VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 1/2013

Socha Josefa II. v Dalovicích
> nacházela se v letech 1881 – 1919 u vstupu do Zámeckého parku
> podrobnější informace na str. 5.

28. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 07.01.2013
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
> starosta obce projednal s ředitelem ZŠ a MŠ Dalovice možnost rozšíření
školní jídelny pro děti z MŠ,
> ZO dalo souhlas k podepsání dodatku smlouvy s firmou Renstav
na prodloužení termínu dokončení nové MŠ nejpozději do 30.4.2013,
> souhlas byl dán k žádosti o výstavbu zděné zahradní kůlny na p.p.č.
159/1 v k.ú. Vysoká u Dalovic, ke stavbě pergoly a napojení na veřejnou
kanalizaci na p.p.č. 648/75 v k.ú. Dalovice, k prodeji části pozemku
p.č.152 v k.ú. Vysoká u Dalovic, k prodeji části pozemku p.č. 89 v k.ú.
Dalovice,
> ZO schválilo stanovisko k dokumentaci čj. 2153/12 „Novostavba
rodinného domu“ pro řízení na SÚ MMKV,
> schváleno bylo rozpočtové opatření č. 1/2013,
> vybrána a schválena byla firma na opravu domácích telefonů v obecním
domě Na Výsluní 225,
> souhlas byl dán s postupnou výměnou veřejného osvětlení v obci v rámci
rozpočtu roku 2013,
> odsouhlaseno bylo stanovení výše poplatku za užívání a práce
na místních komunikacích a ostatních pozemcích ve vlastnictví Obce
Dalovice,
> na vědomí se vzal přehled o platbách za nákup materiálu a jednorázových
služeb do částky 50 tisíc Kč v období 09-12/2012 a vyjádření k dotazu
učitelů na příspěvky k ceně obědů ve školní jídelně,
> zamítlo se umístění výherního hracího automatu na adrese Hlavní 125/5.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Při druhém kole voleb prezidenta ČR ve dnech 25. a 26.01.2013 budou
voliči dostávat volební lístky až ve volební místnosti.
Dne 8.12.2012 se konal před a uvnitř hospůdky U Čutňáka Mikulášský
podvečer organizovaný Sport. a kult. komisí Obce Dalovice. Všech cca
70 dětí, které se akce zúčastnily, se výborně bavilo. Poděkování patří
především p. Kovandovi za postavu Mikuláše, p. Škulavíkovi a p.Kinclovi
za hudbu a sl. L. Scheerbaumové za zajištění programu.
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STATISTIKA obce Dalovice
1. kolo voleb prezidenta ČR 11. a 12.01.2013
Celkový počet oprávněných voličů
Celkový počet odevzdaných obálek
Celkový počet platných hlasů
Č. kandidáta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Celkem

1566
981
978

Jméno příjmení
Zuzana Roitová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
18
194
16
27
20
237
76
144
246
978

Počet prvovoličů
Věk nejstaršího voliče

12 osob
99 let

Voleb se zúčastnilo
- žen
- mužů

62 % oprávněných voličů
512
469

Věk voličů
18 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 – 70 let
71 a více let
Celkem

Počet osob
157
195
152
171
200
106
981
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ZE STATISTIKY VYPLÝVÁ
> Češi a Češky se do svateb nehrnou
Podle informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v ČR rok od roku
počet sňatků snižuje a věk novomanželských párů zvyšuje.
Zatímco v první polovině 20. století byl průměrný věk ženicha 25 let
a nevěsty 23 let, v druhé polovině 20. století se začal věk pro uzavření
sňatku zvyšovat a v uplynulých deseti letech stoupl průměrný věk
u ženichů na 32,4 let a u nevěst na 29,6 let.
Zhruba 17 % svateb uzavírají partneři, kteří již byli v minulosti jedenkrát
či vícekrát rozvedení.
Podle ČSÚ byl v roce 2011 nejnižší počet sňatků v historii, tj. 45 137
uzavřených manželství. Počet rozvodů byl v tomto roce 28 113, průměrná
délka trvání manželství při rozvodu byla 12,9 roku. V Evropě patříme mezi
země s nejvyšší rozvodovostí.
Zvyšující tendenci mají pouze svatby Češek s cizinci a počet svateb cizinců
žijících v ČR.
V roce 2011 se narodilo 108 673 dětí (52 884 dívek, 55 789 chlapců),
z toho mimo manželství 41,8% dětí. Průměrný věk matek byl 29,7 roku.
Počet narozených dětí se snižuje a věk rodiček naopak zvyšuje.
V Dalovicích se v roce 2011 narodilo 28 dětí (15 dívek, 13 chlapců) a
v roce 2012 pouze 22 dětí (8dívek, 14 chlapců).
Svatba nemá dnes pro řadu lidí již takový význam jako v minulosti. Ještě
v nedávné době se hodně manželských párů zajímalo o to, jak se podle
tradice nazývá výročí jejich svatby, aby si partneři mohli podle toho dát
vzájemně dárky. Dnes je to výjimka. Řada lidí ani neví, že existují názvy
pro výročí svatby do 20 let trvání manželství a pak pro „kulatá“
a „půlkulatá“ výročí od 30 – 45 let trvání manželství. Většinou se oslavuje
svatba stříbrná (25 let manželství), zlatá (50 let), smaragdová (55 let),
diamantová (60 let), kamenná (65 let), platinová (70 let) a korunovační
(75 let).
Délka života se sice zvyšuje, ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
ze statistiky ČSÚ, budou zřejmě „zlaté“ a další oslavy svateb v budoucnu
zcela ojedinělé.
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ZAJÍMAVOSTI Z DALOVIC
Socha císaře Josefa II.
Na konci 19. století a začátkem 20. století byl hlavní vstup do Zámeckého
parku vedle Starého zámku v místech, kde dnes vede cesta ke Střední
logistické škole. Tehdy tam však nebylo po levé straně hřiště a ani po pravé
straně plotem ohraničený pozemek. Mezi Starým zámkem a výletní
restaurací (viz DL 08/2012) byl otevřený prostor, kterému přibližně
uprostřed dominovala socha císaře Josefa II.
Josef II. (1741 – 1790) byl nejstarším synem Marie Terezie a Františka I.
V r. 1764 byl zvolen císařem Svaté říše římské. Po smrti své matky r. 1780
byl zvolen i králem českým a uherským. Během své vlády vydal velké
množství výnosů (nařízení) a uskutečnil řadu reforem. Pro české země byly
nejdůležitější „Toleranční patent“ (r. 1781, zrušení církevního monopolu
katolické církve, tolerance jiných náboženství) a „Patent o zrušení
nevolnictví“ (r. 1781, poddaní se mohli bez souhlasu církevní či šlechtické
vrchnosti stěhovat do jiných míst, uzavírat sňatek, dát děti vyučit řemeslu,
nebo studovat atd.).
Josef II. byl oblíbeným panovníkem. U příležitosti 100 let od vydání
dvou nejdůležitějších patentů města, obce, spolky nebo bohatí občané
nakupovali od blanenských železáren litinové odlitky soch Josefa II.
v nadživotní velikosti (ve větším množství se vyráběly dva typy soch
Josefa II.) a umisťovali je na zvolené čestné místo. Nejvíce těchto soch
bylo v německojazyčných oblastech českého království.
Sochu Josefa II. do Dalovic zakoupil pravděpodobně baron Friedrich von
Riedenstein a víme, že stála u silnice do Sedlece, na kraji Zámeckého
parku, od r. 1881 do r. 1919. Po vzniku Československé republiky v roce
1918 musely být sochy Josefa II. na příkaz státních úředníků odstraněny
(Josef II. byl představitelem nenáviděné Rakousko - Uherské říše).
V některých městech či obcích byly v nedávné době sochy Josefa II.
nalezeny a znova instalovány. O osudu dalovické sochy není nic známo.
J. Zajíčková
Zdroj: ze soukromého archivu autorky článku
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STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v letech 1964 - 1967
Pro Dalovice byl rok 1964 rokem rozkopaných ulic. Od ledna se dělal nový
kanalizační sběrač na Hlavní ulici a v řadě ulic se od jara pokládalo nové
vodovodní potrubí. Delší dobu byly rozkopány ulice Zámecká, Májová,
Příční, U Kostela, Pod Strání, Pod Parkem, Široká, Bohatická aj. Řidiči
autobusů, nákladních a osobních aut, kteří těmito ulicemi projížděli,
rozváželi na kolech bahno z výkopů i do dalších míst. Oprava povrchů
po výkopech šla pomalu. Například na Hlavní ulici se úsek dlouhý 200 m
a široký cca 2 m dláždil více než 2 měsíce. Řada ulic měla pouze prašný
povrch, který se po výkopech se změnil v nerovný terén plný výmolů
a hrbolů. Zastupitelé Obce rozhodli o postupném vyasfaltování ulic v obci.
Začalo se s úpravou povrchů v ulici Všeborovická a dolní části ulice
Borská, které byly zničeny díky objížďce, ale měly pevný základ. V dalších
letech se pokračovalo ulicemi zasaženými výkopy.
Střední zemědělská technická škola (sídlící ve Starém zámku) měla
ve školním roce 1964/65 první a druhý ročník řádných studentů a dvě třídy
druhých ročníků učňů. Nově zde byl otevřen první ročník tříletého
dálkového studia lesnické mistrovské školy. Internát, který byl dosud
v budově školy, se přestěhoval do vily proti škole. V domě, kde bylo
do konce roku 1963 ředitelství statku, vzniklo ubytovací zařízení pro
60 studentů a učňů. Na škole v tomto školním roce působilo 9 učitelů,
2 mistři odborného výcviku a 2 vychovatelky. Ředitelem školy a školního
statku byl Ing. J. Pokluda.
Školní statek vzniklý k 1.1.1964 dostal k dispozici 535 ha půdy (z toho
345 ha orné půdy), 10 traktorů, 1 obilní kombajn, 1 kombajn na brambory
a další mechanizační prostředky. Přidělen mu byl také kravín se 160 ks
skotu. Na školním statku začalo pracovat 50 zaměstnanců, v dalším roce
jich bylo už 70. Převážná část z nich se zabývala pracemi přímo
v zemědělství a menší část se věnovala administrativě, údržbě a jiným
činnostem – např. bourání domu čp. 13 a částí usedlostí čp. 12 a 19
v horních Všeborovicích.
.
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V roce 1964 provedl J. Bacílek demolici domu čp. 6 ve Všeborovicích.
V Zálesí se brigádnicky postavila autobusová zastávka. Dokončena byla
generální oprava domů čp. 26 ve Všeborovicích a čp. 151 v Dalovicích.
V květnu došlo ke zrušení místního okrsku Veřejné bezpečnosti.
Na podzim 1964 došlo k založení dalovického spolku chovatelů drobného
zvířectva (spolek zahrádkářů byl založen již v roce 1958).
Ve školním roce 1964/65 se v Odborném učilišti spojů (se sídlem
v Novém zámku) učili pouze chlapci. Dívky byly převedeny do učiliště
v Plzni, kde pro ně byly lepší podmínky v praktické výuce. Přestože se učni
střídali na praxích, bylo jich na internátě v budově školy ubytováno stále
kolem 135.
Karlovarský porcelán, závod Dalovice, byl v roce 1964 úspěšný. Hrubou
výrobu splnil na 102,2 % a export na 103,1 %. Počátkem roku 1964 byla
dokončena úprava fasády celé továrny. Pro zaměstnance a pro obyvatele
Dalovic mělo značný význam vybudování nové zažíhací elektrické pece
na vypalování barev. Zmenšilo se množství černého dýmu vycházejícího
z komína porcelánky a zlepšilo se pracovní prostředí v okolí pece.
Naopak rok 1965 nebyl pro porcelánku šťastný. Dne 11. května došlo
ke zřícení komorové pece č. 1, na které probíhala generální oprava.
Vzhledem k bezpečnostním podmínkám se musely zbourat ještě další tři
pece. Z tohoto důvodu vedení Karlovarského porcelánu rozhodlo, že zde
budou instalovány 2 makropece s velkým výkonem, které nahradí 6
dosavadních pecí. Další ránou pro porcelánku byl požár 10. listopadu 1965,
při kterém shořela střecha nejvyšší budovy továrny.
Na počátku roku 1965 se z Dalovic odstěhovala Okresní údržba silnic
a uvolněné objekty a prostory převzal Školní statek. V budově čp. 81
poblíž Nového zámku (viz DL 03/2012) byly v prvním patře zřízeny
kanceláře a v přízemí se vytvořily dílny pro truhláře, kováře a nástrojáře.
Školní statek tak vyklidil kanceláře v nízké budově vedle nynějšího
obecního úřadu, kde sídlil jeden rok (dříve jídelna státního statku)
a přebudoval je na byty pro své zaměstnance.
V roce 1966 se z Dalovic odstěhovala řada rodin do Karlových Varů,
kde si zakoupily družstevní byty. Další rodiny a jednotlivci se odstěhovali
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do Německé spolkové republiky (např. rodina Kretschova, manželé
Novákovi, Marie Peterová, Luisie Schäfferová). Do uvolněných bytů se
ihned nastěhovali noví nájemníci, včetně jedné rodiny z Ukrajiny.
Během roku 1966 postavila porcelánka novou halu, do které umístila dvě
nové plynové vypalovací pece z firmy Riedhammer Norimberk. Bylo to
poprvé v ČSSR, kdy se na ostrý výpal porcelánu používal plyn a ne uhlí.
Díky novým pecím se odstranila fyzicky namáhavá práce, zvýšila se
kulturnost a hygiena pracovního prostředí. Dalším příznivým dopadem
plynových pecí bylo, že se Obec Dalovice konečně dočkala výrazně
čistšího ovzduší. Pochvalu dostal dalovický závod Karlovarského
porcelánu také za to, že od podzimu 1966 zavedl volné soboty - tzn., že
se pracovalo vždy jednu sobotu a další sobotu bylo volno.
Dobrých pracovních výsledků dosahovaly v roce 1966 Západočeské
dřevařské závody Mariánské Lázně, závod Dalovice. Pila, kterou
provozovaly u řeky Ohře na rozhraní katastru Dalovice a Karlovy Vary,
vyrobila v tomto roce 10 500 m3 řeziva. Byl to dvojnásobek proti minulým
letům, a proto postupně přijala další zaměstnance a začala pracovat na dvě
směny. Hlavní výrobou byl pořez kulatiny, z níž se získávala prkna a fošny.
Přidruženou výrobou byla výroba beden (především pro Karlovarský
porcelán na balení exportních zásilek). Druhořadé odřezky řeziva odebíraly
papírny pro výrobu dřevotřískových a dřevovláknitých desek. Piliny
odvážely státní statky. Na pile pracovalo průměrně 48 osob.
Školní statek měl v roce 1966 velmi špatné výsledky hospodaření. Příčiny
byly různé. V první polovině roku padaly několikrát kroupy a potloukly
část úrody. Dne 17. června došlo k samovznícení uskladněného sena. Díky
včasnému zásahu pracovníků shořelo „jen“ 150 q. V červenci spadl
na dojnice strop kravína a ty pak byly ustájeny až do 25. prosince venku,
což se projevilo sníženou produkcí mléka. Častá byla fluktuace a
nemocnost pracovníků. Plán byl plněn v rostlinné výrobě na 71,52 % a
v živočišné výrobě na 82,07 %.
Místní organizace (MO) Československého svazu chovatelů drobného
zvířectva se zúčastnila během roku několika výstav a byla velmi dobře
hodnocena především v chovu holubů a králíků. Kromě toho členové této
organizace dodávali pro státní nákup čerstvá vejce, drůbeží a králičí maso,
králičí kožky, angorskou vlnu apod. Předsedou MO byl Adolf Veselý.
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V srpnu 1966 byl na vlastní žádost odvolán z funkce předsedy Místního
národního výboru (MNV) Jaroslav Holý. Předsedkyní MNV se nově stala
Drahoslava Bartůšková.
Střední zemědělská škola technická měla ve školním roce 1966/67 poprvé
všechny čtyři ročníky řádného denního studia. Kromě toho se na škole
vyučovali studenti dálkového studia v tříletém oboru pěstitel – chovatel.
V podzimních měsících roku 1966 škola vybudovala svépomocí botanickou
zahradu za internátem, směrem k rybníčku.
Během roku 1967 se odstěhovali další občané Dalovic do Německé spol.
republiky (rodiny Kandlova a Witwarova, E. Glaserová, M. Fischerová).
V létě 1967 byl dokončen 113 m vysoký komín bohatické teplárny.
Od r. 1966 do dubna 1967 probíhala generální oprava budovy školy čp. 120
a hned následně začala generální oprava školní budovy čp. 140. Žáci se
učili v různých provizorních prostorách, 1. - 5. třídy se vyučovaly na dvě
směny. Přes ztížené podmínky škola výuku dobře zvládla.
Generální opravou v roce 1967 probíhalo i místní kino, kde se zároveň
nově instalovalo širokoúhlé plátno.
Dne 12.11.1967 se v dalovickém kulturním domě konala školní akademie,
a zatopilo se poprvé v nových teplovzdušných kamnech. Kamna měla
velkou výhřevnost, a tak došlo ve večerních hodinách k vysoké teplotě
v komíně a následně k hoření dřevěného trámu vedle něj. Oheň se rychle
šířil, ale naštěstí byl včas zpozorován a požárníky uhašen.
Dalovicemi se dne 23. února 1967 přehnala vichřice, která shazovala tašky
ze střech, lámala stromy v obci i v okolních lesích. Další vichřice byla
20. července, při které vznikly ještě větší škody. Polomy v lesích přesáhly
v tomto roce 500 m3, poškozena byla i část elektrického vedení.
J. Zajíčková
Zdroj: Pamětní kniha obce Dalovice
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Vážení spoluobčané, milí klienti,
i v letošním roce jsme tady pro Vás
včetně dotazů týkajících se důchodové reformy.
Věra Zámečníková tel. 776 18 779 (Dalovice, Rovná 93)
Bc. Petra Vajnerová tel. 777 307 737 (Dalovice, Modřínová 138)
e-mail: vera.zamecnikova@ovbmail.cz
www.ovb.cz
www.konzulteam.cz
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