VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 10/2012

Vánoční strom v Dalovicích r. 2012

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu končící rok 2012 byl po všech stránkách náročný a
nepředvídatelný. Vnější vlivy ekonomického prostředí ovlivňují
bezprostředně život každého jednotlivce i život obce. Snahou nás, Vašich
zastupitelů, bylo v roce 2012 co možná nejvíce eliminovat nepříznivé vlivy
a nadále rozvíjet naši obec tak, aby se v ní žilo každým rokem lépe. Do
následujícího roku hledíme s mírným optimismem a vírou, že nastolená
cesta je správná.
Při hodnocení uplynulého roku si uvědomuji, jak je důležitá dobrá
spolupráce v rámci zastupitelstva obce a obecního úřadu. Jen díky
pracovitosti těchto lidí se řada akcí podařila.
Důležitá byla i činnost výborů a komisí – především finančního výboru,
sportovní a kulturní komise, stavební a přestupkové komise. Všem za jejich
činnost děkuji.
V současné době bereme řadu věcí jako samozřejmost a ani si
neuvědomujeme jaké úsilí a kolik času za tím stojí. Konkrétně mám na
mysli čistotu obce, která je v poslední době na velmi dobré úrovni. Za tuto
práci tímto děkuji našim pracovníkům - pí Bohdanecké a pánům Brožovi,
Jančíkovi, Kotroušovi, Mendlovi a Popovi. Poděkování patří také panu
Šimkovi za péči a starostlivost v domech pro seniory.
V neposlední řadě děkuji všem firmám a jednotlivcům, kteří s Obcí
Dalovice v roce 2012 spolupracovali.
Přeji všem občanům Dalovic příjemné prožití adventu, klidné a šťastné
vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší.
L. Kolovrátek
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27. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 03.12.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
- Ing. Michálková (technický dozor) informovala ZO o průběhu výstavby
nové mateřské školy,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- ZO dalo souhlas k dočasnému záboru obecních pozemků v souvislosti
s rekonstrukcí železničního mostu, k výstavbě garáže na p. p. č. 251/1
v k. ú. Všeborovice, ke změně užívání stavby na p. p. č. 538 v k. ú.
Dalovice, k vybudování přístřešku u domu čp. 112 ve Vysoké a k prodeji
části pozemku 622/1 ve Vysoké Štole,
- ZO zamítlo žádost Elektroplanu, s.r.o. o koupi pozemku pod trafostanicí
na p. p. č. 214/1 v k. ú. Vysoká u Dalovic,
- odloženy byly žádosti o prodeji p. p. č. 623/6 ve Vysoké Štole,
- vyhlášen byl záměr prodeje části pozemku p. č. 152 v k. ú. Vysoká
u Dalovic a části pozemku p. č. 89 v k. ú. Dalovice,
- přidělen byl byt č. 4 o velikosti 1+1 v DPS, Sadovská 101 dle žádosti
č. 2289/12,
- schválen byl dodatek k nájemní smlouvě v objektu Požární zbrojnice,
- na vědomí se vzal návrh MŠ na řešení zahrady u nové MŠ, návrh ZŠ
na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku, protokol
o finanční kontrole v ZŠ,
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9 a rozpočet na rok 2013 po přijatých
úpravách,
- schválen byl příspěvek na r. 2013 ve výši 130 000,- Kč pro TJ Čechie
Dalovice a zvlášť 8 862,- Kč pro tenisový oddíl na ceny, diplomy
a medaile,
- ZO odsouhlasilo zvýšení ceny za svoz odpadu v roce 2013,
- na vědomí se vzala zpráva správkyně hřbitova, zpráva o odevzdání
žádosti o dotaci na revitalizaci Zámeckého parku, žádosti o finanční
příspěvky o.p.s. Pomoc v nouzi Sokolov a žádost o další příspěvek
na stravování učitelů ZŠ a MŠ Dalovice,
- starosta obce byl pověřen jednáním s ředitelem ZŠ a MŠ Dalovice
o přesunu školní „kuchyňky“ vzhledem k nutnosti rozšíření prostoru
pro stravování dětí z MŠ v r. 2013,
- na vědomí se vzala zpráva předsedkyně Sportovní a kulturní komise
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obec Dalovice na základě rozhodnutí ZO ze dne 03.12.2012 zvyšuje roční
ceny za odvoz a zneškodnění směsného odpadu v souladu se smlouvou
s občany čl. IV. Cena plnění, body 4.3 a 4.4 následovně:
Velikost nádoby na odpad

Původní cena

objem nádoby 120 litrů, odvoz 1x za 14 dní
objem nádoby 120 litrů, odvoz 1x týdně
objem nádoby 240 litrů, odvoz 1x týdně
objem nádoby 1 100 litrů, odvoz 1x týdně

1.403 Kč
2.004 Kč
4.008 Kč
18.370 Kč

Nová cena

1.480 Kč
2.100 Kč
4.200 Kč
19.300 Kč

Vánoční koncert v kostele Panny Marie Utěšitelky v Dalovicích se bude
konat 24.12.2012 od 14.30 hodin.
Obecní úřad bude z technických důvodů uzavřen pro veřejnost ve
dnech 31.12.2012 a 02.01. – 04.01.2013.
Připomínáme, že roční poplatky za „popelnice“ a psy, jsou plátci povinni
uhradit na obecním úřadě nejpozději do 31.03.2013.
Správce hřbitova v Dalovicích upozorňuje majitele hrobů, že v souladu
se zákonem o pohřebnictví č.256/2001 Sb. a doplňujícími předpisy je
zakázáno odkládat za hrobová místa vázy, sklenice a jiné věci. Při kontrole
na konci listopadu bylo zjištěno porušování tohoto předpisu, proto byla
provedena likvidace všech věcí odložených v okolí hrobových míst
(výjimkou bylo několik dražších váz, které jsou uschovány v márnici
a majitelé o ně můžou požádat správce hřbitova).
Stále se opakují stížnosti na volně pobíhající psy po sídlišti Na Výsluní.
Upozorňujeme opětovně majitele psů, že musí mít psy v obytné lokalitě
na vodítku. Zvlášť u velkých psů hrozí nebezpečí, že porazí člověka nebo
ho zraní. V případě, že budou podány další stížnosti, budeme nuceni
vyvodit vůči neukázněným majitelům psů sankce v souladu s právními
předpisy a domovním řádem.
Šéfredaktorka DL, redaktorky DL a pracovníci OÚ přejí všem
občanům Dalovic příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a štěstí v roce 2013.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Obec Dalovice ve spolupráci s OS MAS Krušné hory západ žádá občany
Dalovic o vyplnění následného dotazníku, který bude po vyhodnocení
sloužit ke zpracování strategie rozvoje území v letech 2014 – 2020.
(Dotazník můžete, po vyplnění vytrhnout z DL a odevzdat na OÚ
nebo můžete formulář se stejnými otázkami vyplnit přímo na OÚ.)
Jste:

Muž

0-20 let
1) Bydlíte.

Žena

21-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

60 + let

Název obce: .…………………………………………….

2) Jste spokojen/a se službami ve Vaší obci?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
3) Je ve Vašem bydlišti dostatek pracovních příležitostí?
a) ano
b) ne
c) nevím
4) Jste spokojen/a s kvalitou místních komunikací?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
……………………………………………………………………..……
….……………………………………………………………………….
5) Je problémová dojížďka do škol? (MŠ, ZŠ, SŠ)
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
………………………………………………………..…………………
.........…………………………………………………………………….
6) Jste spokojen/a s veřejnou dopravou ve Vaší obci?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
…………………………………….……………………………………
…….…………………………………………………………………….
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7) Funguje dobře školství ve Vašem regionu?
a) ano
b) ne
8) Je dostatečně dostupná kvalitní zdravotní péče?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………...
jiná odpověď: ……………………………………………………………
9) Nachází se v obci dostatečné sportovní vyžití?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
…………………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………
10) Nachází se ve Vaší obci dostatek kulturního vyžití?
a) ano
b) ne, prosím uveďte Váš důvod:
………………………………….……………………………….………
……..………………………………………………………….…………
11) Je ve Vašem bydlišti mnoho spolků či organizací pro volný čas?
a) ano
b) ne
c) nevím
12) Myslíte si, že Vaše obec dbá na životní prostředí?
a) ano
b) ne
c) nevím
13) Co je třeba zlepšit ve Vaší obci?
………………………………….………………………………………..
…………………………………………………………………………...
14) Na co můžete být v obci hrdí, čím se lze chlubit?
…………………………………………………….………………..…...
...…………………………………………………………………………
Děkujeme respondentům za vyplnění a odevzdání dotazníku do 31.01.2013.
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PROCHÁZKA DALOVICEMI
Až Vás nebude bavit o vánočních svátcích televize a budete přejedeni
vánočního cukroví a všech možných dobrot, udělejte si procházku
po Dalovicích. Variant může být řada. Já Vám předkládám jeden návrh.
Pokud bydlíte někde v okolí pošty, jděte Příční ulicí nahoru a za domem
se žlutou fasádou zahněte doleva. Dostanete se tak k Tvrzišti, kde jsou
zachovány základy nejstarší stavby Dalovic, strážní věže z konce12. století,
která byla zřejmě součástí původní tvrze. Všimněte si také 3 památných
dubů vedle Tvrziště.
Pak pokračujte směrem k Zámeckému parku. Doporučuji však jít nejdále
ke Körnerově dubu a pomníku K.T. Körnera. Dál raději v zimních měsících
nechoďte, protože v parku je velká řada stromů, ze kterých padají zmrzlé
nebo sněhem zatížené velké větve a mohly by Vás zranit. Jděte raději zpět
na okraj parku a pokračujte Zámeckou ulicí. Na křižovatce s Hlavní ulicí,
máte dvě možnosti. Buď přejděte křižovatku a pokračujte do kopce
Všeborovickou ulicí nebo zahněte doprava, přejděte na druhý chodník
a „zkontrolujte“ jak pokračuje oprava bývalého hotelu Ohře. Podívejte se,
jestli je opravdu na kostele z r. 1929 vidět, že vstup tvoří původní kaple z r.
1898 a zda je věž oproti jiným kostelům zcela jedinečná (kostel je
památkově chráněn). Přejděte na druhou stranu Vitického potoka, vraťte se
ke křižovatce a pokračujte Všeborovickou ulicí do kopce.
Po chvíli se dostanete na rozcestí „u ruské zdi“ a bude Vás opět čekat
rozhodnutí. Pokud máte na hřbitově pohřbené příbuzné či známé, bylo by
hezké tam zajít, zavzpomínat a zapálit svíčku. Potom můžete pokračovat
ulicí Pod Lipami, stejně jako ti, kteří na hřbitov nešli.
Těsně u přemostění přes silnici na Ostrov se zastavte a podívejte se směrem
ke Krušným horám. Jestliže nebude mlha, uvidíte Klínovec a jiná známá
místa. Procházka může pokračovat Letní ulicí (podél hlavní silnice)
směrem do Vysoké. Téměř na konci této ulice si všimněte po pravé straně
památkově chráněného hrázděného domu čp. 10. Následně už můžete
zahnout vlevo do Borské ulice a kolem kapličky sv. Anny z r. 1903 sejít
ulicí dolu až ke křižovatce s Průběžnou ulicí. Tam se po levé straně nachází
další památkově chráněný objekt čp. 113/18 (rohový měšťanský dům).
Poslední úsek cesty by mohl vést Průběžnou ulicí směrem k porcelánce,
kolem pošty a končit u vánočního stromu před obecním úřadem.
K prohlídce Vás nenutím, je to jen návrh.
J. Zajíčková
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ZAJÍMAVOSTI
Jesličky, betlém
Dávno před zvykem zdobit vánoční stromeček byly symbolem Vánoc
jesličky neboli betlém. Jednalo se vždy o umělecké znázornění Panny
Marie a svatého Josefa, jak pečují o právě narozeného Ježíše ležícího
na seně v jesličkách. Scéna bývala doplněna třemi orientálními králi,
přinášejícími malému Ježíšovi dary a někdy tam byla i zvířata a další
figurky. V pozadí bylo nakresleno město Betlém, rodiště Ježíše Krista.
Vznik jesliček se většinou odvozuje od oslavy narození Ježíše, kterou
uspořádal František z Assisi 24.12.1223 poblíž obce Greccio v Itálii.
Budoucí světec tehdy upravil lesní jeskyni jako kapli a pozval vesničany
z okolních vesnic. Ti přicházeli k určenému místu s hořícími pochodněmi
osvětlujícími cestu. Také jeskyně byla osvětlená a uvnitř byly jesličky,
oslík a telátko. Když nastala půlnoc, rozezněly se zvony a František
z Assisi poté četl úryvky z Lukášova evangelia o Kristově narození, které
jeho přátelé divadelním způsobem znázorňovali. Vše bylo velmi emotivní
a působivé. Pověst o tomto večeru se rozšířila po celé Itálii a v řadě míst se
snažili o napodobení.
Vznik prvního betléma se nedá přesně určit. Z historických pramenů je
známo, že v době Vánoc r. 1291 byly v římském kostele S. Maria Maggiore
vystavené sošky cca 70-80 cm vysoké, které znázorňovaly malého Ježíše,
P. Marii, sv. Josefa, tři krále, oslíka a telátko. V dalších letech si sošky
připomínající narození Ježíše Krista u sochařů objednávaly také bohaté
šlechtické rodiny (např. rodina Piccolominů z Aragony měla betlem se 116
figurkami).
V českých zemích se první betlémy objevují v kostelích od druhé poloviny
16. století. Katolická církev využívala vystavování betlémů k emociálnímu
působení na věřící a k získávání nových členů církve.
Vystavování betlémů v kostelích zakázala dekretem císařovna Marie
Terezie roku 1751. Řemeslníci, kteří betlémy pro kostely vytvářeli, přišli
o zdroj příjmů a proto začali nabízet zmenšené betlémy bohatým rodinám.
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Soukromé betlémy v českých zemích se přizpůsobovaly přání zákazníků.
Figurky měly dobrotivější výraz a celá scéna byla často přenesena
do zdejšího prostředí. V betlémech se začaly objevovat figurky různých
řemeslníků přinášející dary Ježíšovi, muzikanti a více druhů zvířat.
A jak je známo, lidová tvořivost nezná mezí. V chudších rodinách se začaly
vyrábět betlémy z těstové nebo papírové hmoty, z kukuřičného šustí,
perníku, skla, keramiky apod. Řada betlémů měla figurky pohybující se
na mechanický pohon. Některé betlémy byly malé a umístěné do různých
skříněk, jiné byly naopak velké na ploše několika m2. Od konce 19. století
převládaly betlémy ze dřeva nebo z papíru.
Betlémy se stavěly na Štědrý den 24. prosince a rozebíraly až na Hromnice
2. února.
V dnešní době, v našem převážně ateistickém státě, jsou betlémy většinou
chápány jako tradice patřící k Vánocům. Nejznámější český betlém
od Mikoláše Alše je vydáván každoročně především pro svoji poetiku
spojenou s pohledem do života našich předků. Řada lidí je uchvácena
zručností řemeslníků, kteří různé druhy betlémů vyrobili. Výstavy betlémů
jsou vždy hodně navštěvované. Překvapením pro všechny se stává zájem
o tzv. živé betlémy, které vytvářejí mladí lidé v různých českých
i zahraničních městech.
V němčině se betlém (jesličky) nazývají „die Weihnachtskrippe“,
v angličtině „Nativity scene“, ve francouzštině „cr`eche“, v italštině
„presepio“ a ve slovenštině „betlehem“ („jasličky“).
J. Zajíčková
Zdroj:
Z historie betlémů, Z. Řezníčková, Muzeum Šumavy Sušice, 2011
Betlémy, D. Bechný, Západočeské muzeum v Plzni, 2011
Poznámka.
V DL 10/2011 najdete článek o prosincových zvycích a obyčejích.
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Z LIDOVÝCH VÁNOČNÍCH PÍSNÍ
Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši při betlémské salaši,
Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
Ref.: Haj-dom, haj-dom, ty-dli-dom,
haj-dom, haj-dom, ty-dli-dom.
Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najdete.
On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách.
Ref.
…
Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajej, dadej, synu můj, Svatý Josef pěstoun Tvůj.
Ref.
…
Maria se starala, kde by plének nabrala.
Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět.
Ref. … … …
Jak jsi krásné neviňátko
Jak jsi krásné neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,
před Tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky;
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti, chudí dáme. Darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají,
slavně dudy dují, všichni prozpěvují.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu se poroučíme.
Štědrý večer nastal
Štědrý večer nastal, Štědrý večer nastal,
koledy přichystal, koledy přichystal.
Panímámo vstaňte, panímámo vstaňte,
koledu nám dejte, koledu nám dejte.
Panímáma vstala, panímáma vstala,
koledu nám dala, koledu nám dala.
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PRANOSTIKY
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Není-li prosinec studený, příští rok bude hubený.
Studený prosinec – brzké jaro.
O svaté Barboře (4.12) ležívá sníh na dvoře.
Když na Mikuláše (6.12) prší, zima lidi hodně zkruší.
Svatá Lucie (13.12.) noci upije, ale dne nepřidá.
O svaté Albíně (16.12.) schovej se do síně.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude úrodný rok.
Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

SLOVNÍČEK
Agar
rosolovitá látka z mořských řas
Eliminovat
postupně vyřazovat, vyloučit
Emocionální (emotivní)
citově založený, citový, dojemný, působící na city
Fejk (z angl. fake)
falešný, padělaný, nepravý, falzifikát
Kreativita
tvořivost, schopnost člověka použít své myšlení k novému a neotřelému
řešení, které je užitečné a přijatelné pro společnost
Želatina
směs bílkovin živočišného původu, která po namočení bobtná,
s vodou vytváří gel
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STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v letech 1960 – 1963
Dne 12.6.1960 se konaly volby do národních výborů a Národního
shromáždění. První zasedání nového MNV se konalo 20.6.1960. Předsedou
MNV se stal Václav Žemlička, jeho zástupcem Ing. Ladislav Bambas
a tajemníkem byl zvolen František Matoušek.
Od 1.7.1960 byla obec Všeborovice připojena k obci Dalovice. Stalo se tak
v souvislosti s reorganizací v celé ČSSR. Nově bylo území republiky
rozděleno do 10 krajů a 108 okresů. Dalovice začaly patřit opět pod okres
Karlovy Vary, který byl začleněn do Západočeského kraje se sídlem
v Plzni.
V průběhu roku 1960 byla provedena generální oprava domu čp. 107
v Dlouhé (nyní Borské) ulici. Dům byl delší dobu neobydlen, krov
a střecha byly silně poškozené. V rámci opravy se přistavělo druhé patro
a v domě bylo zřízeno 6 bytových jednotek. Nájemníci se do nových bytů
stěhovali v roce 1961.
Osvětová beseda pořádala během roku 1960 řadu zajímavých akcí. Mezi
nejúspěšnější patřil koncert pro školní mládež, kde vystupoval známý
houslista I. Kawaczink, zpěvačka Jirásková a hudební skladatel Kaláb.
U dospělých diváků měla velkou odezvu divadelní hra „Jak je důležité míti
Filipa“, kterou nastudoval místní divadelní spolek (režie – Lohrová, herci –
Kožnarová, Václavík, Vistr, Křesťan, Eiblová).
Základní škola v Dalovicích se v tomto roce naplnila žáky tak, že se
vyučování muselo konat v dopolední i odpolední směně (v každém
postupném ročníku byly 2 – 3 třídy, školní docházka se celostátně
prodloužila na devět let).
Střední zemědělská technická škola Dalovice vznikla k 1.9.1960 (v letech
1958 – 1960 zde bylo pouze učňovské středisko ČSSS) a sídlila od samého
začátku ve Starém zámku. Výuku začínala původně jednoletým studiem
pro pracovníky státních statků a JZD, které bylo ukončeno závěrečnou
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zkouškou z odborných předmětů (zkouška se uznávala na roveň maturity).
V průběhu roku 1962 se realizovala generální oprava celé budovy. Teprve
ve školním roce 1963/64 se otevřela – kromě nadále pokračujícího
jednoletého studia - první třída pro řádné studium středoškoláků a dvě
první třídy zemědělského odborného učiliště. Přímo v budově školy byl
zřízen internát, aby se zde mohli ubytovat studenti a učni z jiných regionů.
Na jaře 1961 proběhlo sčítání lidu, podle kterého žilo v Dalovicích
k 28.2.1961 celkem 2 146 obyvatel.
Nadšení mezi dalovickými občany vyvolal první kosmonaut světa Jurij
Alexejevič Gagarin, který dne 12.4.1961 vzlétl kosmickou lodí do vesmíru.
Státní statek Dalovice plnil úspěšně plán třetí pětiletky. V roce 1961 byl
stav hovězího dobytka 157 ks, prasat 379 ks (včetně nové rasy Cronwel)
a slepic 2800 ks. Obilí bylo sklizeno 13 vagonů. Osevní plocha brambor
a kukuřice byla dodržena podle plánu. Rozoráním neplodných ploch se
v tomto roce získalo dalších 50 ha potencionálních osevních ploch.
Občané Dalovic se v roce 1961 dohodli, že odpracují dobrovolně větší
množství hodin při budování koupaliště, které mělo vzniknout z rybníka
poblíž Starého zámku. Upravila se výpusť vody z rybníka, vyrovnal se břeh
v okolí rybníka, vypracoval se projekt a Vodohospodářská správa zjistila
nezávadnost vody. Pak přijel bagr státního statku, který měl za úkol
vybagrovat nánosy bahna (bahno se mělo použít při zakládání kompostů).
Po krátké chvíli bagrista svou práci ukončil, protože zapadl s bagrem
do rybníka. Bagr vyprostili, ten odjel a už se nevrátil. (V dalším roce se
rozhodlo odložit vznik koupaliště do doby, než bude jasné, kudy povede
horkovod z nové teplárny k porcelánce).
Dalovice měly proti jiným obcím v roce 1961 více obchodů a restaurací.
Ve středu obce byla na Hlavní ulici samoobsluha s potravinářským zbožím,
prodejna papírnictví, obchod s hračkami, restaurace Národní dům, drogerie,
prodejna průmyslového zboží, lékárna a prodejna zeleniny. Na začátku
Dlouhé (nyní Borské) ulice byl řezník, cukrárna a obchod s textilem,
na druhém konci této ulice, ve Vysoké byla další prodejna potravin a
hostinec. Mezi tím byl ještě jeden hostinec a pekárna. Ve Všeborovicích
byla prodejna potravin a hostinec.
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V lednu 1962 odešel ze své funkce náměstka (zástupce) předsedy MNV
Ing. Bambas. Na veřejné schůzi dne 26.2.1962 byli ze svých funkcí
odvoláni V. Žemlička (předseda MNV) a F. Matoušek (tajemník MNV).
Řízením MNV byl dočasně pověřen J. Valtr. Doplňující volby se konaly
15.4.1962. Novým předsedou MNV se stal Jaroslav Holý, úředník
z Karlových Varů a do funkce tajemnice byla zvolena Anna Pancová
z Vysoké.
Na jaře roku 1962 se přestěhovalo zdravotní středisko z domu čp. 7
na Hlavní ulici do domu čp. 143 na začátku dnešní Borské ulice
(u náměstí). V novém „lékařském domě“ byla tzv. obvodní ordinace
MUDr. Jiřího Míla, ordinovali tam také dětský lékař, gynekolog a zubní
dentista.
Na Hlavní ulici byl v roce 1962 zbořen dům čp. 5, který stál vedle bývalého
Národního domu na části nynějšího parčíku u DPS.
V roce 1962 fungovaly v dnešní Májové ulici jesle pro děti do 3 let.
Umístěno v nich bylo 28 dětí. Větší děti, ve věku 3 – 6 let, navštěvovaly
mateřskou školku poblíž porcelánky (tzv. Kamennou školku). Průměrně
bylo v této školce 60 dětí.
Po nástupu do základní školy mohly děti navštěvovat před a po vyučování
„družinu mládeže“, která byla na Hlavní ulici v domě proti dnešnímu
obecnímu úřadu. Z 1. – 5. třídy tam chodilo průměrně 75 dětí.
Školní jídelna byla ve stejné budově jako družina. Závodní jídelna statku
a Strojní traktorové stanice byla v nízké budově vedle dnešního obecního
úřadu. Porcelánka měla svoji závodní jídelnu v areálu továrny.
V místním kině bylo v roce 1962 promítnuto 262 filmových představení,
které navštívilo celkem 37 551 diváků.
Začátkem roku 1963 byla v dalovickém Národním domě řada plesů.
Porcelánka pořádala svůj „Keramický ples“ v lednu. V dalších měsících
zde měly své vlastní plesy – Rada žen v Dalovicích, Československý svaz
mládeže, Svaz rodičů a přátel školy a Osvětová beseda. Ve Všeborovicích,
pořádal ples Červený kříž.
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Československý státní statek (ČSSS) s oblastním ředitelstvím v Dalovicích
v r. 1963 již nebyl tak úspěšný jako v předchozích letech. Jednou z příčin
bylo připojení úpadkových JZD Andělská Hora, Dlouhá Lomnice, Bor a
Božíčany během posledních dvou let. Mezi další důvody se řadila špatná
pracovní morálka některých pracovníků, časté změny ředitelů statku a časté
změny organizace práce.
K 1.1.1964 se dalovické hospodářství ČSSS (Státní statek Dalovice)
vyčlenilo jako samostatný Školní statek pro Střední zemědělskou
technickou školu Dalovice. Ostatní části bývalého ČSSS Dalovice
se přidělily ke Státnímu statku Jenišov nebo ke Státnímu statku Kolová.
V průběhu roku 1963 se v Zámeckém parku rozšiřovaly cestičky a
vysypávaly se bílým pískem. Byly vysekány nálety, odstraněny staré
nemocné stromy a došlo k výsadbě 10 nových stromů. Podle přizvaného
odborníka bylo odhadnuto stáří Körnerova dubu na 1 100 let.
V Dalovicích dobře pracovalo myslivecké sdružení, jehož předsedou byl
Oldřich Nožička, učitel zdejší zemědělské školy. Myslivci měli v honitbě
8 srnčích, 11 bažantích, 10 koroptvích a 14 zaječích krmelců. V roce
1963 byli odstřeleni 2 srnci, 49 zajíců, 17 bažantů, 21 králíků, 18 holubů,
18 divokých kachen, 8 lysek a 38 ondater. Ze škodné zvěře se zastřelilo
6 lišek, 5 tchořů, 2 hranostajové, 1 lasice, 12 psů, 65 koček, 8 krahujců,
3 káně, 21 vran, 1 kavka, 1 straka a 22 sojek. V akci „Z“ a při pomoci
zemědělství odpracovali myslivci zdarma 1 659 hodin.
Odborné učiliště spojů, sídlící od r. 1958 v Novém zámku, se rozrostlo
v roce 1963 na 252 žáků. Některé odborné učebny musely být umístěné
do objektu Spojů, který stával u řeky Ohře proti dnešní veterinární klinice
a dílny byly v horních Všeborovicích. Učební doba byla tříletá a učni se
mohli rozhodnout pro obor montér nebo spojový mechanik. Stavební
úpravy Nového zámku se musely zaměřit na potřeby učňů a stály v letech
1958 – 1963 více než 3 miliony Kčs. V budově byly zřízeny učebny,
internát a jídelna. Pozemek kolem Nového zámku byl oplocen.
J. Zajíčková
Zdroj: Pamětní kniha obce Dalovice
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