VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 7/2013

Pomník válečným obětem (válečný hrob CZE-4103-39046)
Nachází se v parčíku na začátku Borské ulice.
Původní velký pomník válečným obětem stál na okraji parku v Zámecké ulici
a vytvořil jej r. 1934 známý karlovarský sochař Hugo Uher.
V roce 1948 byly z pomníku odstraněny německé nápisy a deska se jmény
padlých místních občanů v I. světové válce byla přemístěna na dalovický
hřbitov (nyní válečný hrob CZE-4103-10075). Nově byly instalovány dvě
žulové desky s nápisy: „My dali život – vy živí bděte“, „Věnováno padlým a
umučeným“, „1918“, „1945“ a datem nového slavnostního odhalení. Roku
1957 byl pomník rozebrán a přemístěn do Borské ulice. Na tomto místě se
z postranních křídel a původního podstavce udělal nový podstavec a na něj se
postavil zmenšený pomník (z původního pomníku tam zbyl jen čsl. lev a část
schodiště). V této podobě pomník existuje dodnes.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou více než polovinu roku, proto mi dovolte informovat Vás
o stavu investičních akcí v naší obci.
Bezesporu nejdiskutovanější akcí tohoto roku je stavba „Dalovice – úpravy
průtahu obcí“. Po dlouhé době se provedl poměrně radikální zásah
do hlavní dalovické komunikace. Finální stav je na posouzení každého
jedince. Přestože jsem zaznamenal řadu negativních názorů, jsem rád, že je
většina těch, kteří jsou s výsledkem spokojeni. V této souvislosti děkuji
všem za trpělivost při stavbě, kdy byla zvýšena hlučnost i prašnost
a prostředí nebylo zrovna komfortní.
Co do finanční náročnosti je tato akce srovnatelná s rekonstrukcí ulice
Horní, na kterou proběhlo též řádné výběrové řízení. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Eurovia, která nabídla provedení akce za nejnižší cenu.
S rekonstrukcí Horní ulice se započalo v srpnu 2013. Hlavními pracemi
bude kompletní výměna podkladových vrstev, položení nového asfaltu
a zřízení chodníku. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá
na sanovaném sesuvném území a práce jsou technologicky náročné,
postupujeme v úzké spolupráci s geologem.
V současné době se připravuje výběrové řízení na rekonstrukci části ulice
Letní. Kromě nové komunikace a veřejného osvětlení bude v Letní ulici
zřízeno i nové odvodnění dešťových vod do Vitického potoka. Termín
samotné realizace záleží na klimatických podmínkách.
Další významné investice se týkají ZŠ a MŠ Dalovice. V první řadě se
dokončila a zkolaudovala nová budova mateřské školy. V letních měsících
se upravila školní zahrada pro potřeby školky, aby bylo možné instalovat
houpačky a prolézačky. Na podzim je ještě nutné provést výsadbu křovin
a stromů.
V této souvislosti se zastupitelstvo bude v nejbližším čase zabývat otázkou
dalšího využití objektu mateřské školy v Májové ulici.
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Během hlavních prázdnin byla dokončena výměna střešní krytiny
na budově druhého stupně základní školy a na školním hřišti byl škvárový
povrch vyměněn za štěrkopískový.
V nejbližší době, před zahájením topné sezóny, nás ještě čekají investice
do výměny kotle v budově základní školy.
V obecním panelovém domě čp. 229 - 230 Na Výsluní byla vyměněna
okna za plastová. Tímto jsou všechny obecní byty na sídlišti vybaveny
plastovými okny.
Vyměněn byl také jeden poruchový plynový kotel pro centrální vytápění
za nový. Během podzimu budeme vybírat nového dodavatele plynu,
abychom se pokusili v následujícím období zachovat co nejlepší cenu plynu
pro nájemníky v obecních bytech (Na Výsluní a v DPS) a také pro základní
školu. V nejbližší době se rovněž budou měnit v obecních bytech
Na Výsluní stávající vodoměry za nové.
Neustále pokračují práce na novém územním plánu Dalovic. Přes řadu
překážek se proces nového územního plánu blíží ke zdárnému konci.
Poměrně hodně dotazů směřuje na „kamennou školku“ (Hlavní čp. 82).
Koncem srpna nabylo právní moci stavební povolení na rekonstrukci
tohoto objektu. Nyní je třeba vypsat výběrové řízení na zhotovitele.
Následně bude moci začít samotná realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná
o poměrně obsáhlý projekt, budu Vás o něm podrobněji informovat
v samostatném článku příštích Dalovických listů.
L. Kolovrátek
34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 24. 6. 2013
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
X na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
X schváleno bylo přidělení bytu 1+1 na adrese Na Výsluní 225/3
na základě žádosti čj. 1077/13,
X schváleno bylo přidělení bytu č. 2 v DPS na adrese Hlavní 273
na základě žádosti čj. 1067/13,
X schváleno bylo prodloužení nájemní smlouvy na byt v MŠ, Májová 196
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do 30. 11. 2013 na základě žádosti čj. 1149/13,
X přijato bylo rozpočtové opatření č. 5,
X odsouhlasena byla Obecně závazná vyhláška č.3/2013 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství,
X zastupitelstvo schválilo ZŠ a MŠ Dalovice čerpání z fondu odměn,
převedení finančních prostředků z rezervního fondu na provoz školy,
změnu zřizovací listiny a nové místo výkonu MŠ,
X ZO schválilo vítěze výběrového řízení firmu Eurovia CS, a.s., Karlovy
Vary na rekonstrukci ulice Horní a pověřilo firmu ABRI provedením
výběrového řízení na zhotovitele stavby Společenského domu (bývalé
Kamenné školky) a výběrovým řízením na zhotovitele stavby
rekonstrukce Letní ulice,
X ZO pověřilo firmu PROFI GM, s.r.o., provedením úprav veřejného
osvětlení v obci,
X ZO přijalo cenovou nabídku na projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby „Odvodnění dešťových vod ulice Borská - Letní“ od firmy ALFA
PROJEKT Otovice,
X starosta obce informoval o provedené kontrole OSSZ Karlovy Vary
(bez závad),
X ZO schválilo účelovou dotaci obce na opravu střešní krytiny
na nemovité kulturní památce - kostele Panny Marie Utěšitelky,
X souhlas byl dán k žádosti o dotaci na opravu lesní cesty na pozemku
p. č. 424, k.ú. Všeborovice,
X místostarostka obce navrhla kontrolnímu výboru provést namátkovou
kontrolu vyúčtování služeb v obecních bytech za rok 2012, kontrolu
smluv a kontrolu korespondenčního styku s občany – návrh byl přijat,
dále místostarostka informovala ZO o připravovaném záměru změny
uklízecí firmy v obecních domech Na Výsluní a upozornila zastupitele
na § 83 zákona o obcích (hlasování zastupitele při záležitosti týkající se
osoby jemu blízké),
X zastupitelé se jednotlivě vyjádřili k dopisu J. Geberové, která si
stěžovala, že v Dalovických listech nebyl zveřejněn její článek týkající se
výsledku přijímacího řízení na nového správce majetku obce.
35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 30. 7. 2013
Z mimořádného jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
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X ZO schválilo částku Kč 269 830,- na projektovou dokumentaci
rekonstrukcí ulic Letní a Horní a na náměstíčko před OÚ (po schválení
dotace Sdružení KHZ má obec dostat převážnou část finančních prostředků
zpět),
X starosta obce informoval o výmazu školní jídelny pod příspěvkovou
organizací ZŠ a MŠ Dalovice (ŠJ patří obci, provozovatelem je nyní firma
Scolarest) a o navýšení kapacity v MŠ Dalovice z počtu 50 na 75 dětí,
X ZO schválilo fakturu ve výši Kč 235 180,95 bez DPH za opravu výtluků
v obci a smlouvu a smlouvě budoucí - týkající se směny pozemků
u fotbalového hřiště.
36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 2. 9. 2013
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
X na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
X ZO dalo souhlas s provedením plynové přípojky pro přetlakovou
tenisovou halu na kurtech tenisového oddílu TJ Čechie a uzavřením
smlouvy s provozovatelem haly,
X další souhlasy byly dány k žádostem čj. 1481/13 (zřízení věcného
břemene) a čj. 1576/13 (úprava u RD pro odvod dešťových vod),
X přijato bylo usnesení o směně pozemků p. č. 670 v k.ú. Dalovice
za 674, 675/28, 675/38, část 671/1 k.ú. Dalovice (pozemky u hřiště),
X schváleno bylo prodloužení kanalizace a rozšíření úpravy ulice K Lesu,
bezúplatné převody pozemků souvisejících se stavbou „Dalovice – průtah
obcí“ a odkup 46 m2 pozemku od soukromého majitele z důvodu rozšíření
komunikace,
X na vědomí se vzaly zprávy finančního a kontrolního výboru,
X ZO rozhodlo rozúčtovávat úklid společných prostor v obecních domech
Na Výsluní částkou 100,- Kč/měsíc na bytovou jednotku,
X ZO schválilo, že po ukončení smluvního vztahu k 31. 10. 2013 s firmou
provádějící úklid společných prostor v obecních domech Na Výsluní, je
možné uzavřít smlouvu na úklid dle žádostí čj. 1600/13 (čp. 224/225),
čj. 1433/13 (čp. 229/230) a čj. 1408/13 (čp. 229/230),
X odsouhlasen byl nákup nových bytových vodoměrů na studenou a teplou
vodu do všech obecních bytů Na Výsluní,
X ZO vyhovělo žádostem čj. 1425/13 a čj.1434/13 na splátkové kalendáře,
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X vyhlášen byl záměr pronájmu bytu č. 3(1+1) v DPS, Sadovská 100,
X zamítnuta byla žádost čj. 1436/13 o pronájem sušárny v domě čp. 227,
X schválena byla oprava sociálního zařízení v přízemí domu čp. 76/10
na náklady obce,
X přijato bylo rozpočtové opatření č. 6,
X ZO schválilo nákup a instalaci 1 nového plynového kotle a 1 bojleru
na ohřev vody do budovy ZŠ,
X ZO schválilo záměr pronájmu budovy čp. 196/1 (MŠ v Májové ul.)
X starosta obce informoval dokončení projektové dokumentace na část
ulice Letní, Horní a „náměstíčka“ před OÚ (pro dotační titul zařizovalo
sdružení KHZ), o připravovaných výběrových řízeních, o problémech
a vícepracích při akci „Dalovice – průtah obcí“, o nutnosti umístění
chráničky kabelů v ulici Horní,
X místostarostka informovala o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na Zámecký park, o pokračování přípravy projektové dokumentace
na ulici Prosluněná, o zařazení 3. válečného pomníku (na začátku Borské
ul.) v Dalovicích do centrálního registru válečných hrobů a o schůzce
stravovací komise dne 28. 8.2013.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ê v sobotu 5. října 2013 se od 9 hodin bude konat mobilní svoz
velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, koberce, linoleum,
hadry), hromádky s odpadem je nutné shromáždit u popelnic (do tohoto
svozu nepatří kovový odpad, nebezpečný odpad a stavební suť),
Ê ve středu 9. října 2013 se bude od 15 do 17 hodin na určených místech
konat sběr nebezpečného odpadu (viz letáčky), elektrozařízení se budou
přijímat pouze kompletní, za 1 ks pneumatiky z osobního auta určené
k likvidaci se platí 35,- Kč, tento sběr odpadu mohou využít jen občané
Dalovic (platí jej Obec Dalovice, stejně jako svoz 5. 10.2013), odpad musí
každý předat firmě Marius Pedersen osobně (může být požadován
občanský průkaz), odložený nebezpečný odpad bez přítomnosti majitele
nebude odvezen,
Ê „Setkání seniorů“ se uskuteční v prostorách školní jídelny ve středu
23. 10.2013 od 17:30 hodin (původně plánovaný termín byl 18. 10.),
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Ê volby do poslanecké sněmovny jsou ve dnech 25. – 26. října,
x z důvodů dodržení zákona č.128/2000 Sb. a lepší orientaci při roznášení
volebních lístků žádáme majitele domů o viditelné a správně označení
čísla popisného (popř. čísla orientačního) na jejich nemovitostech, dále
žádáme nájemníky o uvedení svých jmen na doručovací schránky,
x kdo neobdrží volební lístky, může si je vyzvednout na obecním úřadě
nebo při volbách ve volební místnosti,
Ê děkujeme všem učitelkám a dalším pracovnicím mateřské školy
za vícepráce spojené s otevřením nové budovy mateřské školy, děti byly
z výzdoby a vnitřního uspořádání nových tříd nadšeny,
Ê v sobotu 31. 8.2013 se konala u restaurace Pod mostem akce pro děti
nazvaná „Rozloučení s létem aneb hola hola škola volá“, které se zúčastnilo
60 dětí, paní Jitka Bernhartová spolu s dalšími organizátory připravila
pro děti zábavné a úspěšné odpoledne, sponzorem této akce byla restaurace
Pod mostem a Obec Dalovice, všem organizátorům a sponzorům patří
poděkování.

Parkování v Dalovicích
V Dalovicích, stejně jako v řadě jiných obcí, jsou problémy s parkováním.
Počet aut se stále zvyšuje a původně navržené odstavné a parkovací plochy
nestačí. U nově postavených domů je počet parkovacích míst stanoven
podle ČSN 73 6110. Při výstavbě rodinných domů stavební úřad přímo
stanoví, kolik odstavných míst je nutné realizovat na vlastním pozemku
u rodinného domu.
Problémy s parkováním vznikají především u starších domů. Majitelé
mají často dostatek místa pro parkování na svém pozemku, ale nevyužívají
toho a svá vozidla parkují na obecní komunikaci. V celé řadě případů tím
porušují zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
§ 25 odst. 3 a § 27 odst. 1 písm. a) a d).
Obec Dalovice se snaží při rekonstrukci komunikací v obci, v souladu
se zákonem, rozšířit počet parkovacích míst určených především
pro krátkodobé parkování. Ne všude je však možné (např. ve Všeborovické
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ulici je parkování zcela zakázáno) a ne všechny komunikace již prošly
opravou a modernizací (např. pro Borskou ulici se projekt nyní připravuje).
Bohužel musíme konstatovat, že je v obci řada řidičů, kteří parkují
v rozporu se zákonem na obecních komunikacích a způsobují tak řadu
nebezpečných situací pro ostatní řidiče. Typickým příkladem je parkování
v Borské ulici.
Tam je zákaz parkování na všech místech, kde nezůstává 6 m volné šířky
komunikace pro dva jízdní pruhy nebo kde se jedná o zatáčku. Řada řidičů
parkuje v Borské ulici bez ohledu na nutnost dodržování zákona a hrozby
pokuty od Policie ČR. Výmluvy typu „ parkování u domu by ohrozilo
jeho statiku“ nebo „ na volnou plochu u domu se špatně zajíždí“ nelze brát
v úvahu. Každý majitel auta by si měl ještě před jeho koupí promyslet, kde
bude parkovat. Obec Dalovice nemá žádnou povinnost zajišťovat místa
pro parkování.
V praxi může nastat případ, že na širší komunikaci jsou povolena místa
pro dlouhodobé parkování (např. místo pro invalidy). Majitel vozidla může
z vážných důvodů požádat Obec Dalovice o pronájem parkovacího místa
v souladu s OZV č. 3/2013. V tomto případě je nutné, aby vyplnil tiskopis
„Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro zřízení
vyhrazeného parkování v obci Dalovice“ a získal všechna potřebná
souhlasná stanoviska.
Závěrem ještě ke krátkodobému parkování v blízkosti ZŠ a MŠ. Rodičům
přijíždějícím od Vysoké doporučujeme parkování v ulici Průběžná,
ostatním pak na začátku ulice Borská (podél potoka a za pomníkem),
na náměstíčku před OÚ a v okolí pošty. Do areálu školy je vjezd povolen
jen zásobovacím vozidlům a soukromým autům učitelů.
PODĚKOVÁNÍ
Dne 13. 8.2013 nás zaplavil bouřkový déšť a vytopil spodní část ulice
Pod Strání. Na pomoc nám ochotně přijeli členové místního Sboru
dobrovolných hasičů a za to jim děkujeme. Přes pozdní večerní hodiny
odčerpali zaplavené parkoviště před domem i sklepy. Ještě jednou
děkujeme.
Pavézkovi
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NOVELIZACE VYHLÁŠKY O KÁCENÍ STROMŮ
Od 15. 7. 2013 platí prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
Novinkou je, že majitel zahrady již nemusí ve správním řízení žádat
příslušnou obec o povolení pokácet stromy na své zahradě.
Zahrada je definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený
pozemek (ne pouze ohraničený živým plotem) u bytových a rodinných
domů v zastavěném území obce“. Za zahradu nejsou považovány např.
pozemky v zahrádkářských osadách. Kácet na zahradě bez povolení
však nelze památný strom.
Obvyklá doba kácení je v době vegetačního klidu (1.10. – 31.3.)
kdy jsou stromy bez listů a už nejsou plné mízy. Pokud kácení probíhá
mimo tuto dobu, je nutno dbát, aby nedošlo k porušení jiných zájmů
tohoto zákona (např. poškození hnízd ptáků, vyrušení ptáků zejména
při rozmnožování a odchovu mláďat, poškození biotopů).
Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je
vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.
Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud jejich plocha nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny na pozemku uvedené v katastru nemovitostí jako plantáž
dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí na zahradách (viz výše).
Ke kácení stromořadí (nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy) nebo
jednotlivých stromů ve stromořadí je třeba mít vždy povolení.
Tiskopis „Žádost o povolení kácení dřevin“ je k dispozici na Obecním
úřadě v Dalovicích a na webových stránkách obce. Povolení za obec
vyhotovuje, po místním šetření, paní Z. Lodrová na základě posudku
dendroložky paní Ing. M. Novákové.
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KIWI MUŽ 2013
Dne 3. 8.2013 se konal 22. ročník terénního triatlonu KIWI MUŽ, jehož
hlavním organizátorem byl za Kiwi Bike Team Dalovice pan Michal
Šembera. Závod se pořádal ve spolupráci s TJ Slavia Karlovy Vary.
Start závodu byl ze stanoviště na koupališti Rolava v Karlových Varech,
kde proběhla i první etapa – 500 m plavání. Ve druhé etapě jeli závodníci
23 km na kole a ve třetí byl 3 km běh. Cíl závodu byl v Dalovicích. Závodu
se zúčastnilo celkem 92 účastníků (profesionálů i amatérů). Obec Dalovice
patřila tradičně mezi hlavní sponzory této akce.
Přehled vítězů
Kategorie „Muži – Profi“
1. Jan Kubíček, Česká spořitelna
2. Martin Jiskra, X-TEAM BANO
3. Tomáš Eberl, X-TEAM BANO

čas 01:06:28
čas 01:06:55
čas 01:08:32

Kategorie „Ženy – Profi“
1. Irena Klingorová, PROFI SPORT CHEB
2. Martina Kabilová, TRI CHEB

čas 01:24:20
čas 01:26:33

Kategorie „Muži – Hobby“
1. Jiří Šilhan
2. Josef Vacek
3. Karel Dušek

čas 01:14:14
čas 01:14:59
čas 01:15:01

Kategorie „Ženy – Hobby“
1. Dana Kopecká
2. Klára Mottlová
3. Helena Vrbická

čas 01:35:36
čas 01:38:19
čas 01:40:10

Žákovskou kategorii vyhrál Matěj Mašek s časem 01:58:16.
Nejmladším účastníkem byl Jiří Lafek (11 let), nejstarším účastníkem byl
Karel Sýkora (68 let), Kiwi mužem Dalovice se stal Aleš Ritter, Kiwi
ženou Dalovice se stala Ilona Váchová. MISS KIWI byla zvolena Klára
Mottlová a MISSÁKEM KIWI Igor Chodoumský.
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NAUČNÁ STEZKA OBCÍ DALOVICE (text ČJ) – 3. část
Stanoviště č. 7
(křižovatka ulic Pod Lipami a Letní)
Na tabuli je panoramatický snímek Krušných hor s uvedením názvů
nejznámějších míst (zpracoval Ing. L. Kolovrátek).
Stanoviště č. 8
(u hasičské nádrže v Letní ulici)
„Vysoká“
Nyní přicházíme z východní strany do Vysoké, která je části obce
Dalovice.
Původně byla Vysoká osadou, která vznikla na počátku 15. století. V té
době se v Dalovicích stavěla nová tvrz dvorcového typu, při které pomáhali
němečtí řemeslníci. Bylo zapotřebí hodně dřeva, a proto se kácel les nad
Vitickým potokem. Po dokončení stavby tvrze požádali Němci majitele
dalovického panství, zda by se mohli trvale se svými rodinami usadit na
čerstvě vymýcené půdě. Dostali souhlas, a tak si začali v místě dnešní
Vysoké stavět první domy s malým hospodářstvím v jejich okolí.
Při mapování majetku drobné šlechty na Loketsku v roce 1655 byla Vysoká
poprvé uváděna jako obec, součást panství Dalovice. Původně se uváděl
název Hohdorf, později Hochdorf nebo Hohendorf.
Zatímco Všeborovice založili Slované a obec byla typickou zemědělskou
obcí, Vysokou založili němečtí kolonisté a bydleli v ní převážně němečtí
řemeslníci a nájemní dělníci. Teprve v 19. století se zemědělská výroba
začala i tady více rozvíjet a ve Vysoké vznikl jeden velkostatek a šest
zemědělských hospodářství různé velikosti.
Ze starých kronik víme, že v obci byly vždy problémy s pitnou vodou.
Přírodní pramen byl jen jeden a ten v průběhu let musely doplnit 4 pumpy.
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Zdroje pitné vody přesto nestačily, a proto se v roce 1895 stanovila
podmínka, že kdo chce stavět dům, musí mít nejprve vlastní studnu. Když
se náhodně podařilo při jednom vrtu objevit vydatnější zdroj vody, byla
postavena dřevěná kašna a do té se pramen svedl. Budování vodovodu bylo
zahájeno až na začátku 20. století za významné podpory majitelky
dalovického panství baronky Mathildy Riedl von Riedenstein.
Elektrická energie byla do části obce poprvé zavedena v roce 1913, celá
obec byla elektrifikována až po roce 1945.
Před koncem této (Letní) ulice uvidíme po pravé straně hrázděný dům čp.
10, který je nejstarším domem ve Vysoké. Jedná se o nemovitou kulturní
památku evidovanou pod reg. číslem 35023/4-781.
Pokud z Letní ulice na jejím konci odbočíme doleva, dostaneme se
na Borské ulici k další památce - ke kapli sv. Anny. Původní kaple z let
1780-1782 stála asi o 100 m po Borské ulici výše (poblíž domu čp. 49) a
na konci 19. století byla zbořena. Současná kaple sv. Anny byla postavena
v letech 1903-1904. Na věžičce byly umístěny hodiny a malý zvon. Uvnitř
kaple stál jednoduchý oltář a na něm byla umístěna dřevěná soška sv. Anny
držící na pravé ruce malou Pannu Marii a na levé ruce Ježíška. Kdy se
soška ztratila, není známo. Mše se v kapli nikdy nekonaly, lidé se sem
chodili pouze modlit a z tohoto místa se vypravovaly pohřby.
Další část této sportovně relaxační a naučné stezky vede Spádovou ulicí
k Vitickému potoku, dále Sadovskou ulicí a zpět na ulici Borskou.
Stanoviště č. 9
(křižovatka ulic Spádová a Sadovská)
Nyní se nacházíme u Vitického potoka, který pramení v katastrálním území
Vysoká Štola (nedaleko Nejdku) u Trousnické skály (949 m n.m.).
Jeho tok pokračuje směrem na Fojtov, Děpoltovice, Nivy, Podlesí
a okrajem Sadova do Dalovic. Cestou posiluje Vitický potok celá řada
přítoků. Z těch větších je možné jmenovat např. Lužecký potok (před
Děpoltovicemi) a Sadovský potok (před Vysokou).
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Do Dalovic přitéká Vitický potok ve výšce 384 m n.m. Následně pokračuje
okrajem části obce Vysoká, středem části obce Dalovice a na okraji, v části
Všeborovice, se vlévá do řeky Ohře.
Do roku 1995 byl Vitický potok značně znečisťován Sadovským potokem,
do kterého pouštěla plavírna kaolinu v Lesově svůj odpad. Nyní je Vitický
potok čistý, plavou v něm ryby a na hladině se objevují divoké kachny.
Na pravém břehu Vitického potoka můžeme vidět pole, která jsou
v majetku Karlovarského kraje (obhospodařuje je Střední zemědělská škola
Dalovice) a les, který je ve vlastnictví České republiky (s ním hospodaří
Lesy ČR). V 19. století a na začátku 20. století se na velké části této plochy
nacházelo ložisko hnědého uhlí.
Během 1. poloviny 19. století se hnědé uhlí těžilo povrchově pro potřeby
porcelánky. V druhé polovině 19. století se výroba v porcelánce značně
rozšířila, a z tohoto důvodu byl v roce 1868 oficiálně otevřen hlubinný důl
Anna I. a na začátku 20. století důl Anna II. (doly byly umístěny nedaleko
od porcelánky, blíže k silnici vedoucí směrem do Zálesí).
V dole Anna I. pracovalo roku 1913 až 75 dělníků, maximální hloubka
těžby dosáhla 72 m a roční těžba byla 54 500 tun hnědého uhlí.
Během třicátých let 20. století dolehla na celý průmysl Československa
světová hospodářská krize a výroba v dalovické porcelánce se začala
omezovat. Roku 1938 byla těžba uhlí v dolech Anna I. a Anna II. zcela
zastavena a už nikdy se neobnovila. Těžní věže, lanovky na uhlí a veškerá
důlní zařízení byla dána v průběhu II. světové války k dispozici válečnému
průmyslu. Doly byly zavaleny a jejich povrch srovnán s okolní krajinou.
Pokud se vydáme cestou proti toku Vitického potoka, dostaneme se
do rekreační oblasti Dalovic, nazývané „Marakána“. Severovýchodně
od „Marakány“ se nachází ložisko kaolinu. Podle plánů krajského úřadu by
v budoucnu přes část tohoto naleziště mohl vést obchvat Karlových Varů.
Když budeme pokračovat Sadovskou ulicí po proudu Vitického potoka,
uvidíme po levé straně čtyři zcela stejné domy. Jedná se o obecní domy
s pečovatelskou službou pro dalovické seniory.
Na konci Sadovské ulice se dostaneme zpět na ulici Borskou a směrem
doprava dojdeme zpět k porcelánce.
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Stanoviště č. 10
(křižovatka ulic Borská a Průběžná)
Na křižovatce ulic Borská a Průběžná vidíme rohový dům čp. 113, který
je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod reg. číslem 32089/4-782.
Jedná se o typický měšťanský dům z druhé poloviny 19. století.
Na začátku 20. století bylo v domech kolem této křižovatky rušno. V domě
čp. 92 byl původně hostinec, později řeznictví a prodejna tabáku a novin.
V domě čp. 97 byl nejdříve obchod a pak restaurace s letní zahradou.
Na protější straně ulice v domě čp. 165 bývalo krejčovství. Směrem ke
středu Vysoké byl v domě čp. 86 obchod, čp. 91 pivnice a čp. 72 pekařství.
Na začátku Průběžné ulice v domě čp. 64 byla pošta, naproti v čp. 130
obchod a čp. 122 byl kovárnou.
V průběhu II. světové války došlo k uzavření některých obchodů
a řemeslnických dílen a po roce 1945 se postupně zavřely i ostatní.
V současné době si podnikatelé většinou našli jiná místa pro své podnikání.
Celou Borskou ulicí vede cyklostezka, která směřuje z Karlových Varů
k hranicím s Německem a obráceně.
Ulicí V Břízkách, která je nedaleko křižovatky ulic Borská a Průběžná, se
dostaneme do ulice Trojmezní. Název ulice vznikl podle toho, že v této
lokalitě se setkávají tři katastrální území – Dalovice, Všeborovice a Vysoká
u Dalovic.
Přibližně v polovině Průběžné ulice, po pravé straně, vede cesta na dvě
fotbalová hřiště.
Pokračujeme-li Průběžnou ulicí podél porcelánky, dostaneme se zpět
do výchozího bodu sportovně relaxační a naučné stezky na Hlavní ulici.
(Příloha – orientační mapka s čp. domů)
J. Zajíčková
Poznámka
Některé informační tabule jsou nyní prozatímně umístěny na jiném místě
vzhledem k rekonstrukci ulic.
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