DALOVICKÉ
LISTY 6/2022

Pohled na noční Dalovice:
Byla dokončena druhá etapa obměny veřejného osvětlení.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 37. jednání zastupitelstva dne 19. 9. 2022:
• Bylo schváleno spolufinancování projektu podávaného do výzvy IROP –
Základní školy na vybudování odborných učeben přírodovědných předmětů;
• byly vzaty na vědomí zprávy finančního výboru a kontrolního výboru a návrhy
rozpočtu obce a ZŠ a MŠ Dalovice pro rok 2023;
• bylo schváleno rozpočtové opatření 5/2022;
• byla schválena smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Karlovarského kraje;
• byl schválena realizace stavby „Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice“
dle předložené dokumentace ve fázi pro stavební povolení a smlouva o zápůjčce
pozemků potřebných k její realizaci;
• byla schválena nabídka Ing. Heleny Michálkové na zpracování projektové
dokumentace na opravu věže a fasády kostela Panny Marie Utěšitelky;
• byl schválen záměr pronájmu bytu č. 1 v DPS Hlavní 273, o velikosti 1+1;
• bylo schváleno podání žádosti o převod místní komunikace II. třídy „1b“
(ulice Široká a Bohatická) do vlastnictví Karlovarského kraje;
• bylo schváleno pojmenování ulic v nové lokalitě pro výstavbu rodinných
domů „Nad řekou“.

Oprava Staré Cesty

V závěru volebního období byla připravena zakázka na opravu Staré Cesty. Došlo
k podpisu smlouvy o dílo a na přelomu října a listopadu by se mělo začít s opravou.
Jedná se zřejmě o nejhorší část komunikace v obci, navíc s velkou zátěží
nákladní dopravy. Původně byla zamýšlena kompletní rekonstrukce, mimo jiné
s chodníkem a veřejným osvětlením. Předběžný odhad nákladů byl však k 10 mil.
Kč, což se nám zdálo nepřiměřené. Technické parametry stávající silnice jsou navíc
problematické - především její nedostatečná šířka a vlastnictví sousedních pozemků.
Jako vhodné řešení byla tedy schválena oprava tzv. recyklací za studena. Speciální
technikou dojde k odfrézování stávajícího podkladu a promíchání s cementem.
Tato směs se použije jako podklad, na který přijdou dvě vrstvy asfaltu. Součástí
opravy bude úprava krajnic a obnova příkopů.
Nutností je úplná uzavírka opravovaného úseku, podle předpokladu na cca 14 dní.
Probíhají poslední administrativní přípravy, vyřízení uzavírky a poté bude předáno
staveniště.

Prosíme opět o tolerování pohybu vozidel z horních Všeborovic v obci a o zvýšenou
opatrnost.
JK

Oprava mostu v Široké ulici

V posledním článku o opravě mostu jsem se zmiňoval, jaké máme štěstí, že se
neodhalily nějaké nepředvídané problémy. Zřejmě jsem to zakřikl - ve druhé
polovině mostu bylo uloženo vedení vodovodního řadu, o kterém vodárny
nevěděly a z historických výkresů usoudily, že vodovod vede mimo most, pod
korytem potoka. Z toho důvodu se nepočítalo s přeložkou. Bylo tedy nutné najít
urychleně řešení, kam a jak vodovod na most uložit.
Součinnost projektanta, stavby i VaKu byla celkem rychlá. Bylo nezbytné nechat
vyrobit konzole, které ponesou potrubí po straně mostu. Tento krok nám zpomalil
přípravy betonování mostní římsy a došlo k nepatrnému zpoždění. O náklady se
obec podělila s vodárnami.
Dnes je však římsa již hotová a brzy se bude jezdit po opravené vozovce. Ještě je
třeba osadit zábradlí, opravit část chodníku nad rámec původního plánu a dokončit
práce pod mostem. Ukončení stavby předpokládáme koncem října.
Náklady na opravu ve výši 8 962 829,38 Kč jsou pro obec nemalou finanční zátěží.
Bylo zažádáno o dotaci od Karlovarského kraje, který však na obdobné investice
nemá vyčleněné finance, a pravděpodobně neuspějeme.
Zároveň bylo požádáno o převod dotčené místní komunikace Široká a Bohatická do
vlastnictví kraje. Průtah obcí je dlouhodobě z poloviny krajský a z poloviny obecní,
což přináší řadu komplikací.
JK

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům obce, komisím,
zaměstnancům obecního úřadu a příspěvkové organizace, všem aktivním
občanům i podnikatelským subjektům a spolkům - zkrátka všem, kteří se
společně podíleli na rozvoji naší obce v letech 2018-2022.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo posunout naši obec zase o kousek dál.
Jiří Karas
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb

Z celkového počtu 1580 voličů v naší obci se u nás voleb do zastupitelstva obce
zúčastnilo 787 občanů, tj. 49,81 %.
číslo
1
2
3
4
5

6
7
8

název volebního uskupení

počet
počet
hlasů kandidátů

Občanská demokratická strana
205
Pro naše Dalovice
43
SNK 1 - Starostové našeho kraje
1053
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁ- 1614
TŮ DALOVIC
740
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ
A MĚST
SNK Dalovic
302
Volba pro kraj
236
SRDCEM PRO DALOVICE
549

počet
mandátů

7
1
9
9

0
0
2
3

7

1

7
7
6

0
0
1

Do obecního zastupitelstva naší obce tak byli zvoleni tito kandidáti (pořadí dle
získaného počtu hlasů):
1.
Lukáš Kolovrátek – 400 hlasů
2.
Zdenka Lodrová – 291 hlasů
3.
Jiří Karas – 247 hlasů
4.
Petr Parůžek – 199 hlasů
5.
Josef Cikaník – 194 hlasů
6.
Tomáš Buriánek – 191 hlasů
7.
Lucie Prokopiusová – 163 hlasů

Ustavující jednání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 19. října
od 18:00 v sále Společenského objektu Dalovice (OÚ).
Senátních voleb se v 1. kole zúčastnilo 696 voličů z celkového počtu 1580
(44,05 %) a 2. kola 188 voličů z 1577 (11,92%). Platných hlasů bylo v 1. kole
odevzdáno 688 a v 2. kole 183.
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kandidát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pavel Petričko (NK)
Ing. Eva Chromcová (SPD)
Ing. M.A. Bohdan Vaněk (Piráti)
Bedřich Šmudla (PES)
MUDr. Věra Procházková (ANO)
Ing. Petr Kulhánek (KOA)
Ing. Jan Havel (DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.)
Petr Ajšman (SRDCEM PRO VARY)
Martin Maleček (VOK)
Mgr. Bc. Václav Slavík (KDU+ODS+TOP 09)
Ing. Jan Horník (STAN)

počet hlasů
1. kolo
2. kolo
39
x
88
70
29
x
11
x
160
113
108
x
5
x
27
x
76
x
44
x
101
x

Podrobné informace o výsledcích voleb najdete na webových stránkách volby.cz

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že splatnost popelnic za letošní rok je
do konce ledna 2023.

Výzva k odstranění vozidla

Obec Dalovice vyzývá vlastníka vozidla, které je již několik měsíců odstaveno na
obecním pozemku v ulici U Potoka, aby toto vozidlo uvedl do provozuschopného
stavu a učinil tak nejpozději do:
06. 12. 2022
Odstavené vozidlo brání provádění
pravidelného úklidu na zpevněné
ploše, jeví se jako neprovozuschopné
a pravděpodobně nemá platnou
STK. Pokud tak nebude učiněno do
stanoveného termínu, bude záležitost
řešena s Policií ČR.
Jedná se o dodávku, neznámé značky,
bílé barvy.
5

(Placená inzerce)
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek devatenáctý
Dům čp. 31
Dům čp. 31 je posledním
domem v Dalovicích vlevo
u silnice směrem na Sedlec.
Stojí v místě obytné budovy
„Nové tvrze“ z 15. století, která
byla na začátku 16. století
značně poškozena vojskem
hraběte Šlika a následně
sloužila až do 19. století pouze
pro ubytování zaměstnanců
panství.
Současná fotografie čp. 31
V roce 1827 byl objekt
nájemcem přestavěn na restauraci „Fuchsbau“ (Liščí doupě), ke které byla (po
levé straně od tehdejšího vchodu) později přistavěna kolonáda sloužící jako letní
restaurace.
Tato restaurace byla velmi
známá a stala se i cílem
vycházek lázeňských hostů
z Karlových Varů. Najdete
ji také na řadě dobových
pohlednic Dalovic. Vchod byl
však z druhé strany, než je
nyní.
Nájemce
restauraci
na začátku 20. století
přejmenoval na Restauration
Restaurace U Tří dubů (dříve Fuchsbau) na pohlednici zu drei Eichen (restaurace U
Tří dubů).
po r. 1900
V době I. světové války 1914-1918 a v letech následujících restaurace zchátrala,
a proto se majitelé panství r. 1923 rozhodli ji opět přeměnit na ubytovnu pro své
zaměstnance (kolonáda byla uzavřena vraty a stal se z ní sklad).
Dům čp. 31 patřil vždy panství a byl do zestátnění v r. 1945 majetkem rodiny Riedl
von Riedenstein.
7

V letech 1945-1952 sloužil
dům jako ubytovna pro nově
příchozí osidlovatele.
Pro potřeby čsl. vojska sloužil
tento objekt v letech 19521957.
V letech 1958-1959 se o tuto
nemovitost (v majetku státu)
staral státní statek, který ji
přestavěl na dům s byty pro své
zaměstnance.
Restaurace U Tří dubů, asi r. 1909
Od r. 1964 byl dům v péči školního
statku.
R. 1997 prodal Pozemkový fond dům do soukromého vlastnictví.

Dalovice v letech 1958-1959

Dnem 1. 1. 1958 byl zrušen okres Karlovy Vary a nahradil jej okres Ostrov. MNV
Dalovice byl od tohoto data podřízen ONV Ostrov. Další změnou bylo, že od 1. 1.
1958 se silniční údržba ONV Ostrov přestěhovala do objektu čp. 81 v Dalovicích
(poblíž Nového zámku, viz DL 6/2021).
V prvním patře byly zřízeny kanceláře a v přízemí budovy byly garáže. Část parku
sloužila jako sklad silničního materiálu. Sousední budovu, čp. 31 (bývalou kolonádu,
do r. 1957 vojenské garáže, viz článek na předchozí straně) převzal od téhož data
národní podnik ČSSS (Československé státní statky) v Dalovicích, který ji adaptoval
na sklad polního nářadí a pro
garážování polních strojů.

Budova čp. 81 (bývalá četnická stanice)
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V únoru 1958 byla na Hlavní
ulici v čp. 32 zřízena tehdy
velmi potřebná opravna
obuvi
(dnes
restaurace
Krčma – pozn. red.).
Dalovická porcelánka byla od
r. 1953 závodem národního
podniku „Thunská továrna
na porcelán“. Ředitelství
závodu sídlilo v čp. 25
(dům Epiag). S platností od
8. 4. 1958 došlo ke sloučení

všech porcelánek v regionu
do národního podniku
„Karlovarský
porcelán“,
který měl ředitelství ve
Staré Roli. Bývalé ředitelství
dalovické porcelánky v čp.
25 bylo zrušeno a kanceláře
byly
přebudovány
na
bytové jednotky.
Dne 26. 6. 1958 byl Nový
Budova Epiagu, čp. 25 (roh ulic Všeborovická a U Kostela)
zámek předán do užívání
Odbornému učilišti krajské
správy spojů z Karlových Varů. Budova a její okolí byla přizpůsobena pro potřeby
120 učňů. Ředitelem učiliště byl Rudolf Kvapil.
Bývalé zámecké zahradnictví, které po odchodu čsl. vojáků z Dalovic bylo řízeno
MNV v Dalovicích, převzaly od 1. 8. 1958 Komunální služby města Ostrov.
V roce 1958 řídilo oblastní ředitelství ČSSS se sídlem v Dalovicích celkem
6 státních statků. Jednalo se o státní statek Dalovice, Kolová, Stružná, Hlinky, Údrč
a Horní Slavkov. Kromě toho pod dalovické ředitelství ČSSS patřilo ještě oddělení
zelinářských zahrad u Karlových Varů.
Státní statky byly zaměřeny především na živočišnou výrobu, ale v souvislosti
s ní pěstovaly např. i kukuřici a sklízely velké množství sena (v roce 1958 to bylo
520 vagónů sena). V důsledku rozvoje výroby se rozšiřoval také strojový park.
ČSSS v roce 1958 měl 63 traktorů, 8 těžkých nákladních aut, 5 kombajnů na obilí,
30 mlátiček, 2 kombajny na silážování kukuřice atd.
Vzhledem k potřebě stále většího množství pracovníků, zřídilo oblastní ředitelství
ČSSS v Dalovicích v roce 1958 učňovské středisko pro pracovníky v zemědělství.
Statek Dalovice zřizoval pro své pracovníky nové bytové jednotky a začal stavět
i nové obytné domy v Májové (tehdy v Gottwaldové) ulici. V roce 1958 předal
8 bytových jednotek.
K uspokojení rostoucí potřeby bytů v celém karlovarském regionu začala významně
pomáhat panelárna, která vznikla v letech 1955-1959 na ploše 10 ha v blízkosti
dalovické železniční stanice, na okraji katastru obce Otovice.
LSD Jednota zavedlo 1. 3. 1959 v dosavadní potravinářské prodejně na Hlavní ulici
nový způsob prodeje – samoobsluhu.
Prudká bouře, průtrž mračen a krupobití trvaly téměř tři hodiny dne 18. 5. 1959.
Kroupy poničily květy ovocných stromů a země byla v několika minutách pokryta
bílou vrstvou. Problémy způsobily velké přívaly vod, naplaveniny a rozvodnění
Vitického potoka.
Dne 27. 6. 1959 se zahájily práce na výstavbě dvou tříposchoďových domů
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v Gottwaldové (nyní Májové) ulici. Pro výkop kanalizace muselo být použito
72 třaskavých náloží k odstřelu skály. Hrubá stavba byla dokončena během
listopadu. Stavbu provedly Pozemní stavby, n. p. K. Vary, z cihlových bloků a panelů
s použitím tehdy nejmodernějších stavebních prostředků a železobetonových
prefabrikátů. (Nájemníci se do 36 nových bytů v domech v čp. 218 a 219, 220
a 221 stěhovali v říjnu 1960.)
Zdroj:
• Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)

(ZAJ, převzato z DL 8/2012 a 9/2012)

Fotografie z obecní kroniky z r. 1959 zachycují kladení věnců u pomníku padlých
a umučených (U Potoka), průvod Všeborovickou ulicí na hřbitov k pomníku padlých
rudoarmějců.

Obrazová část:
• Pamětní kniha obce Dalovice
• webové stránky obce
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Srdečně vás zveme na tradiční lampionový průvod zámeckým parkem.
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Memoriál Roberta Scheerbauma - 13. ročník
10. září se na volejbalovém hřišti v dalovickém parku konal nohejbalový turnaj.
O putovní pohár se přišlo utkat šest družstev.
Trochu nás pozlobilo počasí, ale většina turnaje se odehrála v dobré náladě
a sportovním nasazení. Proběhly i různé zábavné soutěže pod vedením Vladimíra
Štýbera. Každý hráč dostal gulášek zdarma.
Vyhodnocení proběhlo tradičně již v Hospůdce U Čutňáka, ceny předali členové
rodiny Scheerbaumů.
1. místo družstvo - „Náhoda“ (Michal Lorenc, Karel Cílek, Michal Matuš)
2. místo družstvo - „Romanovci“ (Honza Šaling, Roman Kádě, Roman Korčák)
3. místo družstvo „Tři fotři“ (Pavel Dvořák, Radek Navrátil, Jiří Mašát)
K dobré náladě a tanci zahrál ForteBand J. P. Š. ve vnitřních prostorách hospůdky.
K odpolednímu občerstvení nám usmažil výborné bramboráky Karel Šimek.
Nikdo neodešel s prázdnou, každé družstvo dostalo „čutňákovské utopence“.
Akce byla ukončena ve 22 hodin. Na závěr bych chtěla poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali a vytvořili krásnou atmosféru, a obci Dalovice
za podporu. Kdo se zúčastnil, myslím, že odcházel s pocitem, jako by mezi námi
Robert byl, a o to nám jde.
(Alena Scheerbaumová)
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Zlato z Dalovic

Mistrovství Evropy ve střelbě v polské
Wroclawi se zúčastnila i dalovická Anička
Miřejovská
(na
fotografii
uprostřed).
V disciplíně SP 30+30 juniorek obsadila
4. místo. V soutěži družstev pak společně s Klárou
Ticháčkovou a Kateřinou Středovou vybojovaly
zlato. Gratulujeme!

Obecní knihovna
Knihovna roku 2022

Jako každý rok pořádá SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) v rámci
Týdne knihoven v prvním říjnovém týdnu slavnostní ocenění nejlepších základních
i městských knihoven.
Letos poprvé byla do Zrcadlové kaple
pražského Klementina pozvána
i naše knihovna. Společně s
panem starostou Jiřím Karasem (v
doprovodu předsedkyně kulturní
komise Lucie Prokopiusové a
krajské metodičky Evy Kaňovské)
jsme od ministra kultury Martina
Baxy převzali ocenění „za zdařilou
spolupráci s místním učilištěm na
vytvoření moderního prostoru
knihovny, který nabízí široké zázemí
pro kulturní a vzdělávací akce, a za
příkladné propojení komunitních
aktivit pro všechny věkové skupiny“.
Hlavní cenu Ministerstva kultury ČR
získala Místní veřejná knihovna v
Praze-Dolních Chabrech.
Zrcadlová kaple
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Během slavnostního ceremoniálu jsme vyslechli
i několik skladeb na varhany, které sem byly v
50. letech minulého stol. převezeny z Dalovicím
blízkého doupovského kostela Nanebevzetí Panny
Marie ve Svatoboru.

VU3V

Oba kurzy zimního semestru VU3V už mají za
sebou první přednášku. Rituály evropských
královských rodů navštěvuje zatím 9 studentů a
„Leonarda da Vinci“ 4 studenti. Noví zájemci se
stále ještě mohou hlásit – až do 23. 10. Lze se přijít i nezávazně podívat mezi nás a
pak se rozhodnout. O již proběhlé přednášky nepřijdete, po zaplacení kurzu k nim
získáte přístup a budete si je moci zhlédnou v pohodlí domova (nebo se domluvit
v knihovně a pustit si je zde).

Klub Budulínek

Téměř každý měsíc můžete přijít se svými nejmenšími (dětmi nebo vnoučátky) do tří
let dopoledne do knihovny do našeho klubu „Budulínek“. Děti si zde mohou pohrát,
prozkoumat některé odolnější knížky a třeba si i poslechnout kraťoučkou pohádku,
zatancovat si a zazpívat. Dospělý doprovod může totéž. Nejbližší předpokládané
termíny jsou: 9. listopadu a 7. prosince (aktuální informace najdete na facebooku
a webových stránkách knihovny).

Herní odpoledne pro malé i velké

Rádi bychom zavedli pravidelná herní odpoledne pro malé i velké. Zahrajeme si
postupně naše oblíbené hry Mino&Tauri, Na prodej, Dixit, Telepatii, Leo musí
ke kadeřníkovi, Carcassonne, Scrabble a jiné – záleží v jakém počtu a věku se tu
sejdeme. Poprvé se zkusíme sejít ve čtvrtek 20. října od 14 do 15 hod.

Soutěž poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO

Připomínáme také dětem do 15 let, že stále mohou soutěžit o vstupenky do ZOO
v Plzni. Kdo chce vyhrát, musí si postupně půjčit 12 knih o přírodě (započítávají se
všechny výpůjčky od začátku tohoto kalendářního roku).
(Monika Slevinská, knihovnice)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 27. října 2022
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…
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