmou okázalost jí dodává široké dvouramenné vstupní schodiště i velký podíl
terasové části. Solitérní umístění u křižovatky při bývalé prosperující porcelánce podtrhuje
její hierarchické postavení ve zdejší zástavbě. Umělecká síla projektu se zde udržela
i přes desítky let dehonestace. Jedná se o jednu z dominant obce, která by si zasloužila
památkovou ochranu, rekonstrukci původní autorské tvorby v pravém smyslu slova a nové
využití ve veřejném zájmu.
(MgA. Michal Durdis)

Jednou z možností využití areálu bývalé SZeŠ včetně botanické zahrady (na fotografii) je zřízení
edukačního střediska s ukázkovým sběrným dvorem, které by obci mimo jiné přineslo i vznik nových
pracovních míst.
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ODPADY – věčný evergreen
Již v roce 1886 řešil český novinář, spisovatel a básník Jan Neruda naléhavou otázku "kam
s ním". A to se jednalo jen o slámu ze slamníku, který si nechal nově naplnit.
Od té doby produkce odpadu mnohonásobně vzrostla a je to bohužel vidět. Kolem
kontejnerů na odpad se vrší hromady odpadků, které se do nich nevešly nebo do nich ani
nepatří. I střed naší obce v minulých dnech hyzdil přetékající kontejner - na kov. Nezbývalo
než skladovat plechovky a víčka od sklenic či jogurtů zatím doma a vyčkávat, až jej vyvezou.
Trvalo to poměrně dlouho. Příčinou byla do kontejneru vyhozená část motoru, která sem
opravdu nepatří a kvůli které společnost Resur odmítala kontejner vyvézt.
Rozhodli jsme se proto zařadit sérii článků o třídění odpadu.
Dnes začneme trochu obecněji.
„Sklo patří do zeleného, žlutý stojí vedle něho.
Do žlutého plasty patří, modrý je třetí z těch bratří.
Oranžový je tu taky, ten čeká na tetrapaky.
Červená se bratr pátý, že z něho čouhají dráty…“
Tuhle písničku se mnoho našich předškoláčků a školáčků naučilo na divadelním představení
Karlovarského Hudebního Divadla „O Balynce, dobrém štěněti“. Patří do ní i opakující se
refrén: „Halalí, tralalí, netřídí jen pomalí, halalí, tralalí, netřídí jen hňup!“ Většina z nás asi
hňupy není a třídí. Nicméně i opravdu nadšení a odhodlaní třídiči mohou nadělat spoustu
chyb.
Barvu kontejnerů pro příslušný druh odpadu zná nejspíš každý. Když do nich ale nahlédneme,
rozhodně to tak nevypadá. Možná pomůže, když se spolu s dětmi naučíme výše zmíněnou
písničku. Ale stačí umět číst, protože na kontejnerech JE NAPSÁNO I NAKRESLENO, co do
nich patří a co ne.

DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD PATŘÍ:

Nápojové kartony (řádně „sešlápnuté“) v naší obci patří do plastů.
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Do nádoby na papír NEPATŘÍ: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový
papír, použité kapesníky, plenky, hygienické potřeby.
Do nádoby na sklo NEPATŘÍ: keramika a porcelán, drátěné sklo, autosklo, zrcadla.
Do nádoby na plasty NEPATŘÍ: obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií,
barev apod.)
Objemný odpad (tedy vše, co se do kontejneru nevejde!), nebezpečný odpad a vysloužilé
elektrospotřebiče NEPATŘÍ do popelnic ani ke kontejnerům na třídění, ale

na SBĚRNÝ DVŮR!

Sběrný dvůr na křižovatce ulic Průběžná a Borská
(bývalý objekt svazu chovatelů) je pro občany
Dalovic opět bezplatně k dispozici vždy
ve středu od 15 do 17 hod.
a v sobotu od 10 do 12 hod.
Omlouváme se všem, kteří tohle všechno už znají a dodržují. Příště se zkusíme podívat na
zoubek plastům. Při třídění odpadů na nás totiž mohou číhat mnohá úskalí. Nenechme
se však odradit, a třiďme dál. To je to nejmenší, co můžeme v případě odpadů udělat (ale
o tom zase někdy jindy).
Pokud byste na další informace nechtěli čekat až do příštího čísla, můžete se podívat např.
na www.jaktridit.cz.
(red.)

KNIHOVNA
Od 18. května je pro vás opět otevřena obecní knihovna. Během nouzového stavu se ale
stihla přestěhovat, takže už ji nehledejte v budově základní školy, ale v 1. patře bývalého
obecního úřadu, Hlavní 99.
Otevřeno je v pondělí a ve čtvrtek od 12 do 17 hodin
a pro seniory nad 65 let i od 9 do 11 hodin.

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
V době krizového režimu bude až do odvolání ordinace v provozu takto:
Středa:
• Odběry 8:30 – 9:30 – sestra dopoledne přítomna
• Lékař od 13:00 – MUDr. Vojtěch Skřivánek, dle předchozí telefonické
domluvy nebo po domluvě se zdravotní sestrou během středečního
dopoledne.
Ostatní dny:
8:00 – 12:00 telefonické konzultace MUDr. Nesvedová - 770 172 033
(Pokud se nedovoláte, můžete využít kontakt ředitelky pro léčebnou péči paní Ireny
Žůrkové – 604 476 211 nebo vedoucího lékaře MUDr. Libora Maryška – 602 116 704.)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 22. června 2020
– můžete přispět svými náměty, připomínkami, fotografiemi…

