DALOVICKÉ
LISTY 4/2022

Mladí dalovičtí hasiči mají za sebou úspěšný měsíc – více na s. 4.

ZASTUPITELSTVO OBCE

Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 35. jednání zastupitelstva dne 27. 6. 2022:
• Byl schválen nákup termínovaného vkladu s indexovou sazbou 5 %
na 6 měsíců v hodnotě 15 mil. Kč u Komerční banky;
• byla schválena nabídka spol. BAOBAB, s. r. o., ve výši 168 600 Kč, na ošetření
stromů v Zámeckém parku;
• bylo schváleno pořízení elektronické úřední desky od společnosti GROUP 24
Innovations, s. r. o., ve výši 320 000 Kč; na pořízení bylo požádáno o dotaci;
• byla schválena veřejná zakázka obměnu veřejného osvětlení Dalovice –
II. etapa od společnosti HDT Impex, s. r. o., ve výši 1 417 965 Kč;
• byla schválena nabídka společnosti Videst, s. r. o., na zhotovení čtyř parkovacích
míst na pozemku investora v ulici Výletní, ve výši 119 458,57 Kč bez DPH;
• podle § 23 odst. 5 školského zákona byla schválena výjimka v počtu dětí
zapsaných na jednu třídu MŠ (1. třída – navýšení z 24 dětí na 27 dětí, 2. třída –
z 24 dětí na 28 dětí);
• byla schválena Dohoda o změně katastrální hranice obcí mezi obcemi Otovice
a Dalovice (posunutí hranice obcí v oblasti u rodinných domů v Mostecké
ulici);
• byl schválen záměr prodeje pozemku p. č. 536/2, k. ú. Dalovice, o celkové
výměře 89 m2 (silnice u RD v Otovicích);
• byla schválena nabídka projekční kanceláře Ing. arch. A. Kaskové na zpracování
Změny č. I Územního plánu Dalovice zkráceným postupem, v nabídkové ceně
361 000 Kč bez DPH;
• byl schválen záměr pronájmu garáže č. 9 Na Výsluní 226 o velikosti 10,2 m2 ;
• byly schváleny ceníky společnosti Marius Pedersen, a. s., na svoz komunálního
od PHM.
36. jednání ZO je plánováno na pondělí 29. 8. 2022 od 18:00.

Oprava mostu v Široké ulici

S opravou mostu jsme přibližně v polovině. Často slyšíme, že se tam nic nedělá.
Oprava mostu je specifická. Po vykonání bouracích prací se provede průzkum
skutečného stavu, dle zjištění se musí aktualizovat realizační dokumentace a podle
ní pokračovat.
Měli jsme celkem štěstí, že se neodhalily nějaké nepředvídané problémy
a nedopadli jsme jako město s mostem v Doubí.
Z důvodu dlouhých dodacích lhůt byla provedena změna betonových říms
z prefabrikátů na monolit, jinak se pokračuje dle plánu.
Také je třeba dodržovat technologické postupy a sanace nosníků probíhá
i ze spodu, kam málokdo kouká.
Při realizaci druhé poloviny se již bude jezdit po opravené vozovce a řidiči budou
klidnější. Pro pěší však bude most zcela uzavřen a bude potřeba využít ulici Pod
Strání s možností využití lávky u kostela, nebo ulici Pod Parkem.

JK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volby

V září nás čekají volby do zastupitelstva obce a do
Senátu ČR. Veškeré informace najdete na webových
stránkách obce a na volby.cz

Ordinace dentální hygieny

6. června byla v budově bývalé mateřské
školy v Májové ulici znovu otevřena ordinace
dentální hygieny. Své služby zde nabízí
Bc. Tomáš Tomášek, DiS., a určitě se nemusíte
bát svěřit se mu do rukou. Specializuje se
na ruční ošetření, které je šetrnější a takřka
bezbolestné.

775 755 252

tomasek.xdent.cz
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Divočáci z dalovické Čechie jedou…

Ahojte Dalovičáci, rádi bychom se s Vámi podělili o dojmy z uplynulé sezony,
kterou naše malé naděje z mladší přípravky absolvovaly na výbornou. Po trochu
pomalejším rozjezdu podzimní části soutěže, kdy jsme se pohybovali spíše v
druhé části pomyslné tabulky, nás na jaře přivítaly nové kabiny a zázemí a s tím
samozřejmě i větší touha po vítězství. Sezonu jsme zakončili pěknou druhou
příčkou - vítězstvím nad odvěkým rivalem SKNP Sedlec ve dvojzápase týmu A a B.
Tým A si odnesl výhru 14:0 a tým B 5:4.
Součástí přípravy byly i zimní miniturnaje v hale, kde si naše naděje nevedly též
špatně. S rodiči jsme pořádali novoroční fotbálek na umělém povrchu u zemědělské
školy a samozřejmě tradiční rozlučku rodiče proti dětem na hřišti v Dalovicích.
Musíme uznat, že holky a kluci přistupovali k přípravě opravdu poctivě. Třikrát
týdně chodilo na tréninky v průměru 15 borců, a to i takových, kteří se nezúčastnili
soutěží vzhledem k
věkovým omezením.
Obrovskou podporou
pro děti jsou jejich
rodiče,
dalovičtí
FANs, kteří vytvářejí
neskutečný kotel, až
nám ho ostatní týmy
závidí.
Na příští sezonu jsou do soutěží přihlášeny kategorie:
• Mladší přípravka – kluci narození do roku 2014 (holky 2013)
• Mladší žáci - kluci narození do roku 2010 (holky 2009)
Proto, rodičové, neváhejte a přiveďte své děti mezi Divočáky z Dalovic.
S přáním klidných prázdnin a heslem Fotbalu zdar, v Dalovicích zvlášť!

Trénující otcové Pepa Dušek, Aleš Sochor a Standa Šustr

Postup na MČR mladých hasičů

V červnu měli dalovičtí hasiči nabitý program. Nejprve byli úspěšní na okresní
soutěži celoroční hry Plamen v Bochově, kde mladší suverénně zvítězili a starší
byli ve své kategorii druzí. Bylo to pro ně zklamání. Oba kolektivy pak pokračovaly
na krajské soutěži v Ostrově. Starší si zde spravili chuť a po těsném boji, ve kterém
rozhodla až poslední, královská disciplína - požární útok, porazili Chodov.
Zaslouženě jsme tak obec a Karlovarský kraj reprezentovali na mistrovství ČR v
Hradci Králové. Neměli jsme medailové ambice, bereme to spíš jako odměnu za
několikaletou snahu, ale bojovali jsme a užili si to.
JK
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek sedmnáctý
Dalovice 1950-1953
Od 1. 1. 1950 byla na Hlavní ulici v Dalovicích, v zimní zahradě domu
čp. 7, prozatímně zřízena obřadní síň pro civilní sňatky. Prvními oddanými páry byly
dne 28. 1. 1950 Oldřich Kameník a Ludmila Maňhalová, Antonín Oláh a Alžběta
Puškelyová.
V lednu 1950 schválila Rada místního národního výboru (MNV) zřízení komunálního
podniku. Jeho vedoucím byl ustanoven František Chvojka. V únoru 1950 byl
schválen nákup rozhlasové aparatury pro obec. Místní rozhlas začal fungovat
1. 5. 1950.
Rada MNV rozhodla v průběhu roku 1950 také o tom, že bude v domě čp. 69
(v sousedství domu čp. 7) zřízena od 1. 10. 1950 školní jídelna a od 1. 12. 1950
i školní družina.
MNV začal úřadovat od 1. 1. 1951 v nově adaptované budově čp. 143
na začátku Borské ulice (později zdravotní středisko). Přestěhoval se sem ze starého
jednopatrového domu čp. 26 (dnes přízemní budova před ZŠ), který byl pro MNV
již nevyhovující. Do domu čp. 143 se přemístila také obřadní síň, lidová knihovna
a úřadovna SNB.
Během roku 1951 se uskutečnila rekonstrukce budovy místního kina „Máj“
(čp. 175) a bylo nově položeno vodovodní potrubí v délce 450 m, které se napojilo
v Bohatické ulici na hlavní vedení karlovarského vodovodu.
Výnosem ministerstva zemědělství bylo od 1. 1. 1952 zřízeno v Dalovicích oblastní
ředitelství Československých státních statků (ČSSS). Ředitelem byl jmenován
Stanislav Kolerus, který do té doby řídil Státní statek v Dalovicích (na jeho místo
byl jmenován Karel Kahuda). Pod oblastní ČSSS v Dalovicích spadaly státní
statky Dalovice, Dolní Lomnice, Stružná a Horní Slavkov s celkovou plochou přes
8 000 ha. Nové ředitelství ČSSS bylo v budově čp. 174 (dům na křižovatce proti
Starému zámku – vila Chigirinsky). V domě čp. 26 (po MNV) byla po úpravách
zřízena závodní kuchyně ČSSS.
Mateřská škola, která sídlila po roce 1945 v budově obecní školy a pak od roku 1949
v domě čp. 196 (dnešní ordinace dentální hygieny v Májové ul.), se v roce 1952
přemístila do nově adaptovaného domu čp. 82 (tzv. Kamenná školka u porcelánky).
Z podnětu manželů Pilských vznikl v květnu 1952 při místní osvětové besedě
kroužek divadelních ochotníků. Činnost tohoto kroužku byla velmi úspěšná
a všechna divadelní představení byla vždy vyprodána. Zásluhu na tom měli
především E. Bezděkovský (režie), B. Zlatohlávek (výprava), J. Chvojka (kulisy),
Vl. Čermák, R. Novotný, D. Němcová, J. Popelář, B. Zlatohlávková, R. Kozáková, J. Němec,
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B. Volfová a další ochotníci.
Dnem 1. 6. 1952 byla obec Vysoká sloučena s obcí Dalovice a pojmenována
Dalovice. Stalo se tak na základě jednomyslného odhlasování zástupců obce
Vysoká a obce Dalovice a uveřejněním v Úředním listě Republiky československé
ze dne 16. 2. 1952, částka 20.
Odborná škola rolnická (v Dalovicích od září 1948) byla zrušena k 1. 7. 1952. Tato
škola i s internátem sídlila v ulici Pod Strání čp. 152. Studenti, kteří neměli školu
dostudovanou, byli převedeni do obdobných škol v Karlových Varech.
Ode dne 10. 8. 1952 byla do Nového zámku (nyní Střední odb. škola logistická)
umístěna z rozhodnutí nadřízených orgánů vojenská posádka čsl. armády. Jejím
tehdejším velitelem byl ndp. Josef Šárina. Na počest příchodu posádky do Dalovic
byl v tehdejším Národním domě (stál na Hlavní ulici v místě, kde je nyní DPS +
parčík vedle DPS) uspořádán dne 12. 8. 1952 přátelský večer za velké účasti
místních obyvatel. V programu vystoupil vojenský soubor „Buzuluk“, který pak
často vystupoval i na jiných kulturních akcích v obci.
Tělocvičná jednota Sokol (založena v říjnu 1945) byla od léta 1952 přejmenována na
dobrovolnou sportovní organizaci (DSO) Jiskra a nově řízena příslušným odborem
Revolučního odborového hnutí (ROH).
Dne 15. 1. 1953 byl dalovickým občanům odevzdán nově adaptovaný Národní
dům, který byl zároveň přejmenován na Kulturní dům. V něm se pak 1. 2. 1953
uskutečnila vzpomínka místních občanů a vojenské posádky na památnou bitvu
u Stalingradu v roce 1943. Tato akce, kterou organizovala Osvětová beseda, byla
zakončena taneční zábavou.
Z rozhlasu a tisku se dne 6. 3. 1953 dalovická veřejnost dověděla, že 3. 3.1953
po těžké chorobě zemřel předseda Rady ministrů a tajemník Ústředního výboru
Komunistické strany Sovětského svazu Josef Visarionovič Stalin. Podle pokynů
Okresního výboru KSČ byla v dalovickém Kulturním domě konána od 8. 3.
do 10. 3. 1953 smuteční tryzna za zemřelého. U busty J. V. Stalina obložené
květinami a věnci stála čestná stráž složená ze dvou příslušníků čsl. armády a dvou
členů místní národní fronty, která se po jedné hodině střídala. Celá místnost byla
smutečně vyzdobena. Obyvatelé Dalovic se sem chodili poklonit památce J. V.
Stalina. Smutečně byla vyzdobená celá obec. Na žádost obyvatel byla v kulturním
domě ve Všeborovicích otevřena druhá smuteční místnost.
Nedlouho potom se občané dověděli, že dne 14. 3. 1953 zemřel po krátké
nemoci prezident Československé republiky a předseda Komunistické strany
Československa Klement Gottwald. Podle kronikáře obce byli všichni lidé hluboce
zarmouceni a v celé republice byl vyhlášen státní smutek. Ode dne pohřbu 17. 3.
až do 19. 3.1953 se konala v dalovickém Kulturním domě tryzna za zemřelého ve
stejném rozsahu jako za J. V. Stalina. Opět byla celá obec smutečně vyzdobena.
Národní shromáždění Republiky československé jednomyslně zvolilo
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dne 21. 3. 1953 nového prezidenta Antonína Zápotockého. Do čela republiky se
tak postavil druhý dělnický prezident.

Fotografie z obecní kroniky, r. 1953: J. V. Stalin, K. Gottwald a A. Zápotocký

V zrekonstruovaném Kulturním domě v Dalovicích se konaly v roce 1953 kromě
výše uvedených také další různorodé akce – např.:
27. 3. hudební produkce orchestru kapelníka Josefa Škabrady z Karlových Varů
(natáčel čsl. státní film),
26. 4. loutkové divadlo z Mariánských Lázní – pohádky pro děti,
30. 4. schůze zástupců MNV a Národní fronty k oslavám 1. máje 1953,
8. 5.
oslava 8. výročí osvobození Čsl. republiky Sovětskou armádou,
30. 5. estrádní večer se známým zpěvákem Standou Procházkou,
31. 8. slavnostní večer u příležitosti vzniku Osmileté stř. školy (základní),
25. 10. slavnostní schůze na zahájení Měsíce československo-sovětského
přátelství,
6. 11. oslava Dne čsl. armády s bohatým hudebním programem,
20. 12. celookresní kolo Soutěže lidové tvořivosti (zpěv, hudba, tanec),
7. 3., 28. 3., 10. 7., 15. 8., 22. 8., 7. 11., 8. 11., 11. 11., 28. 11. a 29. 11. - divadelní
představení místních divadelních ochotníků.
Další akce roku 1953 v Dalovicích – např.:
1. 5.
májový průvod z Dalovic do Karlových Varů,
4. 5.
okrajem obce (u žel. nádraží) projížděl mezinárodní cyklistický závod Praha
– Berlín – Varšava,
9. 5.
položení věnců k Hrobu rudoarmějců,
7. 6.
Mezinárodní den dětí (slavnost na školním hřišti),
10. 5. Běh vítězství (sportovní akce k 8. výročí konce války).
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Usnesením vlády Republiky československé a ÚV KSČ ze dne 30. 5. 1953 byla
provedena peněžní reforma a zrušeny lístky na potravinářské a průmyslové zboží.
Převážná většina obyvatel dostala za starých 50 Kčs nově 1 Kčs. Kromě tohoto
kurzu 50:1 byly sníženy kurzy pro vklady u peněžních ústavů, pro hotovost do
300 Kčs na osobu a další výjimky dle vládních směrnic. Na MNV v Dalovicích bylo
„Výměnné středisko Státní banky československé č. 26“ pro Dalovice (vč. Vysoké)
a Všeborovice. Občané přinášeli všechny své papírové peníze a mince a dostávali
za ně nové papírové bankovky v hodnotě 100, 50, 25 a 10 Kčs, papírové státovky v
hodnotě 5 a 3 Kčs a kovové mince v hodnotě 25, 10, 5, 3 a 1 haléř.
Při výměně peněz asistovali příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB) a
příslušníci Lidových milicí.

50korunová bankovka, která platila na území ČSR do
měnové reformy v r. 1953
(do obecní kroniky vlepená r. 1961)

Dalovická lékárna, kterou od 25. 11. 1949 vedl PhMr. Jaroslav Šimek, získala za
první čtvrtletí r. 1953 Putovní standartu jako nejlepší lékárna v kraji.
Dne 12. 7. 1953 se konala ustavující valná hromada Jednoty, spotřebního a
výrobního družstva v Dalovicích. Ředitel mateřského družstva Osvobození
zdůvodnil, proč nastala reorganizace spotřebního družstevnictví, a nastínil jeho
další vývoj. Do družstva Jednota v Dalovicích vstoupilo 64 osob se 64 členskými
podíly. Předsedou výboru družstva se stal Josef Jakubíček a předsedou revizní
komise František Šafránek.

Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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(ZAJ, převzato z DL 7/2012)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Den dě�
4. června čekal u Nového zámku děti bohatý program.
Na samém začátku si zatancovaly street dance s mistrem
republiky Romanem Jánským a pak se vrhly do různých
soutěžních
disciplín,
ve kterých získávaly
Dalovické groše. Ty pak
ve stánku proměnily
za drobné hračky. Radost
v jejich očích byla veliká
a i přes hodinovou
sprchu si to náramně
užily. A to nás baví!
Velké poděkování patří logistické škole, Romanu Štýberovi, Paintballu Cheb
za bezplatné zapůjčení, hasičům z Hájku, všem dobrovolníkům včetně „dámského
klubu“ a celé kulturní komisi.
Hned po prázdninách, v sobotu 3. září, všechny srdečně zveme na Körnerovy
slavnos�. Nezapomeňte si tento den udělat čas, začínáme ve 14 hodin a těšit se
můžete na hudební produkci, zábavu pro děti a něco dobrého na zub pro všechny.
Lucie Prokopiusová, předsedkyně kulturní komise

Rockové vítání léta

Na popud místních obyvatel, jsem se odhodlal
splnit jejich přání a uspořádal na zkoušku
akci v trochu odlišném stylu, a to rockovém.
Za podporu a možnost koncert zrealizovat bych
chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Dalovice.
Dalovické vítání léta se myslím povedlo, a to
i přes prvotní nepřízeň počasí. Ohlasy ze strany
fanoušků i náhodných kolemjdoucích byly
velmi kladné a bylo příjemné vidět, jak se lidé dobře baví a zapomínají na chvilku
na všední starosti. Rádi na tuto akci navážeme a třeba vytvoříme novou tradici.

Radek Kalinič, pořadatel akce

6. srpna se uskuteční již 31. ročník terénního
triatlonu Kiwi muž, přijďte se zúčastnit a pobavit!
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ZŠ a MŠ Dalovice
V červnu jako obvykle proběhlo pasování 15 předškoláčků na
školáky, tentokrát v sokolovském Sluníčkově.
Se základní školou se loučí
čtyři děti z 5. třídy, které
budou
po
prázdninách
pokračovat ve studiu na osmiletém gymnáziu

– dva v Ostrově a dva v Karlových
Varech.
Přehled škol, na které se umístili
žáci 9. ročníku a 1 žák z 8. ročníku, je opravdu pestrý. Vedle dalovické SŠ logistické,
ostrovské průmyslovky a gymnázia, karlovarské SOŠ, SŠ pedagogické, SŠ stravování
a služeb, obchodní akademie, SOŠ stavební a SUPŠ keramické čekají naše žáky také
Vojenská SŠ Sokolov, Policejní škola Sokolov, ISŠ Cheb, SOŠ energetická a stavební
Chomutov, a dokonce i SŠUP Plzeň a SŠ zahradnická Litomyšl.
Všem přejeme, ať se jim v nové škole daří a v dobrém vzpomínají na dalovickou
„základku“.

SŠ logis�cká Dalovice
Zahradní slavnost - komunitně osvětové setkání

Dne 7. června 2022 proběhl v zámeckém parku v Dalovicích další úžasný den.
Žáci, absolventi, rodiče, učitelé a přátelé školy prožili slunečné odpoledne plné
příjemných zážitků včetně diskuse o další spolupráci mezi školou, obcí a sociálními
partnery.
Žáci předvedli svoji podnikavost a bylo z čeho vybírat. Od projížďky na koni a
stezky plné úkolů až po různé kvízy, ruční výrobky a sportovní disciplíny. Akce
byla proložena hudebním vystoupením od našich vyučujících i žáků ze třídy 3. Z.
Žáci školy si připravili i prodejní stánky a v široké prodejní nabídce bylo možné
ochutnat mnoho pochutin. Soutěžili v prodejních dovednostech, komunikaci a o
nejzajímavější stánek. Žáci měli možnost uplatnit znalosti ze školy v praxi. Poklonu
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si zaslouží všichni, byli jedineční. Příští rok se
těšíme na další velké setkání v rámci oslav 65.
výročí vzniku školy.
“Buď in, studuj logistiku”.
Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy

Obecní knihovna
V úterý 28. června proběhlo
v knihovně slavnostní pasování na
čtenáře. Zkrotit všechna písmenka
není jen tak, ale i letošním 18
prvňáčkům se to s pomocí paní
učitelky Jitky Říhové podařilo.
A svět, který se jim tím otevírá,
stojí za to.
Při pasování na rytíře-čtenáře
dostali knížku známé autorky
Kláry Smolíkové „Dubánek a tajný
vzkaz“, která letos vyšla pouze pro
ně, a většina se do ní hned začetla.
Monika Slevinská, knihovnice
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 22. srpna 2022
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…
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