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Devětadvacátý ročník dalovického KIWI MUŽE, který uspořádal o prvním srpnovém víkendu pod
záštitou obce Dalovice karlovarský X-tri, trhal rekordy. (více na s. 4)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vítání občánků

Tak se naši malí občánkové narození od 1. dubna 2019 do 31. března 2020
konečně dočkali – v sobotu 10. října proběhne slavnostní Vítání občánků
v sále Společenského objektu Dalovice.
Přihlášku je třeba podat do pátku 18. září 2020 – stačí ji poslat naskenovanou
na evidence@ou-dalovice.cz nebo přinést osobně. (Formulář přihlášky je
k dispozici na https://www.ou-dalovice.cz/formulare nebo na OÚ.)

Výzva k odstranění vozidla

Obec Dalovice vyzývá vlastníka vozidla, které je odstaveno na komunikaci v ulici Dolní,
Dalovice, aby na základě zákona č. 162/2020 Sb. § 19d), o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, odstranil či uvedl do provozuschopného stavu své vozidlo,
které se jeví technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích, nejpozději do:
03. 10. 2020.
Pokud tak nebude do tohoto termínu učiněno,
bude vozidlo odstraněno na náklady vlastníka.
Odstavením
neprovozuschopného
vozidla
na pozemní komunikaci se dopouštíte přestupku,
za který hrozí ﬁnanční pokuta.
Jedná se o vozidlo: FIAT PUNTO, černé barvy,
RZ: 3K7 4707

Jak správně parkovat?

Parkování je dnešním problémem většiny měst a obcí. U nově vznikajících staveb jsou
k nemovitosti požadovány dvě veřejně přístupná místa umístěná na pozemku majitele,
u bytových domů platí koeﬁcient 1,5 míst na
bytovou jednotku. Ve staré zástavbě se řešení
hledají velmi složitě. Chápu, že každý by měl
nejraději své auto pod oknem, ale to bohužel
nelze. Ve velkých městech hledají řidiči místo
pro své plechové miláčky často stovky metrů od
domu. Obec vytvořila parkovací místa v Borské
ulici. Snažili jsme se využít každé místo, kam se
dalo nové stání umístit, ale je jich stále málo.
Nutné je si však uvědomit, že původně tam
nebyla žádná.
Bohužel se také často stává, že nově vzniklá

parkovací místa jsou prázdná a řidiči parkují blíže
ke svému vchodu. Někteří řidiči také nevyužívají
možnosti parkovat na pozemku svého domu
(za bránou, kterou musí otevřít), ale vyberou
si pohodlnější zaparkování na ulici, kde zabírají
místo sousedům, kteří tuto možnost parkovat
za domem nemají, protože dříve požadavky na
parkovací místa nebyly. Často pak auta brání
v provozu, mnohdy řidiči parkují i nebezpečně,
zamezují průjezdu vozidlům IZS nebo popelářům.

Pro připomenutí několik termínů ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:
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Při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry. (Stání - stát znamená uvést vozidlo do klidu na dobu delší, než je
doba pro zastavení.)
Při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně
3 metry. (Zastavení - zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně
nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo
k neprodleném naložení nebo složení nákladu.)
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji komunikace.
Na jednosměrné komunikaci smí stát vpravo i vlevo, ale také vždy jen ve směru jízdy.
V obytné zóně je povoleno parkování pouze na označených parkovištích.
Za špatné parkování hrozí řidiči pokuta až 2000 Kč nebo i odtažení vozidla. Odtažení
vozidla může být nařízeno, pokud vozidlo omezuje nebo ohrožuje provoz na pozemní
komunikaci, nebo pokud neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti.

V obci bylo provedeno několik úprav dopravního značení, objevily se „žluté čáry“, zakazující
stání vozidel. Každou úpravu značení schválila Policie ČR. Pro obec to znamená snadnější
řešení přestupků ve správním řízení. Jelikož spoluobčanům neohleduplné chování řidičů
vadí, obecní úřad bude důsledně předávat k řešení. Přestupková komise v obci byla zrušena
a na základě veřejnoprávní smlouvy přešlo řešení přestupků pod Magistrát města K. Vary.
Stání na žluté čáře je velmi jednoduché ve správním řízení prokázat. Tento článek nechť
tito hříšníci berou jako poslední varování. Předpokládaná sazba je 1500 Kč za správní řízení
+ pokuta. Odpovědný je provozovatel vozidla.
JK
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Kiwi triatlon 2020
Tak jako každý rok, je první srpnová sobota
v karlovarském sportovním kalendáři zapsána jako
termín dalovického Kiwi triatlonu, a to už víc než čtvrt
století. Letošní 29. ročník absolvovalo úctyhodných
162 závodníků.
„Xterráky“ čekala pořádná porce objemů, když museli
zdolat 500 metrů plavání, 23 kilometrů jízdy na
horském kole a tři kilometry běhu.
Startovalo se tradičně na koupališti Rolava. I letos
pořadatelé zařadili novinku, když plavci absolvovali
dva okruhy, což kvitovali zejména diváci, kterých se
taktéž na břehu sešlo
několik desítek, a určitě
to zvedlo atraktivitu
celého závodu.
Po plavání se vydali
závodníci na kole po
polních a lesních cestách směrem do druhého depa, které
bylo na parkovišti před dalovickou radnicí. Závěrečná část
závodu pak nasměrovala běžce na tříkilometrovou trať, která vedla po polních a parkových
cestách kolem Dalovic.
„Byl to boj do posledních okamžiků, když vítězné trio potvrdilo během závodu své velké
triatlonové kvality,“ chválil výkony „profíků“ na dalovickém závodě Radek Prokopius
a pokračoval: „Zaznamenali jsme jen kladné ohlasy, za což bych chtěl poděkovat
všem triatlonistům, sponzorům a především pořadatelům, bez kterých by to
nešlo.“ Potřetí se na dalovickém závodu představily i štafety, kterých letos bylo 14.
Na triatlonový trůn dalovického KIWI MUŽE usedl Jan Kubíček.
„I když jsem se závodu nemohl zúčastnit
osobně kvůli organizačním povinnostem,
tak mohu říci, že jsme moc spokojeni.
Vše organizačně klaplo a celý závod
proběhl bez jakýchkoli problémů. Navíc
po slavnostním vyhlášení přišel na
pořad již tradiční kulturní program, který
taktéž sklidil velký úspěch,“ dodal za X-tri
Prokopius.
Na závěr vyjádřil Prokopius velké díky
všem dobrovolníkům, kteří se závodem
Po skončení závodu se o dobrou náladu postarala pomáhají a samozřejmě obci Dalovice za
podporu.
i skupina Alabalabamba.
(Jan Drahoš, X-tri K.V.)
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HISTORIE DALOVIC - střípek druhý
Nejstarší osídlená část Dalovic se
nachází v okolí „tvrziště“.
Archeologové, kteří zde prováděli
průzkum v letech 1938 a 1942 tvrdili,
že našli důkazy o nepřetržitém
osídlení této lokality již od doby
kamenné.
Z dnešního pohledu nemůžeme tuto
teorii v plném rozsahu potvrdit. Chybí
důkazy z jednotlivých období a nikdy
se nenašlo žádné pohřebiště, které
by takovéto dlouhodobé a souvislé
osídlení

Možná podoba gotické tvrze
v Dalovicích

Nákres půdorysu a příčné řezy
hmotou tvrziště v Dalovicích
podle situace během výzkumu
na konci 30. let 20. století

Tvrziště s bývalou budovou ovčína v r. 1925

potvrzovalo. Při archeologickém průzkumu r. 2001 se našla
na tvrzišti keramika z pozdní doby bronzové (cca 1200 - 700
let př. n. l.). Tento nález vede k úvaze, že zde opravdu mohlo
být pravěké hradiště. Nasvědčuje tomu i výhodná poloha
tohoto místa - na vyvýšené terase, při obchodní stezce
a blízko řeky.
Významným nálezem, již z prvních
archeologických
výzkumů,
byl
kamenný základ obytné věže z konce
12. století, která patřila ke staré
dřevěné tvrzi. Úkolem tvrze byla
zřejmě ochrana obchodní stezky
vedoucí z Chebu, přes Loket, Sedlec a
Dalovice směrem na Žatec.
Po požáru tvrze, na počátku 15.
století,
její
majitelé
postavili
Možné podoby
gotické tvrze
v nedalekém sousedství novou
v Dalovicích
tvrz dvorcového typu, uváděnou
v historických materiálech pod
názvem „Telbicz“. Stála na místě bývalého dolního školního
statku a byla postavena do obdélníkového tvaru. Na jeho
kratší straně, směrem do Dalovic, byla obytná budova
majitele, na protější straně stál dům pro služebnictvo a na
delších stranách byly hospodářské budovy. Osudnou se pro
tvrz stal rok 1502 v souvislosti s tzv. Karlovarskou krvavou
svatbou.
5

Erb Pluhů z Rabštejna

Dne 5. 2. 1502 se ženil v Karlových Varech Gilg von Steibach se
Siegfriede von Saaz, dcerou hraběte Šlika. Svatby se zúčastnilo
mnoho významných hostů ze šlechtického stavu. Po oslavě se hrabě
Šlik a šlechtic Pflug von Rabenstein dostali do velkého sporu, který
vyvrcholil šermířskými souboji a na obou stranách bylo mnoho
mrtvých a zraněných. Pflug von Rabenstein z boje unikl a ukryl se
na tvrzi Telbicz. Hrabě Šlik tam následujícího dne dorazil se svým
vojskem, tvrz dobyl a značně poškodil. Při bojích bylo zabito i několik
služebníků. Poslední informací o šlechtici Pflug von Rabenstein je, že
se musel dostavit na hrad Loket, kde ho čekal soud.

Ves Dalovice (Dallwitz), která vznikla
z osady r. 1498 a měla střed kolem
dnešní Hlavní ulice, nájezdem vojska
hraběte Šlika výrazně poškozena
nebyla. Polorozbořenou tvrz sice
částečně opravili, ale některé mu
z dalších majitelů již nevyhovovala,
a tak nechal postavit vedle tvrze (na
místě dnešní SZeŠ) novou obytnou
budovu, později nazývanou „Starý
zámek“.

Starý zámek na historické rytině z 19. stol.

Starý zámek - litografie Eduarda Gurka ze 30. let 19. stol.
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V tvrzi zůstal pouze
hospodářský dvůr a dům
pro služebnictvo.
Majitelé tvrze, později
zámku, se často střídali.
V 15. století je jako
majitel nejčastěji uváděn
Albrecht z Perštejna,
v 16. století Albrecht
a Bernard Hisserlovi
a rodina Stampachů.
Od r. 1615 do r. 1625
vlastnilo zámek a celé
panství město Karlovy
Vary (v této době měl na
zámku sídlo vojevůdce

Piccolomini). Město Karlovy Vary prodalo zámek Johannu
Ulrichovi von Schweitzern a ten jej následně prodal hraběnce
Kolowrat.
V roce 1780 získal celé panství, včetně zámku,
Johann Wenzel Ferdinand, který r. 1804 založil v obci
kameninovou výrobnu, později porcelánku. Roku 1821
celý tento majetek prodal Wilhelmu Wenzlovi Lorenzovi
za 165 000 Guldenů. V té době již v obci byla cihelna, pila,
mlýn a pivovar. V roce 1860 bylo panství s porcelánkou
prodáno Julii a Franzi Urfuhsovým za 311 000 Guldenů.
Jelikož žádný z nich neměl ani technické a ani obchodní
dovednosti, museli r. 1861 celé panství postoupit Durynské
bance jako zástavu. Tato banka prodala zastavený
majetek r. 1871 za 600 000 Guldenů bratrům Davidovi
Octavio Piccolomini (1599 -1656),
a Friedrichovi Riedl von Riedelstein. Friedrich pak
který se podílel na spiknutí proti
bratra vyplatil a stal se jediným vlastníkem. Roku 1875
Albrechtovi z Valdštejna.
nechal Friedrich Riedl von Riedelstein postavit „Nový
zámek“ (dnes budova SOŠ logistické). Ve „Starém
zámku“ zřídil ubytovnu pro zaměstnance porcelánky. Porcelánka se zdála Friedrichovi málo
rentabilní, proto ji prodal r. 1889 majiteli
loketské porcelánky, baronu Springerovi.

„Starý zámek“ r. 1898 vyhořel a Fridrich
Riedl von Riedelstein nechal na jeho
místě postavit nový a modernější zámek
(přestože je vlastně novější než „Nový
zámek“, zůstalo mu označení „Starý
zámek“).
Nový zámek, akvarel Antona Lewyho
kol. r. 1890

Roku 1905 baron Fiedrich Riedl von
Riedelstein zemřel. Jeho čtyři potomci
zdědili panství a nejstarší syn Eduard
všechny sourozence vyplatil a stal se jediným
majitelem panství. Ve „Starém zámku“
založil knihovnu, která se postupně rozrostla
ve velkou sbírku německé, anglické
a francouzské literatury. Eduard znal několik

Hašení požáru Starého zámku
na fotografii z roku 1899
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Původní podoba Starého zámku před požárem

Starý zámek na historické fotografii z roku 1930

světových jazyků, rád podnikal daleké cesty, ze kterých vozil řadu předmětů do jeho
umělecké sbírky. Když r. 1936 zemřel převzala panství jeho choť a dvě dcery, které se však
v Dalovicích příliš nezdržovaly a pobývaly většinou v Rakousku a ve Švýcarsku.

V roce 1945 část sbírky odvezla
Rudá armáda a poté veškerý
majetek rodiny Riedl von
Riedelstein převzal do svého
vlastnictví československý stát.
Ing. J. Zajíčková
(DL 2/2011)

Historické interiéry Nového zámku
v době před rokem 1945

Zdroje:
• materiály ze soukromého archivu J. Zajíčkové získané z Okresního archivu K. Vary
v letech 1990-2005
• materiály ze soukromého archivu PhDr. S. Bucharoviče zapůjčené v r. 2011 (z německého
jazyka překlad L. Kolovrátek)
Ing. J. Zajíčková
(DL 2/2011)
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OBEC DALOVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

12. ZÁŘÍ 2020
U SPOLEČENSKÉHO OBJEKTU DALOVICE

PROGRAM
14:30 - 15:45

SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ KAPEL DDM
(DIVINE ELEMENTS, 4STRINGS)

16:00 - 17:30

CRAZY HORSES

17:45 - 19:15

FŠEHOCHUŤ

19:30 - 20:30

TROLL
STÁNKY - OD 13:00

ATRAKCE PRO DĚTI: LEZECKÁ STĚNA,
LANOVÝ PARK, SKÁKACÍ HRAD

Na akci bude pořizována fotodokumentace, která může být použita na webu, facebooku a v tištěných médích a materiálech.
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ODPADY 2 – Plasty
Plasty mají dlouhou životnost, výrobky z nich bohužel ne - ať už se skutečně rozbijí, nebo
se nám jen přestanou líbit. Z plastů se tak stává jeden z nejproblematičtějších odpadů.
Můžeme jim však dát druhou šanci (alespoň některým) a ony nám v podobě koberce,
oblečení nebo třeba parkové lavičky budou ještě dlouho sloužit dál. Je však třeba třídit je
efektivně – neboť zdaleka ne všechen plast je možné ještě dále využít.

(Ve větším formátu ke stažení na https://www.ou-dalovice.cz/ﬁle.php?nid=17744&oid=7703536)

Nejlepší by ovšem bylo plastový odpad vůbec neprodukovat nebo jej alespoň co nejvíce
zminimalizovat. Tipů najdeme v příručkách i na internetu spoustu.
(red.)
Tuto publikaci si můžete zapůjčit i v naší knihovně. Budeme rádi, když nám
napíšete, jak to děláte vy, a podělíte se s námi o své nápady :-)
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KNIHOVNA

Obecní knihovna Dalovice
nabízí

obalování ucebnic
DO DRUHÉHO DNE,
DLE MOŽNOSTÍ NA POČKÁNÍ
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Poslední srpnový týden od
24. do 29. 8. je v knihovně
zavřeno
(prázdninový
provoz je zveřejněn na webu
knihovny i obce a fb stránkách
knihovny).
Otevírací doba:
PONDĚLÍ a ČTVRTEK
9:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
ORDINAČNÍ HODINY
Odběry:

08:00 - 09:00

Pondělí:

-

středa + čtvrtek

Úterý:

13:00 - 16:00

Středa:

08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
16:00 - 17:00

objednaní

Čtvrtek:

08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

pouze sestra

Pátek:
Lékař:
Zdravotní sestra:
Telefon:
E-mail:

Dr. Andrey Belov
MUDr. Edita Nesvedová
Alena Markusková
770 172 033
dalovice@medicasro.cz
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