DALOVICKÉ
LISTY 2/2022

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 32. jednání zastupitelstva dne 28. 2. 2022:
• bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2022;
• byl schválen příspěvek v částce 5000 Kč na akci Čištění řeky Ohře 2022;
• byly schváleny účetní závěrky obce Dalovice a př. organizace ZŠ a MŠ
Dalovice za účetní období 2021;
• byla schválena pravidla pro přidělení příspěvku na pořízení kompostérů
v r. 2022;
• byl schválen pronájem budovy na adrese Májová 196;
• byla schválena nabídka p. J. Tichého na renovaci parketové podlahy
v sále Společenského objektu v Dalovicích, ve výši 131 621,60 Kč
bez DPH;
• byla schválena nabídka společnosti VIDEST, s. r. o., na stavební práce
„Dešťová kanalizace, Nad řekou – obecní část´“, ve výši 1 097 109,05 Kč
bez DPH;
• byla schválena Koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území obce
Dalovice s Policií ČR;
• byl schválen záměr směny části pozemku p. č. 134/1, k. ú. Vysoká
u Dalovic;
• byla schválena nabídka společnosti EKA na dodávku a
výměnu elektronických indikátorů tepla pro objekty ve správě OÚ
Dalovice (bytové domy a DPS), ve výši 145 015 Kč bez DPH.
33. jednání ZO je plánováno na pondělí 11. 4. 2022 od 18:00.

Pomoc Ukrajině

Je zbytečné dlouze zmiňovat situaci na Ukrajině. Události oslovily jednotlivé
pozorovatele různým způsobem, jisté však je, že se dotýkají každého z nás. Hned
v počátku přílivu uprchlíků obec nabídla své tzv. krizové byty k využití. V budově
Společenského objektu máme k dispozici 8 pokojů, původně pro celkem 12 osob.
Pokoje mají vlastní sociální zařízení a na patře je pro ně určena společná kuchyňka,
kterou někteří občané znají z její dočasné přeměny na ordinaci praktického lékaře.
Pokoje jsou zkolaudovány pouze pro krátkodobé využití. K dnešnímu dni máme
ubytováno celkem 19 osob, z toho 10 dětí. Do pokojů byly díky pomoci občanů

a organizace Nádech přidány matrace na zem a lůžkoviny, a tak byla kapacita
navýšena. Pokoje jsou obsazeny po rodinách. Nikdo neví, jak dlouho tento stav
bude trvat a co nám ještě přinese. V obci jsou dále ubytováni uprchlíci v soukromé
ubytovně, v hotelu i v domácnostech. K 20. 3. celkem 41 lidí, kteří prošli registrací
v KACPU (centrum pro uprchlíky v KV Areně) a další jsou zde i bez registrace. Velké
poděkování patří všem, kteří pomohli v začátku jak s oblečením, s potravinami,
ale třeba i hračkami pro děti. Dalším krokem bude začleňování Ukrajinců do života
u nás. Všichni si přejeme, aby válečný konflikt byl co nejdříve ukončen a uprchlíci
se mohli vracet domů. Co bude, dnes nikdo netuší, nám nezbývá než pomoci a
doufat, že zůstaneme pouhými pozorovateli.					
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Pálení klestí a vypalování trávy

Letošní konec zimy byl velmi suchý, jarní počasí svádělo k úklidu na zahradách.
Jak je to s pálením? Pokud pálí klestí fyzická osoba na svém pozemku, nemá
sice ohlašovací povinnost, ale má jiné povinnosti. Základní je počínat si tak, aby
nedošlo k požáru. Pokud tedy někdo na zahradě klestí pálí, musí vyhodnotit
podmínky, vhodně zvolit místo a mít připraveny základní hasební prostředky proti
případnému rozšíření požáru, alespoň lopatu a kýbl s vodou. Zároveň musí na oheň
po celou dobu dohlížet. Pokud je sucho a fouká vítr, je pálení nebezpečné a nemusí
dobře dopadnout, jako v neděli 13. 3. u vlakového nádraží (viz foto), kde muselo
zasahovat 10 hasičských jednotek. Vypalovat
trávu a porosty je přísně zakázáno. Pokud
provádí pálení klestí právnická osoba nebo
i fyzická osoba mimo svůj pozemek, musí
již pálení ohlásit na příslušném operačnímu
středisku HZS. Nejvhodnější je k tomu
využít elektronický ohlašovací formulář
evidence pálení, který najdete na webu HZS
Karlovarského kraje - www.hzscr.cz/hzskarlovarskeho-kraje.aspx

Oprava mostu v Široké ulici omezí provoz

Tento týden byla zahájena oprava mostu přes Vitický potok, na hlavním průjezdu obcí
u tenisových kurtů, a to se neobejde bez dopravních omezení. Pro automobily úplně
most uzavřít nelze, a oprava se tedy bude provádět po půlkách. Je to komplikace, která
prodlužuje dobu realizace a tím i prodražuje celou stavbu. Provoz bude sveden do
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jednoho jízdního pruhu a řízen semafory. Z důvodu bezpečnosti pro pěší bude most
uzavřen zcela a bude potřeba využít ulici Pod Strání s možností využití lávky u kostela,
nebo ulici Pod Parkem. Zakázku vyhrála stavební firma Bartoň v nabídkové ceně cca
8,5 mil. Kč. Skutečný stav mostu bohužel opravu vyžaduje a je třeba omezení z této
skutečnosti strpět.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Připomínáme, že splatnost poplatků za psy je do 31. března. Pokud jste poplatek
ještě neuhradili, učiňte tak co nejdříve.
Nadále je možné přihlašovat děti narozené od 1. dubna 2021 do 31. března 2022
na letošní Vítání občánků, které je plánováno na 8. května.

Výzva k odstranění vozidel

Obec Dalovice vyzývá vlastníky níže 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 do stanoveného termínu učiněno, bude vozidlo odstraněno
na náklady vlastníka opuštěného vozidla uvedeného
v registru motorových vozidel.
Jedná se tato vozidla:
Vozidlo, neznámé značky, bílé barvy, RZ: 8U09068,
odstavené v Májové ulici.
Termín odstranění:
do 9. 5. 2022
PEUGEOT 307 SW, zlaté barvy, RZ: 5U7 4710,
odstavené v Dolní ulici.
Termín odstranění: do 21. 5. 2022
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Nové kašny na hřbitově

Na hřbitově u vchodu byla umístěna nová
kašna a pro usnadnění práce při zalévání
byla nově osazena také kašna na druhém
konci hřbitova.

Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek patnáctý
Událos� roku 1945 (2. část)

Rok 1945 byl pro Dalovice rokem plným emocí. Češi, přicházející z vnitrozemí, byli
plní nenávisti k Němcům za vyhnání Čechů z pohraničí v r. 1938, za vyvolání války,
za utrpení a smrt řady svých blízkých v koncentračních táborech, za zbytečné ztráty
lidských životů při válečných operacích apod. Němci naopak nenáviděli Čechy,
protože jim zdůrazňovali, že prohráli válku, ponižovali je např. nucením nošení bílé
pásky na rukávech, zabírali jejich majetek a násilně je odsunuli z jejich domovů
do Německa. Další silnou emocí byl strach Čechů z Němců a Němců z Čechů.
Nutno říci, že na obou stranách byli lidé, kteří za vznik války, její průběh a následky
nemohli. Připustit ale musíme, že existovali na obou stranách také lidé, jejichž činy
byly a jsou hodné odsouzení.
Řada událostí v Dalovicích se odvíjela od odsunu velké části německého obyvatelstva
do Německa. První skupina 50 Němců byla v květnu 1945 při odsunu odvezena
do Jáchymova a tam předána Rudé armádě. Další skupiny německých obyvatel
Dalovic určené pro odsun, byly nejdříve odváženy do karlovarské čtvrti Dvory,
odkud pak jely vlakem do stanovené zóny (nejčastěji americké). Z obce odjížděli na
vlastní žádost i němečtí antifašisté. Ti byli odváženi do sovětské zóny a s sebou si
mohli vzít svůj veškerý movitý majetek. Počet obyvatel obce výrazně klesl.

Německé obyvatelstvo opouštějící území ČSR
na přechodu mezi Breitenbachem (Potůčky)
a Johanngeorgenstadt,
listopad 1945.
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Shromažďování Němců k odsunu v místech
dnešního obchodního centra Atrium
v K. Varech krátce před Vánocemi 1945.

Poslední transport hlavního odsunu
Němců z ČSR byl vypraven ze stanice
Dvory u K. V. za účasti členů vlády
29. října 1946.

Velmi špatná byla situace kolem železničního nádraží v Dalovicích. V době války
přes Dalovice jezdily lazaretní vlaky, které odvážely zraněné německé vojáky
z fronty do vojenských nemocnic v Bavorsku. S blížícím se koncem války, na jaře
1945, jezdilo vlaků stále více. Když Američané bombardovali 17. a 19. dubna 1945
Karlovy Vary, zaměřili se hlavně na Horní nádraží a okolí, aby přerušili železniční
trať do Německa. Následkem toho zůstaly u dalovického nádraží stát 2 lazaretní
vlaky (jeden z nich se stal přímo obětí náletu). Místní občané raněné zásobovali
pitím a jídlem, dalovická lékárna poskytla léky a obvazový materiál. Vojáci, kteří
zemřeli v těchto vlacích v katastru obce Dalovice byli pohřbeni na dalovickém
hřbitově, v lesním hřbitově u nádraží nebo podél železniční tratě.
Po skončení války se k vlakům nesměli civilisté
přiblížit. Američtí vojáci v období mezi 10. 5. –
20. 5. 1945 odvezli těžce zraněné vojáky z vlaků
auty do své zóny. Ostatní zranění vojáci museli
jít pěšky k německým hranicím.
Dne 4. července 1945 Okresní správní komise
jmenovala Místní správní komisi pro Dalovice,
jejímiž členy byli F. Řezník (předseda), J. Vinš,
A. Skoupý, V. Písařík, F. Petira, V. Sedláček,
E. Bacílková a E. Vacek. Tato komise v podstatě měla vést obec až do řádných voleb,
po kterých měl být zvolen první národní výbor. Jedním z hlavních úkolů Místní
správní komise bylo vystavování právoplatných dekretů národních správ na malé
živnosti a domy po Němcích.
Budova dalovického nádraží - foto
z titulní stránky DL 2012/4
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Dne 24. 8. 1945 byl zatčen Emil Vacek, kterého od konce války hledali civilní
i vojenské československé úřady. E. Vacek byl před válkou rotmistrem československé
armády. V době okupace přestoupil k německému vládnímu vojsku a sloužil
v Čáslavi, kde udával české občany. Po revoluci uprchl do Dalovic, odkud pocházela
jeho manželka, a stal se zde dokonce obecním tajemníkem. Shodou náhod ho
poznal jeden nový osidlovatel Dalovic a za několik dní na to byl E. Vacek zatčen.
V květnu 1945 bylo v Dalovicích 72 drobných živností do 20 zaměstnanců. Do konce
r. 1946 bylo vydáno pouze 31 dekretů na drobné živnosti (41 zůstalo zavřených).
Důvodem bylo, že se snížil počet obyvatel a že noví osídlenci neměli pro některé
živnosti příslušnou kvalifikaci. Mezi prvními národními správci živností byl
J. Lacman (řeznictví), R. Konvalinka (holičství), J. Petráček (řezbářství), F. Chvojka
(truhlářství) a J. Dušek (chemická čistírna). V červnu 1945 rozhodl zemský úřad
v Praze, že velkostatek Riedla von Riedensteina bude řídit rodák z Milevska J. Mára,
absolvent vyšší hospodářské školy v Táboře. Pilu a mlýn „Eichelmühle“ (stojící
přibližně v místě dnešních tenisových kurtů) dostal do národní správy J. Ošťádal,
který je řídil až do jejich zrušení v r. 1946. Pak dostal J. Ošťádal do národní správy
pilu „Herttan“ na bývalé Karlovarské ulici (nyní Bohatické) čp. 134, kterou měla
do listopadu 1945 zabranou Rudá armáda. V prosinci 1945 byl národním správcem
místní lékárny jmenován O. Mazanec.
V první Místní správní komisi zasedali členové bez politické příslušnosti. Jelikož
Národní fronta žádala, aby všechny správní komise byly sestaveny z příslušníků
tehdejších politických stran, byla v prosinci 1945 zvolena druhá Místní správní
komise. V té byli zástupci Čsl. strany lidové, Čsl. strany národně socialistické,
Sociálně demokratické strany a Čsl. strany komunistické. Tato komise vykonávala
svoji činnost do června 1946.
Porcelánku Epiag převzali Češi již v červnu 1945. Byla to skupina 12 mladých
keramiků, absolventů odborné školy keramické v Bechyni. Do továrny pak postupně
nastupovali další čeští zaměstnanci. Němečtí obyvatelé Dalovic a okolí, kteří měli
povoleno zde zůstat, pracovali v továrně i nadále. Prvním ředitelem znárodněné
továrny byl Josef Konrád.
Za války byli v Dalovicích dva praktičtí lékaři a jeden zubař. V revolučních dnech
uprchl MUDr. Brix i se zařízením své ordinace. MUDr. Mauler pak uprchl koncem
srpna 1945 a zmizel i zubní lékař z vily čp. 196 (Májová ul.). Obec zůstala bez lékařů.
Vilu čp. 7 (dnes kadeřnictví, Hlavní ul.) po MUDr. Maulerovi obsadil F. Švehla, člen
Okresní správní komise, a veškeré lékařské přístroje nechal odvést do nemocnice
v K. Varech. Od prosince 1945 byla v obci nová porodní asistentka A. Roubínková.
V průběhu roku 1945 a 1946 přicházelo do obce stále více osidlovatelů (velká
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Dům na Hlavní ul. č.7. Roku 1909
byl zbourán původní přízemní dům
a na jeho místě byla postavena
honosná patrová vila. Býval nazýván
„lékařský dům“, protože v něm do
konce II. světové války a pak po určité
přestávce opět delší dobu ordinovali
lékaři.
Dnes soukromý dům s kadeřnictvím.
(Foto z titulní stránky DL 2012/5)

skupina přišla z Jižních Čech). Tito lidé dostávali většinou do národní správy
(bezplatného pronájmu) byty a domy uvolněné po Němcích.
V říjnu 1945 založili dalovičtí občané pobočku tělovýchovné jednoty Sokol Karlovy
Vary a v listopadu 1945 Svaz československého přátelství.
Dekretem prezidenta republiky 1. 11. 1945 pozbyla
platnosti všechna protektorátní platidla, vyjma
korunových a menších mincí. Všechny papírové peníze
byly prohlášeny za neplatné a musely být složeny na
zvláštní vázané účty – tam byly pak převedeny na „nové
peníze“, které mohli lidé v dalších dnech postupně čerpat
zpět.
Zdroj:
•
•
•
•

Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
Archiv Obce Dalovice
Vzpomínky pamětníků
Materiály ze St. okr. archivu Karlovy Vary

(ZAJ, převzato z DL 5/2012)

Obrazová část:
• https://zpravy.aktualne.cz/domaci/povalecny-odsun-nemcu-naarchivnich-snimcich/r~9b5dace4311711e593f4002590604f2e/r~572559
d0304711e5b1d8002590604f2e/
• http://www.fofifo.wz.cz/strana3b.htm
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1tn%C3%AD_koruna
• DL č. 4/2012 a 5/2012
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(Placená inzerce)
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ZŠ a MŠ Dalovice
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se koná v úterý
5. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 v budově 1. stupně. Bližší
informace naleznete na zsmsdalovice.cz.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Jsme rádi, že po dlouhé odmlce život v obci opět pookřívá a my se můžeme znovu
scházet, zapomínat na všední starosti a bavit se – třeba na masopustních hodech,
oslavách MDŽ nebo na plese…
9. dubna nás
ještě
čeká
Puntíkatý
ples.
Hrát bude skupina
Alabalabamba a
těšíme se na vaši
hojnou
účast.
Začínáme ve 20:00
ve společenském
sále, občerstvení
zajištěno, tombola. (Vstupenky v ceně 200 Kč jsou k zakoupení
v obecní knihovně – tel. 730 890 783.)
Dále
vás
srdečně
zveme
na
tradiční
Pálení čarodějnic a stavění máje v sobotu
30. dubna od 16:00 vedle obecního úřadu.

Obecní knihovna
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ se v březnu zúčastnili
soutěže ve čtení Nekoktám, čtu! Vítězové obou
kategorií budou naši knihovnu reprezentovat
v krajském kole 27. května v Krajské knihovně
K. Vary. Držme jim palce!
Máme radost, že do dětského koutku v
knihovně si pomalu začínají zvykat chodit i
maminky s malými dětmi. Zhruba jednou za
měsíc je tu pro ně vyhrazen dopolední čas, ve kterém si mohou
hrát a prozkoumávat knihovnu i knížky.
V soutěži Čtyřlístku, o které jsme psali v minulém čísle DL, jsme
sice první místo nevyhráli (přece jen naše vynálezy nebyly úplně
největší), ale Čtyřlístek nám napsal a poslal odměnu ve formě
své biografie. Můžete si ji přijít prohlédnout nebo vypůjčit.
M. Slevinská (knihovnice)

Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků
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