VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 04/2012

Železniční stanice Dalovice
Touto stanicí procházejí železniční tratě:
- č. 140 (Chomutov – Dubina – Kadaň – Dalovice - K. Vary – Sedlec –
Chodov – Nové Sedlo u Lokte – Sokolov – Tršnice – Cheb),
provoz na této trati byl zahájen r. 1873.
- č. 141 (Karlovy Vary – Merklín).
provoz na této trati byl zahájen r. 1902.

19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 02.04.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
 zastupitelé obce jednali a diskutovali s rodiči ohledně další budoucnosti
školní jídelny (průměrně se vaří obědy pro 27 dětí z MŠ, 85 žáků ZŠ
a 32 dospělých osob, Obec přispívá ŠJ ročně částkou cca 500 000,-Kč,
je třeba kuchyň a jídelnu zmodernizovat za cca 2 mil. Kč vč. DPH, další
náklady vyplývají ze zprávy hygienika – požaduje opravu podlah,
vzduchotechniky apod.), zastupitelé se rozhodovali mezi 3 možnostmi:
1) provozovat nadále jídelnu ve stavu v jakém je (bez větších investic),
2) změnit ŠJ na výdejnu (dovoz hotových jídel, úspora nákladů),
3) pronájem jídelny (podmínkou vaření, převzetí personálu, vedoucí jídelny
na plný úvazek, zařazení do sítě školních jídelen MŠMT ČR, investice
nájemce do modernizace apod.).
Pan Ondřej Čermák, obchodní ředitel Scolarestu, odpovídal na dotazy
zastupitelů a rodičů o fungování jejich firmy, která je provozovatelem
řady ŠJ.
Zastupitelé se rozhodli pro třetí možnost a souhlasili s návrhem
pronájmu ŠJ a vyhlášením výběrového řízení na nájemce ŠJ.
na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
žádost čj. 478/12 o vyjádření k záměru stavby se odložila z důvodu
nutnosti doplnění dokumentace,
souhlas byl udělen k žádosti čj. 634/12 o prodeji části pozemku p. č.170/1
v k. ú. Všeborovice,
souhlas byl dán k žádosti čj.558/12 – výstavba přístřešku na auto
a přístřešku na dřevo na p. p. č. 216/2 v k. ú. Všeborovice,
stavební komise vyjádřila své připomínky k návrhu projektu na přestavbu
tzv. Kamenné školky,
schválil se závěrečný účet Obce Dalovice za rok 2011,
souhlas byl udělen k rozpočtovému opatření č. 1,
starosta obce informoval o vítání občánků 12. 5. 2012 (příspěvek na 1
novorozeně 2 000,- Kč), o odpadovém hospodářství, o vyhodnocení
výběrového řízení na rekonstrukci ulic „Májová - Příční“,
místostarostka informovala o nutnosti ošetření 2 památných stromů
v Zám. parku (byla odsouhlasena částka 39 000,-Kč), o válečných
hrobech, o dlužnících za nájem, popelnice a psy,
předsedkyně kontr. výboru podala zprávu o činnosti kontrolního výboru.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Pracovníci zdravotních služeb, pošty a přepravních služeb žádají občany
Dalovic, aby při hlášení či psaní svých adres vždy udávali ulici a číslo
popisné, popřípadě i číslo orientační. Vzhledem k tomu, že Dalovice,
Všeborovice a Vysoká byly kdysi samostatné obce, opakují se
v dnešních Dalovicích čísla popisná, a to lze nejlépe rozlišit uvedením
ulice. Problémy způsobuje také to, že někteří občané uvádějí ulici a jen
číslo, z kterého není patrné, zda se jedná o číslo popisné nebo orientační.
2) Připomínáme vlastníkům nemovitostí, že podle § 32 Zákona o obcích
č.128/2000 Sb. jsou povinni na svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
3) Základní škola a Mateřská škola Dalovice pořádá dne 3. května 2012
od 9.00 do 15.00 hodin zápis do mateřské školy v Májové ulici. Dotazy
na tel. č. 773 435 483 nebo 353 224 579 (e-mail: msdalovice@volny.cz).
4) Termín platby za směsný komunální odpad a psy v kalendářním roce
2012 byl do 31. 3.2012. Upozorňujeme dlužníky, že se jim přestanou
vyvážet popelnice, a OÚ bude dělat namátkové kontroly tzv. psích
známek a plateb za psy (neplatiči dostanou pokutu ve správním řízení).
5) Chválíme občany za třídění odpadu. Jen díky tomu nemusela obec
v letošním roce zvyšovat poplatky za odvoz odpadu.
6) Připomínáme: 14. 4.2012 mobilní svoz velkoobjemového odpadu,
18. 4.2012 sběr nebezpečného odpadu
7) Kulturní program obce - plánované akce 2012:
12. 5. Vítání občánků
2. 6. Dětský den
3. 11. Lampiónový průvod
10. 11. Večer pro důchodce
2. 12. Začátek adventu (vánoční strom)
8. 12. Mikulášská nadílka
8) Dne 16. 6.2012 se bude konat Memoriál Jana Václavíka
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ZAJÍMAVOSTI
1) Památné stromy v dalovickém Zámeckém parku:
 Körnerův dub,
 Zámecký dub,
 Dalovické lípy (2 ks)
Památné stromy v blízkosti dalovického Zámeckého parku:
 Duby u Tvrziště (3 ks)
2) Zámecký park v Dalovicích:
celkový počet stromů
z toho:
na pozemcích obce
na pozemcích ostatních vlastníků
dendroložkou stanovený počet stromů
na pozemcích obce k nutnému ošetření

1 756
1 367
389

290

na pozemcích obce je plocha 2 173 m2, kde roste 30 keřových skupin
3) Celková plocha obce Dalovice:
z toho:
katastrální území Dalovice
katastrální území Všeborovice
katastrální území Vysoká u Dalovic

627,56 ha
189,13 ha
303,20 ha
135,23 ha

4) Počet obyvatel Dalovic k 31. 12.2011:
1 906 osob
z toho: ženy 951 (nejpoužívanější jména - Jana, Marie, Kateřina, Lenka)
muži 955 (nejpoužívanější jména - Jan, Petr, Jiří, Pavel)
(obyvatelé Dalovic = občané ČR v Dalovicích + cizinci v Dalovicích)
5) Počet obyvatel v Dalovicích k 31. 12. 2011:
z toho věková kategorie:
do 18 let
od 19 do 30 let
od 31 do 60 let
od 61 let –
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1 906
321
300
849
436

6) Počet nově narozených dětí dalovickým obyvatelům
od 1. 1. – 31. 3.2012:
7 novorozenců
7) Školy v Dalovicích:
Základní škola a Mateřská škola Dalovice
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
8) Počet podnikatelských subjektů v Dalovicích:
z toho:
státní organizace
akciové společnosti
obchodní společnosti
družstevní organizace
živnostníci
svobodná povolání
zemědělští podnikatelé
ostatní právní formy

688
3
7
93
3
484
21
4
73

PRANOSTIKY NA DUBEN
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Na Zelený čtvrtek zasívej hrách.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu.
Když na Vojtěcha (23. 4.) sucho, po něm mokro.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na Marka (25. 4.) deštivo, sedm týdnů blátivo.
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VÝLET
Za krásami „matičky Prahy“ (2. část)
Ze Staroměstského náměstí naše kroky míří na Malé náměstí, kdysi zvané
Malý ryneček. Zde stojí za povšimnutí novorenesanční budova bývalého
železářství U Rotta. Naše putování nás povede dál Karlovou ulicí –
přitažlivě klikatou uličkou lemovanou galeriemi a obchůdky se suvenýry.
Dále půjdeme přes památný Karlův most, který byl v druhé polovině
14. století postaven na místě bývalého Juditina mostu významným
stavitelem Petrem Parléřem. Na Karlově mostě je umístěno na třicet soch
a sousoší z 18. – 20. století od významných sochařských mistrů jako je
Matyáš Bernard Braun, Jano Brokoffo , Ferdinand Maxmilián apod. Karlův
most ohraničují mostecké věže – Staroměstská mostecká věž ze 14. století a
Malostranské mostecké věže z 12. a 15. století. Z Karlova mostu je krásný
výhled na Pražský hrad a Vltavu. Mosteckou ulicí se pak dostaneme až na
Malostranské náměstí s barokním kostelem sv. Mikuláše. Dominantou
náměstí je také morový sloup Nejsvětější Trojice. Sloup zde byl umístěn
roku 1717 jako poděkování za vymizení morové epidemie. Naše kroky
směřují Nerudovou ulicí na Pražský hrad, kde můžeme obdivovat hlavní
vstupní bránu, po jejíchž stranách jsou mohutné pilíře nesoucí sochy
zápasících gigantů. Matyášovou branou projdeme na druhé nádvoří, které
je ohraničeno křídly Nového paláce – zde se nachází hradní obrazárna,
Španělský sál, a Rudolfova galerie. Poté se přesuneme dále k chrámu
sv. Víta, k budově nejvyššího purkrabství. Součástí objektu je Černá věž,
která sloužila jako brána a byla využívána jako vězení. Projdeme se Zlatou
uličkou, jež je tvořena malými domečky s nádhernými barevnými
fasádami. Areál hradu opustíme prostory Opyše, odkud je jeden
z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Staré zámecké schody, které proslavil
svou písničkou Karel Hašler, nás zavedou na Klárov, odkud se můžeme
tramvají č. 12 nebo 17 dopravit k výstavišti do, jak my pamětníci říkáme,
„Juldy Fuldy“ a užít si ještě zbytek dne na Matějské pouti, kde je pro nás
k dispozici zhruba 120 atrakcí…. Příjemně vyfoukaní, ucaprtaní z pražské
dlažby, obohaceni o nové zážitky se vrátíme zpátky domů …
Z. Lodrová

-6-

STŘÍPKY HISTORIE
Události roku 1945 v Dalovicích (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.
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 tábor „Dallwitz“ ve Vysoké byl rozpuštěn. Vojenské lazarety
v části 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 tanků, ale nezdržely se. Dne 9. 5.1945
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se američtí vojáci zastavili v 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.
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 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
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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 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 1 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

J. Zajíčková
Zdroje: Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
Materiály ze Státního okresního archivu Karlovy Vary
-9-

VÁLEČNÉ HROBY V OBCI DALOVICE
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 1914-1918),
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).
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 května-června 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.
J. Zajíčková
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Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
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