DALOVICKÉ
LISTY 8/2021

Na letošním rozsvícení
vánočního stromu
vystoupily děti z MŠ
a hudební uskupení
Anča band (více na s. 11).

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 30. jednání zastupitelstva dne 6. 12. 2021:
• byla schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - inženýrské
sítě na pozemku p. č. 290, k. ú. Vysoká, v souvislosti s výstavbou
RD na pozemku p. č. 231/4, k. ú. Vysoká;
• bylo vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021 a schváleno rozpočtové
opatření č. 6/2021;
• byly schváleny rozpočty obce Dalovice a příspěvkové org. ZŠ a MŠ Dalovice
na r. 2022;
• na základě doporučení hodnotící komise byla schválena nejvýhodnější
nabídka na stavební práce VZMR „Stavební úpravy ulice Prosluněná
Dalovice“, a to nabídka společnosti KV Realinvest, v nabídkové ceně
2 389 662,94 Kč bez DPH;
• bylo schváleno poskytnutí příspěvku 5 000 Kč na zdravotní péči
společnosti LADARA a 20 000 Kč na pečovatelské služby spolku Res vitae;
• byla projednána žádost o navýšení cen obědů ve školní jídelně z důvodu
pokrytí rostoucí ceny potravin a schválen Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění
stravování ze dne 25. 7. 2012;
• byl schválen Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce na podporu
sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro rok 2022;
• byl schválen příspěvek na celoroční činnost TJ Čechie Dalovice (300 tis. Kč)
a SDH Dalovice (60 tis. Kč);
• pro rok 2022 byl se spol. Marius Pedersen schválen Dodatek ke Smlouvě
o odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a Příloha č. 1 ke Smlouvě
o odvozu separovaného odpadu – bioodpad;
• byla schválena Směnná smlouva na pozemky v intravilánu obce se spol.
Lesy ČR.
31. jednání ZO je plánováno na pondělí 31. 1. 2022 od 18:00.

Rekonstrukce šaten TJ Čechie

Mezi základní povinnosti obcí patří podpora sportu a vytváření podmínek pro
sportování, zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany. V dnešní nelehké
době je čím dál těžší odtrhnout děti od technologií a donutit je více se hýbat.
Ukazuje se, že dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu napříč všemi generacemi je

pro zdraví velmi důležitý.
Dalším krokem obce směrem k podpoře
sportu, bylo zkvalitnění zázemí u fotbalového
hřiště, a to jak pro sportovce, tak i návštěvníky.
Původní kabiny byly ze stavebního, a především
hygienického hlediska zcela nevyhovující.
V roce 2019 se nechala zpracovat projektová
dokumentace a následně energetický audit
projektu, protože bylo zamýšleno požádat
o dotaci na energetické úspory objektu. Ta by
nám v případě úspěchu mohla vrátit cca 1,6 mil.
V létě 2020 vysoutěžila zakázku na rekonstrukci
šaten stavební firma Stabia, s. r. o., a to za
nabídkovou cenu 12 mil. Kč. Rozpočtová cena byla
vysoká, jelikož požadavky ze strany hygieny na
šatny vybavené sprchami a sociálním zařízením
Šatny TJ Čechie před rekonstrukcí
za dodržení norem, na vzduchotechniku s
rekuperací, požadavek životního prostředí na zcela novou čističku odpadních vod a
naše energetické požadavky na úspornost budovy také nebyly malé.
V přízemí se počítalo se čtyřmi šatnami
se sprchami, s malou klubovnou
vybavenou kuchyňkou, s technickou
místností a garáží, místností pro rozhodčí
se sociálním zázemím. V patře je pak
zázemí pro správce, místnost na praní
a sušení a technická místnost
s technologií vzduchotechniky. Objekt
bude vytápěn tepelným čerpadlem
Současný stav
v kombinaci s podlahovým topením.
Samozřejmostí je z venku přístupné
WC pro návštěvníky a jedno bezbariérové WC včetně nájezdové rampy, aby byly
splněny požadavky na bezbariérovost.
Stavět se začalo v září 2020 a na konci letošního listopadu proběhla úspěšná
kolaudace. V průběhu stavby došlo k několika změnám, například k úpravě ČOV
na základě požadavků vodoprávního úřadu, k doplnění objektu o zabezpečovací
systém, a především k rekonstrukci tribuny a úpravy zpevněných ploch v okolí
budovy. Konečná cena se vyšplhala na 13,5 mil. korun. Zásadním okamžikem
se v lednu 2021 stalo vypsání dotace na „sportovní infrastrukturu“ od Národní
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sportovní agentury. Rozhodnutí nebylo jednoduché, stavba byla již v plném proudu,
ale bylo odstoupeno od původního záměru podání žádosti o dotaci na energetické
úspory a byla podána nová žádost do nově vypsaného dotačního titulu, která by
mohla v případě úspěchu přinést až 7 milionů. Den před kolaudací jsme obdrželi
příslib získání dotace a v těchto dnech již probíhá boj s administrativou, doložení
potřebných dokumentů před podpisem smlouvy na poskytnutí dotace. Pokud
se podaří vše zdárně dotáhnout, závěrečný účet tohoto projektu bude mnohem
příjemnější, než se v průběhu zdálo. Podstatné však je, že od jara se bude na
tréninky i zápasy objekt plně využívat a bude sloužit k podpoře zdravého pohybu.

JK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Připomínáme, že VŠICHNI majitelé nemovitostí (nebo nájemci) jsou POVINNI
PŘIHLÁSIT SE K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Z NEMOVITÉ VĚCI, a to nejdéle do 15. ledna 2022!

Upozorňujeme občany, že 23. prosince bude OÚ uzavřen.
4

Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek třináctý
Pomník válečným obětem

První světová válka skončila 11. 11. 1918. Zahynulo v ní 114 vojáků z Dalovic,
Všeborovic a Vysoké a řada dalších vojáků zůstala nezvěstných a jejich úmrtí nebyla
potvrzena.
V roce 1934 nechal spolek Veteránů pod vedením P. Männera postavit v zámeckém
parku (poblíž dnešního dětského hřiště na konci Zámecké ulice) umělecky hodnotný
pomník padlým v první světové válce. Pomník vyrobil karlovarský sochař a kameník
p. Uher. Vznik pomníku nebyl bez komplikací, protože musel být upraven podle
požadavků československých úřadů. Výsledek však dopadl dobře a na prostranství
u pomníku se každoročně v listopadu v letech 1934 – 1944 pořádaly vzpomínkové
slavnosti za padlé oběti ve válce.

Původní podoba pomníku obětem 1. světové války na fotograﬁi
ze 30. let 20. století

Začátkem roku 1948 byla z pomníku sundána jeho horní část se jmény válečných
obětí i s podstavcem s uvedením roků 1914–1918 a nápisem „Für Euch“
a instalována na hřbitově poblíž márnice, kde je dodnes.
Sbor dobrovolných hasičů pak uspořádal sbírku a nad základ pomníku
s československým lvem nechal umístit dvě zcela nové žulové desky s nápisy „My
dali život – vy živí bděte“, „Věnováno padlým a umučeným“, „9. květen 1948“, „
1918“ a „1945“. Nová podoba pomníku byla slavnostně odhalena 9. 5. 1948.
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Redukovaný pomník obětem 1. světové války - na
dalovickém hřbitově (válečný hrob č. CZE-4103-10075)

V
r.
1957
rozhodlo
vedení
obce
o přemístění pomníku válečným obětem
ze Zámecké ulice do parčíku v dnešní ulici Borské
(poblíž bývalého obecního úřadu – pozn. red.).
Žulové desky s nápisy a lev byly zachovány,
ale opracované kameny původního pomníku
sloužily už jen jako základ pro nový pomník.
Kolem pomníku byly vysázeny okrasné dřeviny
a k pomníku vedla přes travnatou plochu
nová zpevněná cesta. Řadu dalších let se pak
k tomuto pomníku vždy v květnu a v listopadu
kladly slavnostní vzpomínkové věnce.

V roce 2011 nebyl pomník válečným
obětem téměř vidět díky vzrostlým
dřevinám v jeho blízkosti. Obec Dalovice
požádala dendroložku, aby poradila
s úpravou dřevin a od jara 2012 je
pomník opět důstojnou památkou obce.
Současná podoba Pomníku válečným
obětem v parku, foto 2021
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Válečné hroby

(Upřesnění a doplnění informací z minulého čísla DL – pozn. red.)
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zákonem č.122/2004 Sb. eviduje v naší obci
dva válečné hroby:
1) válečný hrob č. CZE-4103-10075
Jedná se o pamětní desku na dalovickém hřbitově vlevo od vchodu se jmény vojáků
z Dalovic, Všeborovic a Vysoké, kteří padli během I. světové války v letech 19141918. (Foto na předcházející straně.)
2) válečný hrob č. CZE-4103-10067
Jedná se o „Hrob rudoarmějců“ na dalovickém hřbitově, ve kterém jsou uloženy
ostatky 12 rudoarmějců, kteří zemřeli během II. světové války v letech 1942-1944
v zajateckém táboře „Dallwitz“ na okraji Vysoké.

Hrob rudoarmějců ještě se
„starou deskou se jmény 12
padlých, nynější deska je
psaná azbukou a obsahuje 13
jmen (včetně Vasila Bobkova,
viz další strana), foto 2017.
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Na dalovickém hřbitově byly i další vojenské hroby:
a) V hrobě č. 8-3-7 byl pohřben francouzský voják, který zemřel v zajateckém
táboře. Jeho ostatky byly exhumovány r. 1954.
b) V hrobech č. 2-8-9, 4-3-1 a 9-3-9 byli
pohřbeni 3 italští vojáci, kteří bojovali po boku
německé armády a zemřeli v lazaretních vlacích
v železniční stanici Dalovice během květnačervna 1945. Jejich ostatky byly exhumovány
r. 1995. 			
c) V hrobě č. 8-3-8 byl pohřben člověk s ruským
jménem, který snad byl také vojákem a zemřel
r. 1944.
Není známo, že by byl v evidenci zajateckého
tábora. Neví se o něm nic bližšího.
d) Na hřbitově se také nacházel „Čestný hrob vojáků německé armády“. Dnes
není jeho místo známo. Ze záznamů ve hřbitovních knihách víme, že tam bylo
pohřbeno 12 německých vojáků a žen, z nichž 8 bylo z Dalovic a okolí (z toho
3 ženy, které pomáhaly v lazaretních vlacích a zemřely při náletu amerického
letectva na vlak 17. 4. 1945).
Podle záznamů v hřbitovních knihách byly vojenské hroby také mimo hřbitov.
Jednalo se o 5 hrobů v lesíku u nádraží a 13 hrobů u tratě (přesné místo není
známo). V nich byli pohřbeni v květnu a červnu 1945 němečtí vojáci, kteří zemřeli
u železniční stanice Dalovice v lazaretních vlacích směřujících pod ochranou
Červeného kříže do bavorských nemocnic.
Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
• Materiály ze St. okr. archivu v K. Varech (přeložil L. Kolovrátek)

(ZAJ, převzato z DL 9/2011 a 4/2012)

Obrazová část:
•https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-pomnikvalecnym-obetem
•https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-pomnik-obetem1-svetove-valky/
• https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/6614-dalovice/?do=vp-showPage
• Současné fotografie pořízené 7. prosince 2021
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(Placená inzerce)

Obecní knihovna
V pátek 26. listopadu se v nové knihovně poprvé uskutečnila Noc s Andersenem.
Celým večerem nás provázel komiks Čtyřlístek a podařilo
se nám společnými silami připravit večeři i vystopovat
tajemného zloděje muﬃnů. Všichni jsme si to moc
užili a už se těšíme na další Noc – tentokrát snad už
1. dubna 2022.
Tento měsíc jsme také dokončili
první
semestr
Virtuální
univerzity třetího věku. Jarní semestr začne v úterý
1. února a srdečně zveme všechny zájemce, aby
se k nám přidali. Vybrali jsme téma České dějiny
a jejich souvislosti (15.–19. stol.). Pro zájemce
můžeme zvolit ještě jedno další téma - podívejte se na www.e-senior.cz, které by
se vám líbilo, a dejte nám vědět.
23. prosince bude otevřeno od 9:00 do 12:00.
Přes vánoční prázdniny bude v knihovně ZAVŘENO.
Těším se na vás opět v novém roce.

(Monika Slevinská, knihovnice)
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ZŠ a MŠ Dalovice
Život v naší mateřské školce je opravdu pestrý a o zážitky není nouze:
děti si užily halloween, navštívily několik divadelních představení,
předškolákům skončily lekce plavání a začal golf…

V pátek 3. prosince navštívil děti i Mikuláš s čertem
i dvěma anděly a obešli i žáčky z 1. stupně ZŠ. Na
2. stupni obstarali mikulášskou obchůzku žáci 9.
ročníku.

17. listopadu se v naší obci tradičně konal lampionový průvod. Moc nás potěšila
hojná účast. Děti na
pohádkově
strašidelné
cestě dostaly pár sladkostí
a v cíli si opekly buřtík. Pro
dospěláky byl připravený
svařáček a jiné pochutiny.
První adventní neděli
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(28. 11.) jsme se znovu sešli, abychom společně rozsvítili náš obecní strom. Děti
z MŠ a 1. stupně ZŠ v posledním listopadovém týdnu krásně nazdobily smrčky
lemující cestu k obecnímu úřadu a předškoláci také pilně nacvičovali, aby nás
mohli potěšit svým pásmem vánočních písní a básniček. Velký úspěch sklidil i
„Anča band“, který již několikátým rokem vystupuje vždy právě při této příležitosti.
V kapele jsme kromě celé rodiny Peterkových mohli vidět baskytaristu Honzu
Bitmana, se saxofonem Luboše Víška a u kláves ředitele ZŠ Jana Maturu. O výborný
zvuk se postaral Štefan Škulavík. Všichni dětští účinkující dostali sladkou odměnu
za krásnou slavnostní atmosféru, kterou pro nás vykouzlili.

V této prapodivné době si ještě více uvědomujeme, jak vzácné jsou tyto chvíle
strávené společně s vámi. Děkujeme za ně. Zájezd do Prahy na vánoční trhy musel
být bohužel zrušen, stejně tak dalovický Mikuláš.

Odměna za ozdobené vánoční stromky – 6 dortů a ovocných bedýnek
pro děti z MŠ a 1. stupně.

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce

(za kulturní komisi Lucie Prokopiusová)

(Placená inzerce)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 21. ledna 2022
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…
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