DALOVICKÉ
LISTY 1/2022

Absolventi zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku, kterou od podzimu
loňského roku pořádáme v obecní knihovně. Letos se do studia pustilo už 10 zájemců.
(Více na s. 11.)

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 31. jednání zastupitelstva dne 31. 1. 2022:
• byla schválena nájemní smlouva spolku TJ Čechie Dalovice na
pronájem zrekonstruovaných šaten;
• byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 349/1, k. ú. Všeborovice;
• byl schválen záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Májová
č. p. 196 (bývalé ordinace zubního lékaře);
• byla schválena cenová nabídka firmy KV Realinvest, s. r. o., na opravu
fasády a střechy Hlavní 99 (bývalý OÚ) ve výši 1 885 805,45 Kč bez DPH;
• byla schválena cenová nabídka na rekonstrukci vytápění a ohřevu
TV v objektu Májová 196 (bývalá MŠ) ve výši 421 317,- Kč bez DPH;
• byla schválena cenová nabídka společnosti PARETO CZ, s. r. o.,
na výměnu dveří ve školní jídelně ve výši 82 985,- Kč bez DPH;
• byl schválen aktualizovaný ceník pronájmu společenského sálu a ubytování;
• na hřbitov budou umístěna další dvě kolumbária v ceně 89 400,- Kč bez DPH.
32. jednání ZO je plánováno na pondělí 28. 2. 2022 od 18:00.
Ceny energií, jak je to v obci
Obec soutěží dodavatele energií již několik let samostatně, případně v jednom
balíku s okolními obcemi, vždy podle výhodnosti. Tímto přístupem a poměrně
zajímavým objemem spotřebovaných energií, se nám vždy dařilo dostat hluboko
pod běžné ceníky pro domácnosti. Vývoj cen energií na trhu zažil na podzim
minulého roku zemětřesení. Co to znamená pro obec? Na zemní plyn má obec
vybraného dodavatele, společnost MND, u které máme na rok 2022 zafixovanou
cenu 615 Kč/MWh bez DPH. To je cena velmi luxusní, když vezmeme pro porovnání
cenu kolem 1300 Kč/MWh, za kterou obchodníci na trhu v tomto období nakupují.
Letos nás čeká soutěž o plyn na rok 2023 a 2024. Jak se situace bude vyvíjet, je
těžké odhadnout. Zásadní bude dle vývoje na trhu vystihnout správný čas, kdy
ceny poptávat. Správné načasování ovlivňuje mnoho faktorů, jako situace v Rusku,
ceny emisních povolenek, jaká bude zima atd. Jediný nám nakloněný faktor je cena
eura, protože koruna výrazně posiluje a nakupuje se v eurech.
Předpokládáme však, že nárůst ceny vysoutěženého plynu bude značný. Pro
nájemníky v obecních bytech to bude znamenat zvýšit si zálohy na energie na rok
2023 tak, aby vyúčtování začátkem roku 2024 nebylo pro některé likvidační. Letos

k tomu ještě není důvod. O kolik bude třeba zvýšit zálohy, bude možné odhadnout,
až bude známa cena.
S elektřinou je situace pro obec horší, protože jsme při poptávání cen na další
období, v době nejistoty na podzim minulého roku, neobdrželi ani jednu nabídku.
Významným faktorem je, že obec je právnická osoba, na kterou se nevztahují
nabízené ceníky pro domácnosti. Pro velkoodběratele neměli obchodníci
nakoupeno dopředu a museli se ze zákona postarat o domácnosti v režimu DPI.
To pro nás znamená, že máme tzv. spotovou elektřinu závislou na ceně elektřiny
na trhu, tedy pohyblivou cenu, a čekáme na vhodný okamžik, kdy budeme soutěžit
znovu.
Nejvíce se nárůst cen projevuje na veřejném osvětlení, kde se snažíme výměnou
svítidel snížit spotřebu. Další výrazný odběratel je základní škola a jídelna. Naopak
domácností se to dotkne zanedbatelně (pouze svícení ve společných prostorech
a spotřeba v kotelnách). Cenu elektřiny v bytech si zajišťuje každý uživatel
samostatně.
Nutno připomenout, že koncové ceny jak u plynu, tak u elektřiny, se skládají
ze složky za distribuci a stálých poplatků, kterou neovlivníme, a pak ze složky
za samotnou energii, která se mění dle nabídek dodavatelů. Energetický regulační
úřad byl po letech nucen zvýšit i ceny z první složky, ale z hlediska konečné ceny
zanedbatelně.
JK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úpravy zeleně v parku
Upozorňujeme občany, že během února až března letošního roku dojde v zámeckém
parku k pokácení několika poškozených stromů. Tato informace není nová, již jsme
Vás informovali ve výtisku č. 7/2021 v článku „Úpravy zámeckého parku“. Orgán
památkové péče se vyjádřil a s kácením souhlasí za splnění podmínky povinnosti
vysadit stejný druh dřevin na místě pokácených. Kácení bude provádět odborná
firma BAOBAB, Únětice.
Prosíme, dbejte v této době při pobytu v parku zvýšené opatrnosti.
(D. Kobiláková, technik OÚ)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za psy
Upozorňujeme občany, že poplatky za psy jsou splatné do 31. března.
Poplatek lze uhradit v hotovosti v úředních hodinách na OÚ
nebo zaslat na účet: 15620341/0100
Do poznámky uveďte:
„PES“ + jméno a příjmení majitele=přihlašovatele psa

AKTUÁLNÍ CENÍK – POPLATEK ZA PSY (platný od r. 2020)
Za psa chovaného v RD nebo na zahradě
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za psa chovaného v bytovém domě se 4 a více byty
- za prvního a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za psa chovaného na sídlišti Na Výsluní
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P.
(Zjednodušeno pro DL – podrobněji na webových stránkách.)
Vítání občánku 2022
V sobotu 8. května proběhne ve společenském sále
slavnostní přivítání občánků. Je určeno pro děti narozené
od 1. dubna 2021 do 31. března 2022 a je potřeba se na něj
přihlásit. Přihlášku je možné stáhnout na www.ou-dalovice.
cz (záložka Obecní úřad - Formuláře) a odevzdat ji do
8. dubna 2022 osobně na OÚ nebo ji naskenovanou zaslat na
evidence@ou-dalovice.cz.
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200 Kč
100 Kč
400 Kč
200 Kč
600 Kč
900 Kč
300 Kč

Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek čtrnáctý
Události rok 1945 (1. část)
„Časy se mění, … nic není na stálo,“ zpívá se v jedné písni, a je to určitě pravda jak
v lidském životě, tak i v celých dějinách. Například Slované žili v Dalovicích a okolí
přibližně od 8. století a pak je postupně od 15. století vystřídali Germáni. Vše se
zase změnilo ve 20. století.

Do Nového zámku bylo začátkem roku umístěno velitelství
Wehrmachtu. Tehdejší majitelka panství, Anna (Nina)
Riedl von Riedenstein, zámek po smrti svého manžela
Eduarda (r. 1936) příliš nevyužívala, a pobývala i s dcerami
převážně ve Vídni a Švýcarsku.

Před II. světovou válkou a po
celou její dobu žili v Dalovicích
dva Češi. Byl to Václav Sedláček
(zedník) a František Petira
(zámečník), kteří pracovali v
Karlových Varech. V roce 1942
byl k místnímu řezníkovi na
nucené práce nasazen jako
dělník další Čech, Josef Lacman.
Převážně na základě vyprávění
těchto tří mužů, zapsaném
v obecní kronice, se můžeme
dovědět o tom, co se dělo
v Dalovicích na konci války
a těsně po ní.

V Novém zámku rodiny Riedl von
Riedenstein bylo na začátku roku
1945 umístěno velitelství německé
branné moci pro celý okrsek
západního pohraničí. V obci byla
ubytována silná vojenská posádka,
vojenské lazarety a němečtí uprchlíci
z východních zemí (tzv. národní
hosté). Jakmile vypukla 5. května
1945 v Praze revoluce, německé
vojsko z Dalovic odjelo, zajatecký Volkssturm (německá lidová domobrana) kdesi na
tábor „Dallwitz“ ve Vysoké byl Karlovarsku, duben 1945
rozpuštěn. Vojenské lazarety v části
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školní budovy čp. 120, v hostinci W. Loha čp. 69 a v Zámecké restauraci
čp. 85 zůstaly v obci až do června, kdy byly postupně lazaretními vlaky z
dalovického nádraží odváženy Mezinárodním červeným křížem do Bavorska.
Německé vojsko při svém ústupu přes Slovensko přivezlo s sebou různé stroje z
továren, hospodářské stroje, motorky, nábytek, látky apod., které tam zabralo,
a uskladnilo je na pile ve Vysoké
a v budovách Epiagu. Pro všechny
tyto věci, v celkové hodnotě cca
40 mil. Kč, si pak po skončení války
přijeli slovenští partyzáni a zástupci
Slovenské národní rady. Celý tento
majetek odváželi postupně do
listopadu 1945 zpět na Slovensko.
Osvobozeneckými armádami Dalovice obsazeny nebyly. Dne 7. 5. 1945
projelo obcí několik amerických
Sídlo bezpečnostní policie a Gestapa v K. Varech
tanků, ale nezdržely se. Dne 9. 5.
(dnešní ulice I. P. Pavlova, bývalé policejní
1945 se američtí vojáci zastavili v
komisařství)
Epiagu a chtěli odmontovat některá
strojní zařízení. Po delším jednání se skupině osob v čele s J. Lacmanem podařilo
Američany přesvědčit, aby od tohoto úmyslu upustili. Po celý zbytek května
Američané ještě několikrát Dalovicemi projížděli, ale ničeho si nevšímali a do
správy obce nezasahovali.

Poválečný chaos před Národním domem v K. Varech, květen 1945
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Dne 11. 5. 1945 přijela
do Karlových Varů Rudá
armáda, která obsadila
pravý břeh řeky Ohře a
Teplé (levý břeh těchto
řek i s Dalovicemi byl pod
americkou
správou).
Teprve
na
konci
května 1945 ustoupilo
americké vojsko na čáru
Jenišov-Dvory-Chodov
a celé Karlovy Vary
byly obsazeny Rudou
armádou.

Dne 5. 6. 1945 přijela do Dalovic skupina osob, která se prezentovala jako „revoluční
garda“. Usídlili se u vlakového nádraží a nejdříve obcí jen projížděli, ale pak začali
provádět domovní a osobní prohlídky Němců i Čechů. Místním obyvatelům se to
nelíbilo, a tak jim přijel na pomoc československý tankový útvar z Karlových Varů,
který samozvanou „revoluční gardu“ odzbrojil a rozehnal.
Začátkem června projela Rudá armáda několikrát Dalovicemi, ale nezdržela se.
Až 12. 6. 1945 se do Nového zámku nastěhovalo oblastní velitelství Rudé armády.
Velká část Rudé armády (RA) se pak z Karlových Varů do Dalovic přestěhovala
10. 7. 1945. Vojsko obsadilo všechny domy v ulici Pod Strání a v dnešní Májové
ulici. Důstojníci byli
ubytováni v různých
domech po obci.
Ve školní budově
čp. 120 si RA udělala
od července do
srpna 1945 skladiště
věcí po uprchlých
Němcích.
Tato
posádka zůstala v
Dalovicích až do
12. 11. 1945, kdy
všechny
okupační
Sovětští vojáci před Vojenským lázeňským ústavem, květen 1945
armády opouštěly
československé území. Styk českého obyvatelstva s rudoarmějci byl převážně
korektní. Pokud se vyskytly s některými vojáky RA problémy, vždy byli viníci
velitelstvím RA přísně potrestáni. První čeští osidlovatelé se dokonce ve vojenské
kuchyni RA stravovali. Rudá armáda si s sebou odvezla jako válečnou kořist část
vybavení Nového zámku a řadu cenných věcí z domů, kde byla RA ubytována, a z
dalších volných domů po Němcích.
Hned začátkem května 1945 se všichni Češi žijící v Karlových Varech a okolí spojili
a začali postupně přebírat obecní správy. Dne 10. 5. 1945 zatkl J. Lacman bývalého
starostu Dalovic Schiera a předal ho české vojenské posádce, která přijela do
Karlových Varů. Aktivní nacisti, kteří v Dalovicích žili, většinou hned začátkem
května 1945 z obce uprchli.
Dne 17. 5. 1945 převzal J. Lacman spolu s F. Petirou obecní úřad Dalovice
i s 12 německými úředníky a zaměstnanci, kteří byli postupně v dalších měsících
nahrazováni českými. Do Dalovic přicházelo stále více Čechů, kteří pak na společné
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schůzi 15. 6. 1945 odhlasovali první poválečné vedení Dalovic. V čele obce byl
předseda J. Lacman, místopředsedou se stal V. Písařík a dalšími členy byli M.
Rajman, E. Vacek, J. Ždárský, E. Bezděkovský, S. Veisochr, F. Petira a V. Sedláček.
Tito lidé vedli obec přibližně jeden měsíc, do jmenování místní správní komise.
V průběhu května 1945 začal odsun německého obyvatelstva. Každá německá
osoba si mohla vzít s sebou pouze 50 kg svršků, vývoz šperků byl zakázán. První
skupina 50 Němců byla odsunuta v první polovině května 1945 a po malých
skupinách pokračoval odsun i v roce 1946.
Vojenská výzbroj a výstroj po německé posádce a zabavené zbraně od civilního
obyvatelstva se skladovaly převážně v budovách Epiagu. V červnu 1945 si pro ně
přijela revoluční garda z Prahy a nechala je odvézt ve čtyřech nákladních vagonech.
Majetek zbylý po uprchlých nebo odsunutých Němcích byl do 18. 8. 1945
soustřeďován v budově zdejší školy. Pak jej převzala okresní správní komise v
Karlových Varech (odvezla jej 35 nákladními auty).

Změny v počtu a složení obyvatel Dalovic:
Období
Květen 1945
Prosinec 1945
Prosinec 1946

Němci
2 247
1 170
277

Češi
10
252
828

Ostatní
15
33
53

Celkem obyvatel
2 272
1 455
1 158

Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
• Materiály ze St. okr. archivu Karlovy Vary

(ZAJ, převzato z DL 4/2012)

Obrazová část:
• http://kvmuz.cz/typ/soudobe-dejiny
• https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-novy-zamek/
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(Placená inzerce)
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PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ NA ROK 2022
Na rok 2022 naplánovala kulturní komise řadu akcí a těšíme se na Vaši hojnou
účast:
26. února		
8. března		
12. března		
9. dubna		
30. dubna		
8. května		
4. června		
10. června		
3. září		
1. října		
17. listopadu
27. listopadu
10. prosince

Masopust
Oslava MDŽ
Obecní ples (přesunuto z 15. ledna)
Puntíkatý ples
Pálení čarodějnic
Vítání občánků (bude upřesněno)
Dětský den
Noc kostelů
Körnerovy slavnosti
Den seniorů
Lampionový průvod
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka

(Změny v plánu jsou vyhrazeny.)
V nejbližší době jste srdečně zváni na masopustní zabijačkové hody. 26. února
od 13:00 před OÚ na vás budou čekat tlačenka, klobásy,
zabijačková polévka, ovar, vepřová žebírka a kolena na grilu. O
další občerstvení a něco dobrého k pití se postará restaurace
Krčma. K poslechu bude hrát živá hudba.
8. března od 16:00 se ve společenském sále bude konat oslava MDŽ.
Občerstvení je zajištěno, pro každou ženu bude připravena květina a
uvítací nápoj. Vystoupí dívky z karlovarského rokenrolového klubu
K-rockdance a k tanci i poslechu zahraje Luboš Víšek.
Na 12. březen pak byl přesunut letošní obecní ples, který se měl
původně konat už v lednu. Začínáme ve 20:00 a bavit nás bude
STAROVAR BAND. Těšit se můžete i na tombolu. Občerstvení zajištěno,
vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek od 21. února na OÚ.
(L. Prokopiusová, kulturní komise)
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Obecní knihovna
V uplynulém roce přibylo do naší knihovny 468 nových knih - 270 pro dospělé
a 218 pro děti. 218 knih z toho byly úplné novinky vydané v roce 2020-2021.
Během roku jsme uspořádali 13 besed pro žáky naší mateřské a základní školy,
loňští prvňáčci byli v červnu pasováni na čtenáře a na podzim jsme s 18 dětmi
strávili v knihovně společnou Noc s Andersenem.
Během několika zimních odpolední děti v knihovně
vyrobily modely dvou vynálezů prof. Myšpulína
z oblíbeného komiksu – robota APOBABA
a robotického psa Vrtichvosta. Doufáme, že se nám
s nimi podaří vyhrát v soutěži o 20 komiksových knih
Čtyřlístku.
Na podzim jsme také
zahájili Virtuální univerzitu
3. věku a první kurz
(České dějiny v souvislostech) úspěšně absolvovali
3 účastníci. Nyní se od února do dubna konají kurzy
dva – Genealogie a České dějiny v souvislostech II.
Do 27. února je možné se do nich ještě zapojit (účastníci
získají přístup ke všem přednáškám a textům svého kurzu až do konce dubna).
(Monika Slevinská, knihovnice)

(Placená inzerce)

Dalovické listy výtisk č. 1/2022
(v letošním roce je plánováno celkem 8 čísel)
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
Vydává Obec Dalovice, Hlavní 82/25, 362 63 Dalovice
Šéfredaktorka: Monika Slevinská
Redakční rada: Andrea Havlíčková, Lucie Prokopiusová
Grafická úprava: Garmond Dalovice
Tisk: 700 výtisků připravila Tiskárna Garmond Dalovice
Redakce: knihovna@ou-dalovice.cz, 730 890 783
Inzerce: evidence@ou-dalovice.cz
Cena inzerce: 400,- Kč formát A5; 200,-Kč formát A6
Distribuce ZDARMA do poštovních schránek
Text neprošel jazykovou korekturou
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 10. března 2022
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…

