VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 06/2012

Dům č. 82, Dalovice, Hlavní ulice
 původně byl postaven jako vila pro ředitele porcelánky,
 od r. 1952 do r. 1992 byla v budově školka
(pro dům se vžil název „Kamenná školka“),
 v současnosti se dokončuje poslední verze technické
dokumentace na rekonstrukci, jejímž cílem je zde
vybudovat nový obecní multifunkční objekt
 více informací na str. 7

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostalo do rukou šesté číslo Dalovických listů v roce 2012.
Jedná se o „poslední předprázdninové“ číslo, vzhledem k tomu, že další
Dalovické listy vyjdou až v září 2012.
Pokud si Dalovické listy schováváte a některé číslo Vám chybí, můžete si
je vytisknout z webových stránek obce Dalovice, kde jsou uvedeny i starší
Dalovické listy.
Snažíme se, abyste v každém čísle Dalovických listů našli řadu
různorodých a zajímavých informací. Do jaké míry se nám to daří,
necháme na Vašem posouzení.
Přejeme Vám hezké prožití letních měsíců, hodně pohody a odpočinku.
J. Zajíčková

SLOVO STAROSTY
Vážení sportovní přátelé,
každoročně je v naší obci pořádáno několik sportovních klání a ne vždy
je o nich všeobecné povědomí. Rozhodl jsem se proto podpořit sportovní
aktivity konané v Dalovicích.
Každoročně bude pro dalovické sportovce pořádán jeden turnaj
pod patronací starosty obce.
Vítězi či vítězům tohoto turnaje bude propůjčen putovní pohár „Dalovický
žalud“. Tento turnaj bude pořádán ve spolupráci s místními sportovci
a každý rok v jiném sportovním odvětví. Vyhlášen bude pouze amatérský
sportovec z Dalovic (nebude-li první, vyhlásí se první dalovický).
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Pro rok 2012 bude pořádán, ve spolupráci s tenisovým oddílem TJ Čechie
Dalovice, deblový turnaj dne 15.09.2012. Vítězové tohoto turnaje budou
pro rok 2012 i vítězi poháru o „Dalovický žalud“.
V příštím roce se bude soutěžit v jiném sportovním odvětví a veřejnost
bude s podrobnostmi k této akci v dostatečném časovém předstihu
seznámena.
Těším se na všechny dalovické sportovce a jejich výkony. Pevně věřím, že
putovní pohár „Dalovický žalud“ bude motivací i pro pasivnější sportovce.
L. Kolovrátek

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Upozorňujeme občany, že zastupitelstvo obce, po dohodě se stavební
komisí, nebude povolovat prodej či pronájem komunikací v obci.
 Ve dnech 12. – 15. července 2012 bude Kinematograf bratří Čadíků
vždy od 21.30 hodin promítat filmy pod širým nebem v Zámeckém parku.
Seznam filmů bude zveřejněn na plakátech k této akci.
 V sobotu dne 12. května 2012 se v jídelně ZŠ konalo „Vítání občánků“,
kterého se zúčastnilo 22 dětí se svými rodiči a prarodiči. Po projevu
starosty a vystoupení žáků ZŠ dostali novorozenci od Obce Dalovice
pamětní list, finanční dar 2 000,- Kč a pamětní medaili. Obec věnovala
všem rodičům z této akce 2 fotografie a zveřejnila část fotografií
na webových stránkách Obce ve fotogalerii. Za hezký průběh „Vítání
občánků“ děkujeme předsedkyni Sportovní a kulturní komise
sl. A. Scheerbaumové, všem dalším organizátorkám, paní učitelce Dietlové
a fotografovi panu Wendlerovi.
 Informujeme občany, že se Körnerův dub umístil v celostátní anketě
„Strom roku 2012“ mezi dvanácti finalisty. O vítězi se rozhodne
hlasováním, které začíná 15.06. ( na OÚ bude do 30.09. k dispozici
k podpisu hromadný hlasovací arch ve prospěch Körnerova dubu).
-3-

21. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 28. 05. 2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
 na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
 nebyl odsouhlasen záměr pronájmu části pozemku p. č. 39/1 v k.ú.
Dalovice,
 byl odsouhlasen bezúplatný převod pozemku p. č. 536/2 v k.ú. Dalovice,
 byl schválen záměr stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku
p. č. 125 v k.ú. Vysoká u Dalovic,
 byl schválen technický dozor investora na stavbu nové MŠ v areálu ZŠ
Dalovice,
 byla schválena firma ABRI, s.r.o. na zpracování, provedení
a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby nové MŠ,
 bylo schváleno vypsání výběrového řízení na akci „Průtah obcí – úpravy
Hlavní ulice“,
 ZO vzalo na vědomí posouzené výběrové řízení a vypsání nového
na provozovatele ŠJ,
 ZO zamítlo navýšení finančního příspěvku z výnosů na základě novely
Zákona o loteriích pro TJ Čechie Dalovice,
 byl schválen finanční příspěvek na sportovní aktivity v Dalovicích
na základě jednotlivých žádostí,
 byl schválen převod finančních prostředků z účelu na provoz na základě
žádostí ZŠ a MŠ Dalovice,
 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3,
 byl schválen nákup vánočního osvětlení,
 byl schválen záměr pronájmu obecního bytu 2 + 1, Na Výsluní 225/3,
 byl schválen záměr pronájmu bytu v DPS 1 + 1, Hlavní 273,
 byl schválen pronájem garáže č. 13, Na Výsluní (žádost čj. 1004/12),
 byla zamítnuta žádost čj. 921/12 na snížení nájemného,
 zastupitelstvo obce vyjádřilo poděkování organizátorům letošního
„Vítání občánků“, jmenovitě A. a A. Scheerbaumovým, fotografovi panu
Wendlerovi a dětem ze základní školy pod vedením paní učitelky
Dietlové za kulturní vystoupení.
Příští jednání ZO se koná 25. června 2012 od 18 hodin na OÚ Dalovice.
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DĚTSKÝ DEN V DALOVICÍCH
Členové Sportovní a kulturní komise obce (SKK) ve spolupráci
s pracovníky Obecního úřadu, místními hasiči a dobrovolníky z řad občanů,
připravili v sobotu 2. června 2012 v Zámeckém parku Dětský den.
Program začal v 11 hodin, hudbu zajišťoval DJ Mike a konferování celého
dne se ujal p. Štýber.
Děti dostávaly při příchodu poukázku na párek (vyzvedlo si ji 170 dětí),
limonáda byla pro všechny návštěvníky zdarma.
Připraveno bylo několik stanovišť se soutěžemi, kde mohly děti získat
dětské penízky, za které si nakupovaly v „Dárkovém obchůdku“ hračku
nebo dobrůtku dle svého výběru.
Soutěžilo se např.:
- v pojídání koláčů (kdo se nejrychleji prokouše k penízku),
- nakreslení obrázku s tématem Dětského dne (byly rozdány čtyři
hlavní ceny a jedna cena pro talentový objev – 2letou holčičku),
- ve „skokanu“ Dětského dne r. 2012 (vítěz v přeskoku přes lano dostal
trofej).
Letošní novinkou byla střelba z paintballové pistole, která měla u dětí velký
ohlas. Velice se líbila projížďka na koni a poníkovi z Jezdeckých stájí
Gabrielka ze Stráně. Úspěšné, jako vždy, bylo malování na obličej.
Zpestřením programu bylo vystoupení psovodů z Vězeňské služby
ČR – Ostrov. Pro některé děti byl zážitek, že si mohly pejsky i pohladit.
Vládla dobrá nálada, sluníčko svítilo, dětské oči zářily a co víc si přát.
Za SKK bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj
volný čas a pomohli při organizaci letošního Dětského dne. Poděkování
patří především hlavnímu sponzorovi – Obci Dalovice, a všem dalším
sponzorům, mezi něž patří paní Jitka Lorencová (ovoce pro děti),
Paintballový klub KV, Vězeňská služba ČR – Ostrov, SDH Dalovice,
pan L.Čapek (doprava koní), Jezdecká stáj Gabrielka ze Stráně, Hospůdka
u Čutňáka (zajištění občerstvení), paní Věra Zámečníková (dárečky OVB)
a pan Marcel Gebhart (elekro práce).
Andrea Scheerbaumová
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STATISTIKA
1) Počet obyvatel ve městech Karlovarského kraje k 31.12.2011
Abertamy
1 273 Kynšperk nad Ohří
5 002
Aš
13 052 Lázně Kynžvart
1 481
Bečov nad Teplou
988 Loket
3 114
Bochov
Boží Dar
Březová

2 070 Luby
204 Mariánské Lázně
2 715 Nejdek

Františkovy Lázně
Habartov
Horní Blatná

5 566 Nová Role
5 117 Nové Sedlo
506 Oloví

Horní Slavkov
Hranice
Hroznětín

5 631 Ostrov
2 190 Plesná
1 922 Přebuz

17 220
2 050
75

33 060 Rotava
14 240 Skalná

3 357
1 883

Cheb
Chodov
Chyše
Jáchymov
Karlovy Vary
Kraslice
Krásno

585 Sokolov

2 265
13 551
8 290
4 088
2 606
1 875

24 109

2 956 Teplá

3 070

50 574 Toužim
6 904 Žlutice

3 832
2 573

737

2) Obce okresu Karlovy Vary nad 1 000 obyvatel (nejsou městem)
Dalovice

1 906

Sadov
Merklín

1 187
1 100

Zdroj: Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech,
Statistický bulletin – Karlovarský kraj 2011
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ZAJÍMAVOSTI
Dům č. 82, Dalovice, Hlavní ulice
Kdy byl tento dům postaven, se mi zatím nepodařilo vypátrat.
Podle obrázků ze starých kronik můžeme vidět, že „Fabrikvilla“ byla
krásným domem.
Byla postavena do tvaru písmena „U“, okna v přízemí byla zdobena
štukami, v podkroví byla okna ve vikýřích a fasáda byla částečně porostlá
zelení. Dům obklopoval park. Před vchodem, od dnešní SZeŠ, byl
vodotrysk, z druhé strany domu byly tři velké kulaté květinové záhony.
Ve zbylé části pozemku, patřící k domu č. 82, byly různé druhy stromů
(udržovat tento park nebyl zřejmě problém, protože po pravé straně dnešní
Příční ulice, nad poštou, bylo „Zámecké zahradnictví“).
Podle vyprávění vnučky ženy, která tam v 30tých letech pracovala
a dalších kusých informací, byl tento dům postaven pro rodiny ředitelů
porcelánky.
V pravém křídle (z pohledu od SZeŠ) byla kuchyně a jídelna. V levém
křídle bydlela rodina ředitele. Obě křídla spojovala velká společenská
místnost, do které vstupovali hosté v letních měsících po ozdobném
schodišti z dolní části parku. V zimních měsících hosté přicházeli
do společenské místnosti hlavním vchodem z opačné strany domu, kde
si v chodbě mohli odložit svrchní oděvy.
V podkroví domu byly ložnice. Dům byl částečně podsklepen. Do suterénu
vedly dva vchody, jeden do kotelny a druhý do šatny zaměstnanců.
S poválečným osudem tohoto domu jsem Vás již částečně seznámila
v Dalovických listech 02/2012 v souvislosti s historií mateřské školky.
Jaká je situace nyní? V současnosti se dokončuje projekt na rekonstrukci
budovy, která by měla začít nejpozději v r. 2013. V tomto budoucím
multifunkčním objektu bude velký společenský sál se vším, co k němu
přísluší, Infocentrum, Obecní úřad, místnosti pro tzv. krizové ubytování,
byt správce apod. Držte současnému zastupitelstvu palce, ať se mu podaří
tento cíl splnit.
J. Zajíčková
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STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v letech 1946 – 1950
Zemědělská půda v Dalovicích a okolí patřila do r. 1945 k velkostatku
rodiny Riedl von Riedenstein (celkem 227 ha). Po skončení války získal
velkostatek do majetku Národní pozemkový fond.
V červnu 1945 byl pražským zemským úřadem pro řízení velkostatku
jmenován J. Mára, ale ten byl v lednu 1946 pro neschopnost odvolán.
V období od ledna do května 1946 spravoval velkostatek B. Sobota
a po něm od května 1946 S. Kolerus. Až do příchodu S. Koleruse byli
všichni zaměstnanci Němci. Ti byli pak postupně nahrazováni Slováky
a Bulhary. Pracovní morálka Bulharů byla bídná a oni brzy zaměstnání
opustili.
V roce 1947 pronajal Národní pozemkový fond velkostatek městu Karlovy
Vary. S. Kolerus byl nadále správcem velkostatku. Situace v zemědělství
byla v celé republice vážná. Hlavní příčinou bylo katastrofální sucho.
Nepršelo od dubna do konce listopadu 1947. Sklidilo se málo obilí
a dalších zemědělských plodin, usychaly i ovocné sady a lesní porosty.
Následky sucha v r. 1947 ovlivnily zemědělskou výrobu v dalších dvou
letech. V Dalovicích r. 1948 tvořili převážnou část zaměstnanců velkostatku Maďaři a Cikáni (celkem 29 osob). Přestože převzal S. Kolerus
správu statku v r. 1946 ve velmi zanedbaném stavu a téměř bez živého
inventáře, hospodařil velmi dobře. Přes všechny problémy se mu podařilo
například úspěšně založit chov hovězího dobytka.
Od 1.2.1949 se město Karlovy Vary pronájmu vzdalo a velkostatek převzal
Státní statek Dalovice. V roce 1949 zaměstnával Státní statek 43 osob
(4 Čechy, 39 Maďarů a Němců).
Přípravný výbor Sboru dobrovolných hasičů v Dalovicích byl ustanoven
6.1.1946. Starostou sboru byl zvolen, B. Zvelebil, který byl vystřídán
v r. 1947 nejdříve F. Mikotou a později F. Heřmanským. Velitelem sboru
byl od r. 1946 Václav Havlíček. První dvě čety byly utvořeny v dubnu
1946. Hasičský sbor začal se zastaralým inventářem po Němcích a bez
finančních prostředků. Z těchto důvodů pořádat různé ziskové akce, z nichž
nejúspěšnější bylo pořádání hasičských plesů (1. ples byl již 26. ledna
1946).
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V únoru 1946 byla v Dalovicích v čp. 146 otevřena první prodejna
nákupního, prodejního a výrobního družstva Osvobození. Jejím vedoucím
byl ustanoven F. Bönisch.
V dubnu 1946 se přistěhoval do Dalovic MUDr. Karel Taraba (zubní lékař)
s manželkou (praktická lékařka). Manželé ordinovali v domě čp. 196
(dnešní MŠ) až do podzimu r. 1948, kdy se odstěhovali. Obec byla opět
bez lékaře. Od března 1949 začal do Dalovic dojíždět na 2 hodiny denně
MUDr. Froněk, který měl svoji ordinaci v Karlových Varech-Drahovicích.
Vedení obce mu umožnilo, aby mohl ordinovat v bývalé lékařské vile čp. 7.
Lékárnu vedl německý lékárník do 1.12.1945. Po něm ji převzal
PhMr. O. Mazanec, který vedl lékárnu se svojí manželkou až do listopadu
1949, kdy odešel řídit lékárnu v Karlových Varech. Novým lékárníkem se
stal PhMr. J. Šimek.
Veřejná obecní knihovna s českými knihami se založila 3.5.1946 a otevřela
se od října 1946. Na začátku měla 78 knih získaných darem. Počet knih
rostl a v roce 1949 měla knihovna již 472 knih. První knihovnicí byla paní
učitelka V. Muziková.
Na konci dubna 1946 se do Nového zámku nastěhovalo výcvikové
středisko Sboru národní bezpečnosti (SNB). Ve středisku se školilo
průměrně 100 účastníků. Na konci dubna 1947 se tento útvar přestěhoval
do Karlových Varů.
Dne 26.5.1946 se konaly volby do ústavodárného Národního shromáždění.
Vládní většinu získalo levé křídlo. Premiérem vlády se stal komunista
Klement Gottwald. Prezidentem byl v té době Dr. Edvard Beneš.
Výsledek voleb do národního shromáždění se stal podkladem k ustanovení
národních výborů. Dalovice byly stále vedeny jako obec s více než 2000
obyvateli, a proto byl utvořen 30 členný národní výbor (10 komunistů,
10 sociálních demokratů, 8 národních socialistů a 2 lidovci). První
předsedkyní Místního národního výboru (MNV) se stala s platností
od 30.6.1946 Marie Horáková (KSČ), ředitelka národní školy. V březnu
1947 M. Horáková ze své funkce odstoupila a 18.3.1947 proběhly
doplňující volby. Novým předsedou MNV se stal soc. demokrat Josef
Samka, rodák z Kladenska.
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V listopadu 1947 byl novým osídlencům Dalovic rozprodáván nábytek
a další vybavení bytů, které měli zatím pouze v bezplatném pronájmu.
V únoru 1948 nastala vládní krize. Dne 25.2.1948 přijal prezident Beneš
demisi nekomunistických ministrů a doplnil vládu kandidáty navrženými
komunisty.
Únorové události zasáhly i naší obec. Okresní výbor KSČ jmenoval hned
25.2.1948 Místní akční výbor Dalovice (v čele s F. Šimečkem, V. Krejzou
a F. Mravencem), který dostal za úkol provést tzv. Únorovou očistu.
Prvním krokem bylo ustanovení nového (druhého) Místního národního
výboru. Novým předsedou MNV se stal od 8.3.1948 Václav Krejza, který
učil před penzí do r. 1942 v okrese Hradec Králové a do Dalovic přišel
r.1946 založit internát pro učně porcelánky Epiag. „Obrozená“ národní
fronta delegovala do MNV za KSČ 10 osob, Čsl.sociální demokracie 10
osob, Čsl.strana socialistická 3 osoby, Čsl. strana lidová 1 osobu, Národní
fronta žen 1 osobu, TJ Sokol 2 osoby, Svaz českých zemědělců 1 osobu a
Matice slovenská 2 osoby (celkem 30 osob).
Dalšími kroky akčního výboru bylo např. odvolání několika členů Sboru
národní bezpečnosti, odvolání ředitele porcelánky a jeho zástupce, odvolání
ředitele školy, odnětí národní správy nad pilou a řadou drobných živností.
Naopak několika národním správcům bylo na jaře r. 1948 povoleno
odkoupit si některé živnosti.
Dne 7.6.1948 podal demisi prezident Dr. Edvard Beneš. Novým
prezidentem se stal od 14.6.1948 Klement Gottwald. Dr. Beneš zemřel
po krátké nemoci 8.9.1948.
S platností od 1.7.1948 došlo ke sloučení Komunistické
Československa a Československé sociální demokracie.

strany

V září 1948 se v Dalovicích otevřela tříletá Základní odborná škola
rolnická. Vyučovalo se v ní jednou týdně 8 hodin. Žáky byli mladí lidé
zaměstnaní v zemědělství nebo lesnictví z celého karlovarského regionu
(celkem cca 80 osob). Od října 1948 do března 1949 fungovala
v Dalovicích i Osvětová škola, ve které se učilo 12 reemigrantů
z Maďarska základům českého jazyka a dalším předmětům.
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Od ledna 1949 rozšiřuje dalovické družstvo Osvobození své provozovny,
jelikož do něj vstoupili různí živnostníci (např. cukrář, obuvník, řezník).
V prosinci 1948 byl zvolen druhý a v září 1949 třetí Místní akční výbor.
Jejich úkolem bylo koordinovat Národní frontu a dbát na dodržování
vedoucí úlohy KSČ.
V září 1949 byl zvolen třetí MNV, který měl 18 členů z různého spektra
Národní fronty. Předsedou MNV se stal Oldřich Holý, rodák z Kolína,
který přišel do Dalovic v březnu 1946 a pracoval v Karlových Varech jako
dělník v tiskárně.
Na podzim r. 1949 se po schválení Rady MNV prodávaly zájemcům
rodinné domy, které byly do té doby pouze v národní správě.
Od dubna 1949 byl ředitelem Epiagu Rudolf Kares. V té době pracovaly
v porcelánce vězeňkyně odsouzené za kolaboraci s Němci v době války
(ubytovány byly ve Starém zámku). Jedna vězeňkyně Karese poznala
a označila ho jako spolupracovníka Němců. Dne 25.12.1949 R. Kares
zastřelil svoji družku, jejího syna a sám spáchal sebevraždu.
Na konci roku 1939 zavedla protektorátní vláda v Československu tzv.
přídělový systém. Občané dostávali speciální lístky, které museli předložit
především při nákupu potravin a oblečení. Tento přídělový systém se dále
uplatňoval i v poválečné době. Teprve v listopadu 1949 došlo k částečnému
uvolnění přídělového systému (volně se začal prodávat chleba, dále mouka
a brambory) a ke snížení cen vybraných druhů zboží na volném trhu (např.
cukr, hovězí maso, máslo, káva). Přídělový systém byl zrušen až v r. 1953.
Změny počtu a složení obyvatel Dalovic
Ke dni
Čechoslováci
Němci
31.12.
950
229
1947
1 063
169
1948
1 044
181
1949

Ostatní
109
109
101

J. Zajíčková
Zdroj informací: Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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Celkem
obyvatel
1 288
1 341
1 326

VÝLET
Z Dalovic do Ostrova
Tentokrát se vydáme kousek za humna – autobusem se dopravíme
do Ostrova – města, které v minulosti bývalo sídelním místem panstva,
jemuž patřilo široké okolí. První písemná zmínka pochází z roku 1207 a již
v roce 1226 se město uvádí mezi državami rodu Hrabišiců. Z této doby
pochází románský kostel sv. Jakuba na ostrovském hřbitově – jedna
z nejstarších nemovitých památek na Karlovarsku. Druhý ostrovský kostel,
sv. Michaela – jednolodní gotický kostel se šestibokou věží je zmiňován již
v roce 1384. Řada ostrovských památek pochází z doby po Bílé hoře.
Majitelé panství Sachsen-Lauenburgové zde vystavěli rozsáhlou rezidenci,
svého času označovanou jako osmý div světa. Dochovaná jsou jen, dnes
rekonstruovaná, dvě křídla Paláce princů, kde nalezla své sídlo Městská
knihovna, a rozsáhlý park, budovaný jako barokní libosad. Z veškeré
výzdoby parku se dochoval jen letohrádek, ve kterém nyní sídlí pobočka
karlovarské Galerie umění. Historické centrum starého Ostrova se pyšní
několika památkami - na Starém náměstí je to zejména mariánský „morový
sloup“ z roku 1685 a historická radnice z roku 1599, ve které svoje dětství
prožila pisatelka výletu. Bolestí starého Ostrova byl dlouhou řadu let areál
bývalého piaristického kláštera. Jeho čtyři sakrální stavby – kostel a tři
kaple – byly velmi ohroženy. Kolej řádu Piaristů byla založena 6. května
1666 vévodkyní Annou Magdalénou. Stavba byla dokončena roku 1668
a v roce 1670 sídlilo v konventu 12 otců piaristů. Kolej vlastnila bohatou
knihovnu, nejcennějším fondem sbírky byly vzácné prvotisky a rukopisné
notové materiály. Piaristický klášter byl zrušen roku 1852 a v klášterním
areálu byl zřízen vojenský špitál. V roce 1897 koupily areál bývalého
kláštera Sestry křesťanské lásky, zřídily zde penzionát a postupně areál
opravovaly. Roku 1953 byl zkonfiskovaný areál převeden do správy
československé armády, následně zcela zdevastován. V letech 2002 – 2007
přistoupilo město Ostrov k celkové rekonstrukci a v budovách bývalého
kláštera bylo zřízeno 37 městských bytů. Za vidění stojí i „nový“ Ostrov,
postavený během několika desítek let většinou ve slohu tzv. socialistického
realismu. Návrh byl toto město konzervovat jako stylově čistý, ničím
nenarušený doklad dávno ukončeného a snad již nikdy opakovatelného
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stavebního slohu. A když máme již prohlížení více než dost, můžeme se
vrátit na Staré náměstí, kde nám síly ke zpáteční cestě dodá návštěva místní
cukrárny s bohatým sortimentem sladkostí, obohacený o nabídku speciality
– belgických pralinek.
Zpátky k domovu se dostaneme opět autobusem, nebo se ještě projdeme
vilovou zástavbou k nádraží a počkáme si na vláček, který nás dopraví
na „hlavní“ nádraží Dalovice.
Přeji příjemný kulturní zážitek, pohlazení na duši a potěšení pro oko …
zase někdy příště …
Z. Lodrová

PRANOSTIKY
Měsíc červen
Medardova (8. 6.) kápě, čtyřicet dní kape.
Svatá Tonička (12. 6.) mívá uplakaná očička.
Na svatého Antonína (13. 6.) broušení kos započíná.
Déšť na Víta (15. 6.) – špatná budou žita.
Na svatého Aloise (21. 6.), poseč louku, neboj se.
Na svatého Jána (24. 6.) otvírá se k létu brána.
Prší-li na Ladislava (27. 6.), déšť po sedm neděl trvá.
O Petru-li prší (29. 6.), po třicet dní se déšť vrší.

Měsíc červenec
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
Jaký červenec, takový leden.
Když prší na Prokopa (4. 7.), promokne každá kopa.
Svatá Markéta (13. 7.) hodila srp do žita.
Je-li na svatou Máří Magdalénu (22. 7.) vítr, jde dobře každý obchod.
Parno na Jakuba (25. 7.), zima na Vánoce.
Svatá Anna (26. 7.) – chladna z rána.
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Měsíc srpen
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Rosí-li se v srpnu tráva, pěkné povětří se očekává.
Moc hub srpnových – moc vánic sněhových.
Vavřinec (10. 8.) ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Přinese-li déšť svatá Helena (18. 8.), bývá otava dlouho zelená.
Bartoloměj svatý (24. 8.) odpoledne krátí.
O svatém Augustinu (28. 8.) léto opouští krajinu.
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