VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 2/2013

Kamenný kříž v Zámeckém parku
> nachází se na pozemku ve vlastnictví Karlovarského kraje
za Novým zámkem (sídlo Střední odborné školy logistické
a středního odborného učiliště Dalovice),
> více informací na str. 10 - 11

SLOVO STAROSTY
Jaký byl uplynulý rok 2012 a co připravujeme v roce 2013
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vás chtěl seznámit s tím, jak se rok 2012 vyvíjel z pohledu
hospodaření. Je třeba říci, že konečný výsledek dopadl lépe, než byl náš
opatrný předpoklad při sestavování rozpočtu. Příjmy obce tvořily Kč 23,5
mil. a výdaje Kč 26,7 mil. Schodek, který v běžném roce vznikl, ve výši
Kč 3,2 mil. byl pokryt z vlastní uspořené rezervy minulých let. Celková
finanční rezerva obce, po odečtení schodku roku 2012, činí Kč 20 mil.
Schodek roku 2012 ve výši Kč 3,2 mil vznikl z důvodu mimořádné
investice, a to výstavby nové MŠ. Za stavbu jsme v roce 2012 již zaplatili
více než 4 mil. Kč. Pokud bychom tuto mimořádnou investici nerealizovali,
běžné hospodaření by skončilo přebytkem 1 mil. Kč.
Během roku 2012 jsme pokračovali v investicích do základní školy. Zde
byla opravena střešní krytina na budově I. stupně, byly vyměněny lampy
veřejného osvětlení v areálu školy a pořídil se nový školní nábytek
do dalších tříd.
V parku byly obnoveny další části pěších cest a opraveny některé lavičky.
Dále se realizovala výstavba vyhlídkového altánu a následně byla
obnovena pěší cesta směrem do Bohatic. V roce 2012 jsme podali žádost o
dotaci na revitalizaci Zámeckého parku.
Nepodařilo se bohužel realizovat vše z investic do infrastruktury podle
našich plánů. Především vlivem problémů s ROP Severozápad se
nepodařilo dokončit projektovou dokumentaci ulic Letní a Horní.
Předpokládáme, že tyto projekty budou hotovy do konce března 2013.
Do konce roku 2013 by měla být akce dokončena. Dalším projektem, který
se pozdržel, je úprava průtahu obcí. I tento projekt by měl být uskutečněn
v prvním pololetí tohoto roku.
Dokončit se nám podařilo rekonstrukci ulice Pod parkem, výměnu hlavního
řadu vodovodu (financoval VaK Karlovy Vary) a výměnu povrchů ulic
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Májová a Příční. Opravili jsme pěší cesty podél kostela směrem ke hřbitovu
a z Vysoké k fotbalovému hřišti.
V roce 2013 se budeme snažit především dokončit již avizovanou úpravu
průtahu Dalovicemi, rekonstrukci ulic Letní a Horní. Započaly práce
na projektové dokumentaci úpravy Borské ulice. Problémem při řešení je
ve Vysoké odvod dešťových vod do Vítického potoka. Částečně bude
problém řešit, v současné době realizovaný, odvodňovací příkop v horní
části Vysoké. Následovat budou úpravy ulic Letní a Borská.
Ve spolupráci s obcí Otovice byl dokončen projekt kanalizace v Zálesí, kde
hledáme možnosti financování z dotačních titulů. Ve Všeborovicích se
bude během jara 2013 řešit odkanalizování ulice Nad Řekou, financovaný
z prostředků VaK Karlovy Vary.
Během na dlouhou trať, avšak stále nejvyšší prioritou, je výstavba
společenského centra v objektu „Kamenné školky“. V první polovině
tohoto roku bychom měli získat stavební povolení na tuto akci, se kterou
bychom rádi započali co nejdříve.
Velmi dobrá spolupráce je i s Karlovarským krajem. Došlo k revitalizaci
Tvrziště.
V současné době se nám podařilo získat hřiště naproti
Zemědělské škole. V plánu máme provést na sportovišti úpravy, aby
sloužilo našim občanům ke sportovnímu vyžití v jejich volném čase.
L. Kolovrátek
starosta
U příležitosti vzácného jubilea

BLAHOPŘEJEME
panu STANISLAVU HOMOLOVI,
nejstaršímu dalovickému občanu, který se dožívá věku 100 let.
Přejeme Vám do dalších let
dobré zdraví a spokojenost v kruhu Vaší velké rodiny.
Zastupitelé obce Dalovice
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29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 04.02.2013
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
 v úvodu jednání byla odsouhlasena následující změna programu:
vynechají se ohlášené body 15. (veřejné osvětlení „Marakána“) a 16.
(určení prostoru pro venčení psů) vzhledem k tomu, že iniciátorka
těchto bodů A. Scheerbaumová nebyla na ZO přítomna (nemoc),
 nově zařazené body: 15. (smlouva o dílo), 16. (vyjádření k projektové
dokumentaci), 17. (odvodnění Letní ulice), 18. (projekt Letní ulice)
a 19. (výstavba garáže),
 ZO vzalo na vědomí zprávu stavební komise,
 starostovi obce bylo uloženo prošetření žádost čj. 125/3 týkající se
odtoku dešťové vody v ulici Borská,
 žádost čj. 2173/12 o odkoupení pozemku ve Vysoké Štole byla odložena
do doby dodání upřesňujícího znění žádosti,
 zamítnuta byla žádost čj. 194/13 o prodej pozemků ve Vysoké Štole,
 schváleny byly dodatky ke smlouvám o dopravní obslužnosti
a nakládání s odpady,
 souhlas byl udělen k výměně technického vybavení v DPS
dle předloženého návrhu, k vyhlášení veřejné zakázky na nábytek
do nové MŠ, k žádosti o dotaci na vybavení zahrady u MŠ, k doplatku
za kanalizační sběrač v Zálesí, k požadavku 5 000,- Kč za projekt a
provedení stavby kanalizační přípojky k hranicím pozemku jednotlivých
majitelů, k příspěvku na opravu nemovité kulturní památky – kostel
Panny Marie Utěšitelky, k výměně kondenzačního kotle a kouřovodu
v domech Na Výsluní čp. 226 a 227,
 ZO vzalo na vědomí dodatek ke smlouvě o dílo „Výstavba MŠ
Dalovice“, cenovou nabídku na výměnu vadných svítidel veřejného
osvětlení, ukončení činnosti Sportovní a kulturní komise, změnu členky
stravovací komise (pí Fialovou nahradí pí Frousová), návrhové řešení
odvodnění prostoru Letní ulice,
 ZO souhlasilo s úhradou dalších výjezdů zimní údržby nad smluvní
počet 22 výjezdů, se zařazením obce do působnosti ISÚR Krušné hory –
západ, se smlouvou na provedení díla „Dalovice, Nad Řekou –
kanalizace“, s projektovou dokumentací na tepelné čerpadlo země-voda
pro RD na p.p.č. 284/8 v k.ú. Všeborovice.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Žádáme občany Dalovic, aby na obecní úřad nahlásili narození
novorozenců v rodině a stejně tak úmrtí v rodině (dalovického občana).
V současné době se do praxe postupně zavádí nový celostátní PC systém,
který by měl tyto informace pro úřady poskytovat (zatím zcela nefunguje
a poskytuje informace s velkým zpožděním).
Vítání občánků se v letošním roce uskuteční v sobotu 11. května
v prostorách nové mateřské školky.
Z důvodů úklidu sněhu v ulicích je nutné, aby řidiči respektovali dopravní
značky a neparkovali na zakázaných místech či zakázaných stranách
jednosměrných ulic (např. v Prosluněné ulici nebylo možné projet sněžným
pluhem díky zaparkovaným autům po obou stranách ulice).
Připomínáme majitelům psů, že
 v Zámeckém parku nesmějí psi volně pobíhat,
 je nutné po svých psech odstraňovat exkrementy,
 musí své psy ovládat tak, aby neohrožovali jiné psy nebo lidi.
Doporučujeme, aby se majitelé pozemků, na kterých se vyskytuje
bolševník nebo jiné invazní rostliny, dostavili 27. února 2013 v 15:00 hodin
do Společenského sálu Krajské knihovny. Dozví se tam řadu důležitých
informací, včetně možnosti získání dotací na likvidaci invazních rostlin.
Dopravní policie v Karlovarském kraji vyzývá řidiče, aby na telefonní číslo
725 184 788 nahlásili špatný stav silnice (např. výmoly, utržené krajnice),
který bezprostředně ohrožuje provoz. Tato služba DP se vztahuje pouze
na silnice v Karlovarském kraji.
SOS dětská vesnička Karlovy Vary – Doubí hledá pěstounky (náhradní
matky). Požadavky na ženy jsou: věk 25 – 45 let, svobodná, rozvedená,
ovdovělá, bezdětná či se samostatnými staršími dětmi, minimální vzdělání
– dokončená učňovská škola. O přijetí mohou také požádat manželské páry,
které jsou bezdětné nebo mají vlastní či přijaté děti.
Informace na tel. čísle 353 361 011, 724 026 986 (pí Zelenková).
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STATISTIKA obce Dalovice
2. kolo voleb prezidenta ČR 25. a 26. ledna 2013
Celkový počet oprávněných voličů
Celkový počet odevzdaných obálek dalovických občanů
Celkový počet odevzdaných obálek na voličský průkaz
Neplatné hlasy a prázdné obálky

Kandidáti
Karel Schwarzenberg
Miloš Zeman
Celkem

Struktura dalovických voličů:
Ženy
Muži
Celkem

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

1567
919
5
13

Počet hlasů
459
452
911

Výše v %
50,38
49,62
100

Počet
486
433
919

Výše v %
53%
47%
100%

Počet osob
119
167
156
154
212
111
919
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MASOPUST – tradice a zvyky
Masopust (karneval) je období od Tří králů (6.1.) do úterý před Popeleční
středou. Popeleční středa nemá pevné datum, protože se určuje podle
jarního úplňku a stanovení Velikonoc. V roce 2013 byla Popeleční středa
13. února, v roce 2014 bude 5. března a v roce 2015 bude 18. února.
Zatímco masopust je období vycházející z lidových tradic, Popeleční středa
je církví určený první den 40. denního půstu (+ 6 nedělí) před Velikonoční
nedělí.
V době masopustu si lidé měli odpočinout a nabrat síly před dalšími
celoročními povinnostmi.
V německých zemích se slavil masopust (Fasching) již od začátku
12. století. V českých zemích se tato tradice ujala až v druhé polovině
13. století. Masopust podporovali i čeští králové, kteří sami zvali řadu hostů
na nákladné masopustní kvasy.
V době masopustu se lidé - bez ohledu na nevoli církve - veselili, tancovali
a hodovali. Na venkově se konaly zabíječky. Hospodyně pekly koblihy
a masopustní šišky. Dostatek jídla a pití bylo i pro chudší lidi. Dobrá nálada
a bujaré oslavy byly všude.
Poslední tři dny před skončením masopustu se pořádaly maškarní průvody,
při kterých se zpívalo a popíjelo. Tradičními maskami byly medvěd, bába
s nůší, kominík, smrtka s kosou, jezdec na kobyle, kozel, slaměný strašák,
šašek, Žid, Turek atd.
V některých oblastech bylo zvykem zastavovat průvod masek před každým
domem a zazpívat. Odměnou pak bylo pohoštění jídlem a pitím. Zábava
končila nejpozději o půlnoci před Popeleční středou. Pak se zase vše vrátilo
do normálních kolejí.
Dnes se na řadě míst v ČR konec masopustu opět slaví. V roce 2010 byl
zapsán masopustní průvod s maskami na Hlinecku jako nehmotné kulturní
dědictví v rámci mezinárodní organizace UNESCO.
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PROCHÁZKA KARLOVÝMI VARY
… tak a je to tady zpátky… Skončilo lenošení, výmluvy na nedostatek času
a jdeme realizovat svá povánoční předsevzetí.
Tentokrát se podíváme do Karlových Varů. Kdy naposledy jsme se jimi
prošli jen tak, bez sledování hodinových ručiček, kochali se opravenými
domy, zrekonstruovanými ulicemi?
Začátek procházky je na uvážení každého – možnost je nechat se odvézt
„17kou“ k tržnici, nebo kolem Ohře hezky po svých k začátku našeho
putování – „start“ je u „chlouby“ města – Thermalu. Hotelový komplex byl
vystavěn v letech 1967-1976 podle projektu architektů Věry a Vladimíra
Machoninových. Stavbě předcházela v období 1966-1968 demolice asi
30 domů, namátkou secesní dům Alice, Mattoniho vila, hotel Pošta,
Komenského škola nebo bývalá mototechna. V sezoně roku 1977 proběhlo
slavnostní zahájení provozu. Komplex je umístěn v samém srdci města,
na okraji lázeňské zóny, nedaleko sadů Antonína Dvořáka a kolonád
s léčivými prameny.
Pokračujeme dále po levém břehu říčky Teplé směrem ke kolonádám.
První, kterou mineme, je Sadová kolonáda (1888, Fellner a Helmer).
Kolonáda sloužila jako promenáda Blanenského pavilonu, který byl
v šedesátých letech minulého století zbourán. Další na naší trase je
Mlýnská kolonáda (1871-1881, Josef Zítek). Po svém dokončení nebyla
přijata s velkým nadšením – neladila prý s charakterem lázeňského centra.
Kolonáda měří 132 m, její střechu nese 124 korintských sloupů. Po pár
desítkách metrů už jsme v prostorách Tržní kolonády (1883m Fellner a
Helmer), dřevěné stavby ve švýcarském stylu. Nad ní najdeme Zámeckou
kolonádu (1911-1913, F. Ohmann), v jejich vnitřních prostorách je umístěn
reliéf Ducha pramenů. A poslední kolonádou je Vřídelní kolonáda (19691975, prof. Votruba). Gejzír horké minerální vody krylo od 16. století již
mnoho staveb – barokní budova, empírová kolonáda, litinová, dřevěná.
Poslední stavba obklopující Vřídlo pochází z konce 70. let minulého století.
Pokračujeme podél říčky Teplé a dostaneme se ke Grandhotelu Pupp,
odkud se můžeme vydat k rozhledně Dianě. Zase si můžeme vybrat ze
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dvou variant – lanovkou nebo pěšky po lesních stezkách. Věž z roku 1914
je postavena na Výšině přátelství v nadmořské výšce 547 m. Na ochoz,
do výšky 25 m se dá vyjet výtahem nebo procvičit nožky na 150 schodech.
Při troše štěstí budeme mít krásné počasí a můžeme nabírat síly na další
„turistikování“, okouzleni pohledem do vzdálenosti až 70 km.
Okolím Diany vede několik lesních cest a my sejdeme ke stanici lanovky
Jelení skok, doleva po žluté. Kousek od stanice lanovky je u cesty smírčí
kříž a Findlaterův obelisk. Pokračovat budeme k vyhlídkové restauraci
Jelení skok a ke skále se sochou kamzíka. Odtud již kolem chaty
U Myslivny a za pár chvilek nás naše kroky dovedou do Sadové ulice, kde
se necháme trochu omámit leskem „Ruského kostela“.
A protože kolonád již bylo dost, zpátky projdeme ulicí Krále Jiřího.
Prohlédneme si Becherovu vilu postavenou roku 1914 podle projektu
architekta Karla Kellera. V nedávné minulosti vila sloužila jako Dům
pionýrů a mládeže, následně byla v 90. letech uzavřena. Becherova vila je
nyní významnou, státem chráněnou, památkou. Po rozsáhlé rekonstrukci
byla upravena na interaktivní galerii pro mladé výtvarníky.
Dále naše kroky směřují zpět do centra, kolem obřadní síně, kde při pohledu na budovu mnozí z nás zatlačí slzičku dojetí…, a to už jsme se
dostali málem na výchozí pozici a opět nastává dnešní, skoro již tradiční
dilema – domů pěšky či busem... No nechám všechny pěkně vyřešit si tuto
záludnost a jdu si rozmyslet, kterými cestičkami se budeme trmácet příště.

Z. Lodrová

SLOVNÍČEK
Dysgrafie

 porucha motorické složky psaní

Dyslexie

 označení všech drobných poruch učení, především
porucha čtení

Perzekuce  systematické pronásledování nebo hrubé zacházení
s jednotlivci či skupinou osob
-9-

ZAJÍMAVOSTI
Kamenný kříž v Zámeckém parku
V Zámeckém parku, poblíž Nového zámku, najdeme kamenný kříž vysoký
94 cm, široký 44 cm, tloušťka 32 cm. Hrany kříže jsou zaoblené. Vyrobený
je z pískovce, jedno jeho rameno je značně poškozené.
Podle kresby G. Kutschery z r. 1913 byl na přední straně reliéf kříže.
V současnosti tento reliéf již není dobře vidět, a tak někteří amatérští
badatelé z jeho zbytku nesprávně usuzují, že tam byl meč. To by ovšem
zcela změnilo symboliku kamenného kříže.
Kdy kamenný kříž vznikl, není známo. První zprávy o něm máme až
ze začátku 20. století. Víme, že v tu dobu stával u cesty vedoucí od Starého
zámku směrem k Zálesí na místě nazývaném „Bei Kreuzfeld“ (nedaleko
bývalé šachty Anna).
V roce 1912 se budovala silnice z Dalovic do Zálesí s návazností na silnici
Karlovy Vary – Ostrov a kříž se ocitl mezi patníky. Dalovický občan L.
Radl dal r. 1913 kříž přemístit pod lípu, která stála u silnice poblíž jeho
pivovaru (pivovar byl vedle rybníčku nedaleko Starého zámku).
Pravděpodobně r. 1925 nechala rodina Riedl von Riedenstein kříž
přemístit do Zámeckého parku. Tehdy stál vedle fontány, jen několik metrů
od upravené procházkové cesty za Novým zámkem. Dnes je toto místo
pusté, pískovcový kříž pomalu chátrá a z fontány zbyly jen základy bazénu,
který ji obklopoval.
Kamenné kříže najdeme po celém území Čech a Moravy. Velkou skupinu
z nich tvoří tzv. smírčí kříže. Podle středověkého práva byly smírčí kříže
stavěny na náklad pachatele v místě, kde došlo k vraždě či jinému násilnému činu s následkem smrti. Byl to jakýsi hmotný doklad o usmíření
pachatele s rodinou oběti, součást „ mimosoudního vyrovnání“. Na těchto
křížích bývá uveden rok tragické události a často i její slovní či sochařské
vyjádření.
Kromě smírčích křížů pak existuje celá řada dalších kamenných křížů, které
však mají jiný význam. Dělit je lze do dvou skupin:
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1) památníky připomínající zemřelé
 připomínaly nějakou tragickou událost – např. utonutí v řece, smrt
 při pádu z koně, zabití bleskem, umrznutí (na těchto křížích také
bývá letopočet a popř. slovní či sochařské ztvárnění této události),
 byly přímo u hrobu zemřelého (na hřbitově i mimo něj),
 označovaly místo válečné bitvy, ve které padla řada vojáků,
2) znamení spojená s náboženstvím
 označovala obce s převahou katolické víry (symboly rekatolizace),
 označovala cesty spojené s náboženským putováním,
 označovala místa zvláštního významu, která měla být Bohem
chráněna (např. kostely).
Všechny typy výše uvedených křížů vycházejí ze symboliky latinského
kříže (delší rameno kolmé k zemi, které je v úhlu 90° překřížené kratším
ramenem tak, aby 3 horní části ramen byly stejně dlouhé). Tento kříž je
nejznámějším symbolem především západního křesťanství (kromě
latinského kříže existuje např. kříž řecký, pravoslavný, maltézský,
templářský, pisánský, svatopeterský, liliový).
Dnes je kříž především znamením katolické víry. Má připomínat Ježíšovu
smrt na kříži a také jeho vzkříšení. Je symbolem oddanosti, utrpení a také
naděje a spásy.
Pokud se vrátíme ke kříži v Zámeckém parku, můžeme s jistotou pouze
říci, že se jedná o latinský kamenný kříž. Vzhledem k tomu, že
přemísťování smírčích křížů nebo křížů připomínající zemřelé (viz 1))
nebylo v minulosti obvyklé (tradovalo se, že to nosí smůlu), domnívám se,
že v Zámeckém parku se pravděpodobně jedná o kříž, který měl určité
místo chránit. Mohu se však mýlit - a tak nechme kamenný kříž na místě,
kde nyní je, protože - co kdyby naopak…
J. Zajíčková
Zdroje: Historický sborník Karlovarska II., SOA K. Vary, 1994
Kamenné kříže Čech a Moravy, ARGO, 2001
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STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v roce 1968
Život dalovických občanů v roce 1968 značně ovlivnila politická situace
v celé ČSSR. Dne 22.3.1968 abdikoval ze své funkce prezidenta republiky
Antonín Novotný a 30.3.1968 byl zvolen novým prezidentem Ludvík
Svoboda. Funkci prvního tajemníka ÚV KSČ zastával Antonín Dubček.
Antonín Novotný byl prezidentem od r. 1956. Za jeho působení byl v roce
1960 změněn název státu na Československá socialistická republika.
Postupně od r. 1964 probíhala reforma hospodářství s cílem omezit
direktivní plánování a oživit tržní hospodářství (O. Šik). V průběhu roku
1967 se tisk, rozhlas a TV postupně vymanily z vlivu KSČ, zvýšila se
aktivita studentů, církví a nekomunistů.
Na jaře r. 1968 se v ÚV KSČ vytvořilo reformní křídlo (Dubček, Černík,
Smrkovský), které chtělo budovat “socialismus s lidskou tváří“.
V červnu 1968 byl v tisku zveřejněn manifest „Dva tisíce slov“(autor
L. Vaculík), který nabádal k razantnější podpoře demokratického procesu
v zemi. ÚV KSČ tento manifest odmítl a označil jej za protistranický
a protivládní.
Představitelé SSSR a konzervativní komunisté ostatních socialistických
zemí upozorňovali opakovaně na svůj nesouhlas se změnami v ČSSR.
Vyvrcholením celé situace byla vojenská intervence 5 států Varšavské
smlouvy do ČSSR dne 21.8.1968. Vláda ČSSR byla následně donucena
podepsat tzv. Moskevský protokol, jímž souhlasila s pobytem okupačních
vojsk a zavázala se situaci v zemi „normalizovat“.
Armády Polska, Maďarska, Bulharska a NDR opustily naše území
začátkem listopadu 1968. Sovětská armáda u nás zůstala (v počtu cca
150 000 osob) až do roku 1991.
Lidé v Dalovicích všechny události a změny v roce 1968 sledovali a živě
o nich diskutovali. V Kulturním domě se dne 13.3.1968 konala veřejná
schůze za mimořádně velkého zájmu občanů. Rušně se diskutovalo
o nových kandidátech pro volby do okresních a místních národních výborů
plánovaných na květen 1968. Termín voleb byl v následujícím období
odložen o 1 rok.
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Místnímu národnímu výboru bylo vytýkáno, že z Dalovic nebyla odeslána
žádná rezoluce na podporu Dubčeka. Teprve 26.8.1968 byla svolána
do Kulturního domu mimořádná schůze občanů, na které byla odhlasována
rezoluce na podporu prezidenta republiky L. Svobody a A. Dubčeka.
21. srpen 1968 proběhl v Dalovicích relativně klidně, protože jednotky
Rudé armády pouze obcí v ranních hodinách projely od Vysoké přes
Dalovice směrem na Karlovy Vary. Další větší přesun cizích vojsk byl
až 25.8.1968 po hlavní silnici z Jáchymova, podél dalovického
železničního nádraží, směrem na Karlovy Vary. Menší jednotky Rudé
armády byly umístěny na okraji lesíka za Vysokou a další u silnice na
Sadov v místě vojenského skladiště.
Celý první den okupace 21.8. bylo od ranních hodin slyšet přelety
tryskových letadel. Většina lidí byla vývojem politické situace zaskočena,
někteří plakali a jiní se báli, aby nezačala válka. Z prodejny potravin
okamžitě zmizela mouka, cukr, olej a některé další základní potraviny.
K vážnějším problémům se zásobováním nedošlo.
Převážná část dalovických občanů se vstupem cizích vojsk na naše území
nesouhlasila. Hned druhý den po jejich vstupu se v Dalovicích a okolí
ztratily všechny ukazovatele směrů a nahradily je šipky s nápisy „Moskva
2 000 km“. Na různých zdech v obci se objevily nápisy podporující
L. Svobodu a A. Dubčeka a hesla proti „okupantům“. Vytvořily se
dobrovolné občanské hlídky, které po dobu jednoho měsíce hlídkovaly
v nočních hodinách. K narušení pořádku nedošlo.
Nutno konstatovat, že v obci byli i jednotlivci, kteří se vstupem cizích
vojsk na naše území od začátku souhlasili. Někteří z nich podle kronikáře
navštěvovali sovětské vojáky na okraji lesíka u Vysoké a popíjeli s nimi.
Kromě bouřlivých diskuzí o politické situaci lidé v roce 1968 chodili řádně
do práce, dělali obvyklé věci a žili své soukromé životy. Za své politické
postoje v r. 1968 však byla řada lidí v následujících letech perzekuována.
Karlovarský porcelán, závod Dalovice, v průběhu roku 1968 dokončil
novou halu pro pomocné provozy. Nově byla také zavedena výroba
obtisků, tzv. sítotisk. Pod dalovický závod patřily v té době také porcelánky
ve Stružné, Jakubově a Lesově.
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V Dalovicích, poblíž železničního nádraží, zahájila v květnu 1968 provoz
Obalovna granulovaných drtí, která byla součástí národního podniku
Stavby silnic a železnic Praha, závod Karlovy Vary. Z nejjemnější drti se
zde přidáním mletého vápence vyráběla asfaltobetonová směs, která se
užívala pro pokládání povrchu vozovek.
Školní statek splnil v roce 1968 plán jen na 95,6 %. Položkou, která byla
splněna nejméně, byly brambory (plán splněn na 12,1 %). Důvodem bylo,
že brambory byly napadeny plísní, nemohly se použít pro stravování lidí
a pouze část se mohla dát na krmení pro dobytek. V posledních 4 letech
také statku ubylo 17 ha půdy vzhledem k rozšiřování nádraží, stavbě
teplárny a z dalších důvodů.
Statek v tomto roce zahájil a téměř dokončil stavbu nového kravína
v horních Všeborovicích. V květnu byly krávy z kravína v Dalovicích
přemístěny do staré budovy v horních Všeborovicích. Tam v ranních
hodinách 31.8.1968 vznikl požár, ale naštěstí všech 76 dojnic bylo
z objektu včas vyvedeno. Při požáru shořelo 600q sena a střecha kravína.
Pomoc při hašení nabídli příslušníci Rudé armády, ale byli odmítnuti.
Oprava této budovy trvala dva měsíce.
Technické služby města Karlovy Vary upravily na svůj náklad ulici
V Břízkách a její spojnici s Borskou ulicí. Důvodem bylo, že MNV dal
souhlas ke skládce nedaleko ulice V Břízkách, v místě prolákliny
po bývalém kaolinovém dolu.
Na jaře roku 1968 se brigádnicky vysázelo v obci na veřejných
prostranstvích 50 ks růží. V Zámeckém parku byly nově zasazeny
jehličnaté stromy a lípy. Dne 25.10.1968, u příležitosti 50 let od založení
Československa, byla před MNV (nyní Obecní úřad) vysazena lípa,
představující „strom republiky“.
Samoobsluha s potravinami na Hlavní ulici se v září 1968 prozatímně
přestěhovala do malé prodejny v přízemí domu „Epiag“ v ulici U Kostela.
Důvodem byla rekonstrukce a zvětšení prostor samoobsluhy.
V průběhu roku 1968 bylo v obřadní síni uzavřeno 14 sňatků a mezi
dalovické občany bylo slavnostně přivítáno 29 novorozenců.
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Do zahraničí se legálně vystěhovala rodina Steinerova, pan Luderer a paní
Öhmová. Nelegálně v zahraničí zůstaly rodiny Malecova, Traplova
a Eliášova.
Členové svazu požární ochrany v Dalovicích zasahovali v průběhu roku
1968 při povodních a několika požárech a kromě toho opravili požární
zbrojnici u pošty. Nově vybudovali z rybníčku ve Vysoké požární nádrž
s pevným betonovým dnem o rozloze 60 x 60 m s tím, že bude moci
v budoucnu sloužit jako koupaliště.
Základní devítiletá škola měla ve školním roce 1967/68 celkem 391 žáků
ve 12 třídách. Na škole učilo 19 učitelů. Nepovinným předmětem byla
francouzština. Žáci mohli navštěvovat kroužek pěvecký, výtvarný nebo
lehkoatletický. Školní budova čp. 140 se opravovala až do listopadu.
Žáci se do té doby učili v náhradních místnostech.
Teplárna v Bohaticích vybudovala v roce 1968 nové teplovodní a plynové
potrubí, které vede katastrálním územím Dalovic a přechází nad řekou Ohří
do katastrálního území Karlovy Vary – Drahovice. Toto potrubí bylo
položeno na kovový most a následně na něm byla přidělána konstrukce
lávky pro pěší. Novou lávku dalovičtí občané radostně uvítali.
Politická situace na začátku roku 1968 a na jeho konci byla zcela odlišná.
Zatímco lidé do srpna 1968 otevřeně říkali své názory, v dalším období
byli již opatrnější nebo dokonce své původní názory zcela popřeli.
Jedním z příkladů je „Dodatek“ k zápisu v obecní kronice z roku 1968.
Kronikář se tam omlouvá za některé zápisy, které „byly ovlivněny tendencí
sdělovacích prostředků v té době“. Zpřesňuje, že „slovo okupace bylo
uvedeno jen z hlediska historického a dokumentuje tehdejší pomýlenost lidu
a určitými jedinci záměrně šířenou demagogii.“
J. Zajíčková
Zdroje:
Učebnice dějepisu pro SŠ, kolektiv autorů, 2001
Pamětní kniha obce Dalovice
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