DALOVICKÉ
LISTY 1/2021

27. prosince 2020 oslavila 100. narozeniny paní Františka Skoupá.
Srdečně blahopřejeme!

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
rok uplynul a s pocitem, že jsme se nestačili ani rozkoukat, je tu rok nový. Rok
2020 byl pro všechny z nás velice neobvyklý. Mnohá omezení a komplikace
nám neumožnily prožít ho tak, jak jsme si plánovali. Veliká psychická zátěž se
u mnohých projevuje podrážděností, kterou umocňují média a sociální sítě šířící
různé skandály, tragické vyhlídky apod. Je mezi námi mnoho sousedů, kteří museli
změnit práci, přizpůsobit se a bojovat o svou existenci. Ti, kterých se to nedotklo,
si tuto situaci příliš neuvědomují, a mnohdy jsou naštvaní z maličkostí, jako je
zrušená dovolená, nošení roušek apod.
Důležitější je se soustředit na budoucnost, doufat, že nadcházející rok bude lepší.
Světlo na konci tunelu, které je čím dál častěji spojováno s očkováním, se blíží
a já pevně věřím, že brzy budou moci děti opět chodit do škol, restaurace nám
nabídnou možnost setkávání a dobrého jídla, opět se budeme moci bavit a užívat
si kultury, kolektivního sportu apod.
Mnozí z nás se očkování bojí, což je dle mého názoru způsobeno nedostatečnou
informovaností, konspiračními teoriemi a špatnou náladou mezi lidmi. Vzhledem
ke své práci „v první linii“ jsem měl možnost nechat se již očkovat a věřte, že bez
jakýchkoliv vedlejších účinků. Touto cestou jde většina zdravotníků, a to je první
krok k tomu, aby se nemocnice mohly vrátit do normálu a jejich personál byl
schopný pomáhat těm, kteří to budou potřebovat. Přeji všem v novém roce, aby
tuto pomoc zdravotníků nepotřebovali, zlepšila se nálada a na rty se nám vrátil
úsměv.
V závěru roku jsem byl poctěn příležitostí popřát za celou obec naší spoluobčance,
paní Františce Skoupé, k neuvěřitelným 100. narozeninám. Bylo to milé setkání
a věřte, že slova, „že na to nevypadá“, nebyla pouhou zdvořilostní frází. Velice mne
potěšilo, že se paní Skoupé, dle jejích slov, v Dalovicích líbí. Žije zde 42 let a přeji
jí, aby byla spokojená i nadále. Kvůli rouškám jsme si nepřipili jejím oblíbeným
karlovarským likérem, ale snad to na konci roku 2021 vyjde.
V roce 2021 přeji jménem celého obecního úřadu všem pevné zdraví a dobrou
náladu, hodně trpělivosti a tolerance
Jiří Karas, starosta obce Dalovice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 23. jednání zastupitelstva dne 18. 1. 2021:
• bylo schváleno zřízení termínovaného vkladu u J&T Bank – 10 mil. Kč
na dobu 1 roku;
• byl schválen záměr pronájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, Na Výsluní 230/13;
• byla schválena vyhláška 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství;
• byl schválen prodej části pozemku p. č. 143/3, k. ú. Dalovice, podíl
514/9039, za cenu stanovenou znaleckým posudkem (25 822 Kč);
• byla schválena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 454 169,05 Kč na akci „Úprava venkovního
areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Dalovice (viz DL 7/2020, s. 3);
• byla schválena pravidla na přidělení příspěvku na nákup kompostérů
na rok 2021;
• byl schválen příspěvek z rozpočtu obce na akci Čištění řeky Ohře
ve výši 5 000 Kč;
• byla schválena nabídka firmy Bártek rozhlasy, s. r. o., na pořízení měřiče
rychlosti na ul. Široká (u parkhotelu Carlsbad Inn).
Omlouváme se za chybu – v minulém čísle bylo mylně uvedeno, že zastupitelstvo
obce schválilo příspěvek na celoroční činnost TJ Čechie Dalovice ve výši 23 000 Kč.
Správně je 230 000 Kč.
24. jednání ZO je plánováno na pondělí 22. března 2021 od 18:00.

Při
průjezdu
obcí
ulicí Široká vozidla často
překračují
povolenou
rychlost. Začátkem ledna zde
došlo ke dvěma nehodám
v jednom dni, naštěstí bez
vážnějších následků. Instalace
měřiče rychlosti snad přispěje
k větší bezpečnosti.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za svoz komunálního odpadu a psy
CENÍK ÚHRADY ZA DOVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2021
Objem nádoby

Četnost odvozu

Roční sazba

80 litrů

1 x týdně

2 240,- Kč

80 litrů

1 x 14 dní

1 600,- Kč

120 litrů

1 x 14 dní

2 000,- Kč

120 litrů

1 x týdně

2 960,- Kč

240 litrů

1 x týdně

5 820,- Kč

1 100 litrů

1 x týdně

27 800,- Kč

1 100 litrů

1 x 14 dní

19 000,- Kč

SAZBY POPLATKU ZA PSY
Za psa chovaného v RD nebo na zahradě
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele

200 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba staší 65 let

100 Kč

Za psa chovaného v bytovém domě se 4 a více byty
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele

400 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba staší 65 let

200 Kč

Za psa chovaného na sídlišti Na Výsluní
- za prvního psa

600 Kč

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

900 Kč

- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
300 Kč
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P.
(Zjednodušeno pro DL , podrobněji na web. stránkách Obecní úřad: Směrnice a ostatní dokumenty.)
Oba poplatky jsou splatné do 31. března 2021. Lze je platit hotově na úřadě nebo převodem
na účet: 15620341/0100
U platby popelnic převodem je nutné uvést variabilní symbol uvedený ve smlouvě, pozor,
není totožný s číslem smlouvy! Do poznámky uvést jméno nájemce popelnice (s kým byla
smlouva sepsána) a adresu.
U platby za psy uveďte do poznámky jméno a adresu osoby, na kterou je pes přihlášen.
Bez těchto údajů je velmi obtížně platby dohledat. Nejste-li si potřebnými údaji jisti, lze se
informovat na OÚ – telefonicky nebo osobně.
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Výzva k odstranění vozidla
Obec Dalovice vyzývá vlastníky uvedených vozidel, aby na základě zákona č.
162/2020 Sb. § 19d), o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
odstranili či uvedli do provozuschopného stavu své vozidlo, které se jeví technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Pokud tak nebude stanoveného termínu učiněno, bude vozidlo odstraněno na
náklady vlastníka.
Jedná se o tato vozidla:

PEUGEOT 407SW
stříbrné barvy
RZ: 3K4 2527
odstavený v ul. K Lesu u kontejnerů
na tříděný odpad
termín odstranění: do 2. 3. 2021

RENAULT LAGUNA
zlaté barvy
cizí RZ: WI04912
odstavený na parkovišti Na Výsluní
termín odstranění: do 5. 3. 2021
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Příspěvek na kompostér
I v roce 2021 si mohou občané Dalovic zažádat o příspěvek na kompostér.
Pravidla pro poskytnutí tohoto příspěvku jsou na webových stránkách obce
(záložka Obecní úřad – Příspěvky z rozpočtu obce).
Postup:

Pozor:

1. Zakoupení kompostéru v minimální hodnotě 500 Kč.
2. Podání žádosti o příspěvek na OÚ (nejpozději do 30. 11. 2021)
+ doložení daňového dokladu za kompostér.
3. Podepsání smlouvy a vyplacení příspěvku žadateli.
• Žadatelem smí být jen dalovický občan nebo majitel nemovitosti
v katastru obce Dalovice.
• Kompostér musí být umístěn na pozemku v katastru obce (umístění
bude uvedeno ve smlouvě o poskytnutí příspěvku).
• Žadatel je povinen umožnit kontrolu dodržení podmínek zástupci
obce po dobu 2 let od podepsání smlouvy.
• Žadatel neobdržel příspěvek na kompostér v letech 2019 a 2020.

PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ NA ROK 2021
Na rok 2021 naplánovala kulturní komise řadu akcí. Snad nám budou letos
podmínky více přát a většina jich se uskuteční.
•
23. 1.
Obecní ples (zrušeno)
•
20. 2.
Masopustní karneval
•
8. 3.
Oslava MDŽ
•
13. 3.
Hasičský ples (pořádá SDH Dalovice)
•
17. 4.
Puntíkatý ples
•
30. 4.
Pálení čarodějnic a stavění májky
•
květen
Vítání občánků (bude upřesněno)
•
28. 5.
Noc kostelů
•
29. 5.
Dětský den
•
11. 9.
Körnerovy slavnosti
•
1. 10.
Oslava Dne seniorů
•
17. 11.
Lampionový průvod
•
28. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
•
11. 12.
Mikulášská nadílka
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Změny v plánu jsou vyhrazeny.

Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek šestý
Kostel Panny Marie Utěšitelky
Věřící lidé z Dalovic navštěvovali po řadu staletí především kostel sv. Anny v Sedleci
u Karlových Varů, který má dlouhou historii. Již kolem r. 900 se píše v historických
materiálech o tomto kostelu jako o sídlu děkanství. V roce 1290 byl původní kostel
nahrazen novým, zděným kostelem. Od roku 1694 se ke kostelu sv. Anny v Sedleci,
který byl církví oficiálně prohlášen za poutní kostel, organizovala procesí. Třetí,
současný kostel v Sedleci, byl postaven v letech 1738–1745. Pod Sedleckou farnost
patřili věřící z Dalovic, Všeborovic i Vysoké.
Poutní kostel sv.
Anny v Sedleci na
historické rytině
z roku 1860

V Dalovicích stávala do počátku 19. století
pouze dřevěná kaple. Teprve v roce 1898 byla v
Dalovicích postavena z peněžních sbírek občanů
zděná obecní kaple Panny Marie Utěšitelky.
Rovněž vnitřní vybavení bylo pořízeno z darů
občanů Dalovic a blízkého okolí. Stavitelem
kaple byl J. A. Schöberl.

Kaple Panny Marie Utěšitelky v
Dalovicích v r. 1899
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Pseudorománská
obdélná
kaple,
krytá sedlovou střechou, původně
s trojboce uzavřeným presbytářem,
měla vystouplou hranolovou zvoničku
nad trojúhelníkovým štítem vstupního
průčelí. Nad polokruhově zakončeným
vchodem se nacházelo kruhové okénko.
Ostatní okna v kapli byla obdélníková
s polokruhovým zakončením. V interiéru
kaple býval oltářní obraz, obrazy svatých,
harmonium a lavice.
Kapli spravoval obecní výbor. Prvním
knězem byl katecheta Vymětal, kterého
r. 1919 nahradil nový kněz Paul Fritz.
V kázání v září r. 1925 Fritz oznámil,
že hodlá v Dalovicích postavit kostel
a dosáhnout zřízení samostatné
farnosti. Pro přibližně 3300 obyvatel,
Interiér kaple Panny Marie Utěšitelky v r. 1898
které Dalovice se Všeborovicemi
a Vysokou
tehdy měly, byla totiž kaple malá a při nedělních
bohoslužbách musela stát část věřících venku. Byl
založen spolek, jehož cílem bylo získat z členských
příspěvků, darů a sbírek peníze na stavbu kostela. Do
r. 1928 se vybralo 5 000 000 Kč, a tak se mohlo v roce
1929 začít stavět.
Za staveniště byl vyhlédnut pahorek za starou kaplí.
Plány vypracoval Karl Ernstberger z Karlových Varů.
Před zahájením stavby bylo nutné odstřelit kus skály.
Stavitel musel respektovat požadavek, že z pietních
důvodů měla být zachována část dosavadní kaple.
Řešením bylo, že přední část kaple s věžičkou se stala
emporou (předsíňkou) nového kostela. V neděli dne
4. srpna 1929 byl položen základní kámen. Po třech
a půl měsících byla stavba dokončena! Dne
Architekt Karl Ernstberger
10. listopadu 1929 byly dovezeny a vysvěceny zvony
(1887-1972) – podle jeho plánů
a 17. listopadu 1929 byl vysvěcen samotný kostel.
byla v Dalovicích kromě kostela
Pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky je
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postavena i řada vil, mimojiné
i Vila Chigirinsky (DL 4/2020)

krytý sedlovou střechou s polokruhovou
apsidou krytou valbovou střechou. Do
hlavního průčelí je vestavěna zajímavě
řešená hranolová věž, částečně zasahující
do konstrukce původní kaple. Věž je v horní
části užší a ve dvou patrech otevřená. Horní
z těchto dvou pater slouží pro umístění
zvonů. Stěny kostela jsou prolomeny velkým
obdélným, polokruhově zakončeným oknem
a úzkými obdélníkovými okny po stranách.
Před hlavním průčelím stojí část původní
kaple, sloužící dnes jako předsíň. Protože
kostel je vybudován na vršku, bylo k němu
zbudováno zajímavě členěné dvouramenné
schodiště, do jehož dolní části bylo původně
vestavěno pět malých krámků.

Dalovický kostel před rokem 1945

Teprve v r. 1934 podal sedlecký
farář návrh na vytvoření samostatné
farnosti, do níž by patřily Dalovice
spolu se Všeborovicemi a Vysokou.
Obec Dalovice byla ochotna převzít
patronát i s povinností údržby kostela,
Všeborovice a Vysoká však k tomu
chuť neměly. Ve Vysoké bylo 20 %
obyvatelstva bez vyznání (především
díky působení sociálních demokratů),
což bylo na tehdejší dobu hodně.
Z těchto důvodů vznikla v Dalovicích
expozitura sedlecké fary až v r. 1938.

Původní interiér kostela v celé své kráse

Během války r. 1940 byly v Dalovicích
pro válečné účely zkonfiskovány
tři kostelní zvony a ponechán jen
„umíráček“, nacházející se na věžičce
v původní kapli. V r. 1944 byly
zabaveny i různé kovové předměty,
nacházející se uvnitř kostela.
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Po r. 1945 byla expozitura
v Dalovicích zrušena a kostel
spravovali administrátoři ze
Sedlece. V r. 1956 byl kostel
vykraden a bohoslužby se
postupně přestaly konat.
Kostel se uzavřel a začal
chátrat. Teprve v r. 1989 se
díky několika dalovickým
občanům
a
rodákům
z Dalovic a s přispěním
obecního úřadu začal kostel
opravovat a v r. 1990 byl

Svěcení nových kostelních zvonů dne 10. listopadu 1929

znovu otevřen pro veřejnost. Ve věži kostela
byl umístěn jeden zvon a dále zvonek z původní
kaple.
Od roku 2016 spravuje kostel Panny Marie
Utěšitelky v Dalovicích obec Dalovice, která jej
převzala od Římskokatolické farnosti Karlovy
Vary – Stará Role (pozn. red.).
Zdroje:
1) Zdroj: Historický sborník Karlovarska VI, 1998,
St. okr. archiv K. Vary
(ZAJ, převzato z DL 7/2011)

Současná podoba kostela
(březen 2013)

Obrazová část – webové stránky:
• http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-kostel-pannymarie-utesitelky/
• http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/sedlec-kostel-sv-anny/
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Ernstberger
V DL 8/2020 nebylo uvedeno autorství „pátého střípku dalovické historie“, za což
se moc omlouváme. Článek byl převzat z DL 6/2011 a jeho autorkou je rovněž paní
Ing. J. Zajíčková.
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
ZŠ a MŠ Dalovice
V malém ohlédnutí za minulým rokem bych chtěl
především poděkovat všem svým kolegům a
kolegyním za jejich práci v době covidu a za to, že
zvládli přeškolení na nový, online způsob výuky.
Děkuji také Pavlu Davidovi za technickou podporu
a rozběhnutí vyučování přes platformu Teams.
Poděkování patří i všem rodičům, na které domácí
výuka dolehla, za jejich výdrž a spolupráci. To, že se
nám podařilo se nezbláznit (zpočátku školám instrukce zcela chyběly a pozdější
byly mnohdy nejednoznačné), považuji za jeden z velkých úspěchů loňského roku.
Dále se podařilo dokončit novou
zahradu s venkovní učebnou
a rozjet projekt na jazykovou
a počítačovou učebnu. Také jsme
zrekonstruovali prostory, kde sídlila
knihovna, a přemístili sem jedno
oddělení družiny.

Nová družina v prostorách, kde bývala obecní
knihovna.

V červnu ukončilo základní
školní docházku 19 žáků (všichni
z 9. ročníku), 17 se jich umístilo
na maturitní a 2 na učební obor.
Z 5. ročníku přestoupily na víceleté
gymnázium 3 děti.

Od 1. 9. 2020 navštěvuje naši školu 184 žáků.
Mateřská škola fungovala naštěstí víceméně normálně. V současné době má 61
dětí a užívají si aktivit, které pro ně paní učitelky i v této době připravují a pořádají.

(Mgr. Jan Matura, ředitel ZŠ a MŠ Dalovice)

Také na konci loňského roku přišel do všech tříd v mateřské škole Ježíšek a nadělil dětem
spoustu nových krásných hraček. Děti mu zazpívaly koledy a pochutnaly si na vánočním
cukroví, které upekly se svými maminkami.

.
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Aby i zvířátka měla svou vánoční nadílku, donesly jim děti a paní učitelky ke krmelci
jablíčka, mrkev, kaštany a kukuřici.

(Jana Tichá, vedoucí MŠ)
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Sbor dobrovolných hasičů Dalovice
V loňském roce se toho opravdu moc nedělo. Asi tak jako všude. Na počátku roku
jsme ještě stihli pár tréninků v tělocvičně a pak vlivem opatření vše skončilo.
Na jaře jsme doufali, že budeme moci uskutečnit naše pravidelné soustředění na
Mariánské, které se u dětí těší velké oblibě. Ani s přesunem termínu na podzim nám
nebylo přáno, protože již opět nebylo možno tyto akce pořádat. Tréninky povolené
koncem jara už se nerozběhly, soutěže se nepořádaly. Především dorostenky
trénovaly individuálně a jedinou soutěží, kterou se nám s nimi podařilo navštívit,
byl Pražský pohár v závodu jednotlivců na 100 m v druhé polovině srpna.
V létě nás bohužel zasáhla smutná
zpráva, opustila nás dlouholetá členka
našeho sboru paní Věra Václavíková.
Se svým manželem byli zakladateli
dětského kroužku mladých hasičů,
a protože neměli vlastní děti, věnovali
svou péči a lásku o to víc dětem
hasičským. Byla pro nás tetou a pro naše
děti hasičskou babičkou. Rádi bychom
jí tímto věnovali tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Ing. Kateřina Krumphanzlová,
vedoucí mládeže

Obecní knihovna
Také v knihovně se v uplynulém roce naprostá většina akcí musela zrušit. Stihla
se jen jedna beseda a třikrát se sešel Dámský klub, na kterém se připravovaly kulisy
pro divadelní představení a rekvizity na Noc s Andersenem. Ta se nakonec také
nekonala, ale divadelní kroužek ještě stihl vystoupit na oslavě MDŽ. Uvidíme, co
se bude moci uskutečnit letos. Nově plánujeme Virtuální univerzitu třetího věku,
o níž jsme psali v minulém čísle DL (8/2020). Původně měla být zahájena v únoru,
ale byla odložena na podzim. Zájemci se nicméně mohou hlásit již nyní. V závěru
roku ještě proběhla jedna malá vánoční beseda pro prvňáčky ve škole a druháci
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Než mohly být pasovány na
čtenáře, musely děti nejdříve
vysvobodit zakletou princeznu.

byli v našem kostele konečně pasováni na rytířečtenáře.
Celkem se v uplynulém roce registrovalo 209
čtenářů, z toho 100 dětí do 15 let. Půjčilo
se celkem 5744 knih a 251 časopisů (včetně 2213
prodloužení). Do knihovního fondu přibylo 652
knižních titulů – pořízených z rozpočtu knihovny
nebo zdarma v rámci projektu Česká knihovna
či darovaných. 192 z nich byly novinky vydané
v roce 2019 a 2020.
Loňské jarní období karantény bylo využito
na přestěhování knihovny. Nová knihovna je
krásná, světlá a prostorná, ale bez vás čtenářů
poněkud smutná. Doufám, že se to brzy změní
a brzy se u knížek i dalších akcí shledáme.
Od konce ledna funguje v knihovně opět
„VÝDEJNÍ OKÉNKO“. Bližší informace na www.
knihovnadalovice.cz nebo telefonicky:
730 890 783.
(M. Slevinská, knihovnice)

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

15. ledna začala registrace k očkování pro seniory starší 80 let. Registrovat se je
nutné prostřednictvím centrálního rezervačního systému: https://crs.u-zis.cz/
Prosíme rodiny seniorů, jejich vnoučata, dcery a syny, kteří se orientují
na internetu, aby pomohli svým babičkám a dědečkům i ostatním příbuzným
starším 80 let do systému se zaregistrovat.
Pro registraci budete potřebovat:
• mobilní telefon - přijdou vám na něj postupně dva PIN kódy: jeden pro
registraci do systému, druhý pro rezervaci termínu
• kartičku zdravotní pojišťovny
• e-mail - pokud jej nemá senior, tak nejlépe e-mailovou adresu toho,
kdo s registrací pomáhá
Bližší informace najdete na informačním portále Karlovarského kraje
http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx a webových stránkách MZČR
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.
Pomoc s registrací seniorů 80+
INFORMAČNÍ LINKA 1221
KRAJSKÁ ASISTENČNÍ LINKA 607 600 017
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. března 2021
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…

