VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 8/2013

Dům čp. 85, ulice Pod Parkem, Dalovice
- nachází se nedaleko Körnerova dubu v Zámeckém parku,
- po II. světové válce byla v tomto domě restaurace „U Nováků“,
- více informací na str. 15

35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 03.10.2013
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
X na vědomí se vzala zpráva stavební komise (obsah zprávy je vždy
přílohou k zápisu z jednání, který je zveřejněn na úřední desce, webových
stránkách obce a na obecních vývěskách),
X ZO schválilo pronájem budovy čp. 196 v k.ú. Dalovice dle žádosti
čj. 1838/13 a pověřilo starostu obce jednat o ekonomických podmínkách
pronájmu a následně podat zprávu na ZO,
X ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 138/1 v k.ú. Dalovice na základě
žádosti čj. 1357/13,
X zamítnuta byla žádost čj. 1759/13 na prodej pozemku p.č. 181/1
v k.ú. Všeborovice,
X souhlas byl vyjádřen k předloženému návrhu na stavební úpravy objektu
čp. 112 na p.p.č. 141/1 v k.ú. Dalovice dle žádosti čj. 1852/13,
X schválen byl záměr pronájmu p.p.č. 72 v k.ú. Dalovice,
X přidělen byl byt č. 2 o velikosti 1+1 v DPS, Sadovská 100 na základě
žádosti 1758/13,
X na vědomí se vzala žádost na splátkový kalendář na dlužné nájemné,
rozhodnutí se odložilo na příští ZO,
X schváleno bylo vyřazení majetku dle návrhu ZŠ a MŠ Dalovice,
X souhlas byl dán k převedení objektu „Kanalizace, čerpací stanice“ v ulici
Nad Řekou do majetku Vodohospodářského sdružení obcí západ. Čech,
X ZO schválilo realizaci prodloužení části kanalizace a vodovodu dle PD
v ulici Horní za finanční spoluúčasti zájemců,
X starosta obce informoval o dočasném umístění sloupů elektrické
přípojky NN pro napojení areálu VELTA PLUS na pozemcích obce,
o dohodě na správcovství vodní nádrže na Vysoké, o mandátní smlouvě na
výběr dodavatele plynu,
X ZO vzalo dále na vědomí úhradu nákladů s vyřízením pohřbu dle žádosti
čj. 1833/13, dopis čj. 1834/13 o využívání a placení topení v kočárkárně
a sušárně jednoho obecního domu Na Výsluní, uzavření dodatku na
prodloužení předání PD k rekonstrukci domu čp. 82 v Dalovicích,
X místostarostka informovala o nutnosti přípravy projektové dokumentace
na opravu komunikací, parkovacích a ostatních ploch Na Výsluní (odborný
odhad nákladů na tuto akci je minimálně 5 – 7 mil. Kč).
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
X Ve dnech 25.10. – 26.10.2013 se konají volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Volební místnost bude v Dalovicích v přízemí obecního
úřadu. Připomínáme voličům, že u voleb musí předložit PLATNÝ
občanský průkaz nebo cestovní pas.
X Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností v čl. 2 uvádí, že o nedělích a státem uznávaných svátcích
nelze provádět práce spojené s užíváním strojů a přístrojů způsobujících
hluk. Z tohoto ustanovení vyplývá, že kdo například v neděli způsobuje
hluk používáním sekačky na trávu či okružní pily, porušuje tuto vyhlášku
a může být finančně postižen.
Dále upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č.2/2012
o ochraně ovzduší. Platí zákaz spalovat tuhé, kapalné nebo plynné látky
nevhodné pro topné medium. V případě, že z komína bude vycházet kouř
znečisťující ovzduší, hrozí majiteli nemovitosti vysoká finanční pokuta.
Obě OZV jsou zveřejněny na webových stránkách obce Dalovice.
X V neděli dne 01.12.2013 se koná od 17:00 hodin před Obecním úřadem
Dalovice slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Uvítáme, když si místní
podnikatelé při této příležitosti na náměstíčku před OÚ otevřou stánky
např. s občerstvením, vánočním pečivem, tradičními vánočními ozdobami,
svíčkami, jmelím (předem nutné ohlásit na OÚ).
X Stavební povolení na Společenský dům (bývalou „kamennou školku“)
na Hlavní čp. 82 nabylo právní moci, ale není dosud plně dohotovena PD
pro výběrové řízení (termín dopracování byl projektantovi prodloužen do
16.10.2013). Starosta obce uvede v příštích DL podrobnější informace.
X Opakují se dotazy
na „bio-prodejnu“ a „soukromou školku“ v Dalovicích.
Odpovídáme:
> „bio-prodejna“ sídlí v Příční ulici (areál SZeŠ), otevřeno ve středu
a ve čtvrtek 13:00 – 18:00 hodin, informace na tel. č. 604 258 219,
> „soukromá školka“ – dětský koutek sídlí v Borské 143/2, informace
na tel. č. 728 379 758 nebo 773 613 812.
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KOLIK MUSÍME PLATIT ZA NOVÉ DOKLADY?
Občanský průkaz
Dovrší-li občan ČR patnácti let, musí požádat obecní úřad s rozšířenou
působností (např. MMKV) o vystavení občanského průkazu. Pokud tak
učiní do 30 dnů od dosažení věku 15 let, žádné poplatky platit nebude.
Po této lhůtě, může dostat pokutu do Kč 10 000,-.
V případě zjištění, že občan ČR nepožádal o vystavení občanského
průkazu, hrozí mu sankce až do výše Kč 15 000,-.
Bez poplatku se provádí výměna prošlého občanského průkazu za nový.
Pokud bude žádost o výměnu podána ve lhůtě delší než 15 dní od ukončení
platnosti průkazu, jedná se o přestupek, za který může být uložena pokuta
až do výše Kč 10 000,-.
Nyní máme možnost si vybrat nový občanský průkaz „bez čipu“ (zdarma),
nebo „s čipem“ (Kč 500,-). Čip přináší výhody pro komunikaci s úřady.
Jestliže došlo ke změně bydliště nebo příjmení, je povinnost si nechat tyto
změny zapsat do občanského průkazu (zdarma) – do 15 dnů od změny.
Volitelný je zápis údaje o rodinném stavu, registrovaném partnerství
a akademickém titulu.
Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu je nutné ve vlastním zájmu
(možnost zneužití cizí osobou) nahlásit tuto skutečnost neprodleně na
příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností (při odcizení se
doporučuje i na Policii ČR).
Za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený občanský průkaz zaplatíte
100,- Kč. Před vyhotovením nového občanského průkazu se vystavuje na
dobu 1 měsíce dočasný průkaz.
Cestovní pas
Od 27.06.2012 musí mít všechny děti, které cestují v doprovodu rodičů
mimo „Schengen“, svůj vlastní cestovní pas. Pro děti do 15 let se zaplatí za
vystavení cestovního pasu do 30 dní Kč 100,- (platnost pasu 5 let), v kratší
lhůtě (do 15 dnů) nutno zaplatit Kč 1 000,- (platnost pasu 6 měsíců).
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Dospělá osoba zaplatí za vystavení cestovního pasu s dobou platnosti 10 let
v základní lhůtě (30 dní) částku Kč 600,-. Při žádosti na vystavení
cestovního pasu v expresní lhůtě (do 15 dní) se platí Kč 1 500,- a lhůta
platnosti pasu je omezena na 6 měsíců.
Při ztrátě, odcizení nebo poškození cestovního pasu může být stanovena
sankce až do výše Kč 10 000,-.
Řidičský průkaz
Za nový řidičský průkaz se platí Kč 50,-. Pokud chcete vyměnit neplatný
řidičský průkaz za nový ve lhůtě do 20 dnů, zaplatíte Kč 50,-. V případě
žádosti na expresní vydání nového řidičského průkazu (do 5 dní) se platí
Kč 500,-.
U některých dokladů se k částce za jejich vydání připočítává cena
za fotografii.
Zdroj:
Deník E15 (FinExpert.cz), 02.08.2013, K. Ondráčková – Jak je to s doklady?

Obec Dalovice zve důchodce s trvalým bydlištěm v Dalovicích na

SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se bude konat ve středu 23.10.2013 od 17:30 hodin
ve školní jídelně (2. budova ZŠ, zadní vchod).
V hudebním představení
„Na podzim, když kvetou jiřiny“,
v podání Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce,
zazní písničky Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka
a lidové písně ze všech koutů naší vlasti.
Občerstvení pro přítomné seniory bude zdarma
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TENIS V DALOVICÍCH
Tenisový oddíl TJ Čechie Dalovice díky řadě nadšenců a obětavých osob je
aktivní a pořádá řadu akcí pro děti a dospělé.
V průběhu měsíců červen – září 2013 se konaly tyto turnaje:
Zúčastnilo
Datum
Turnaj
Vítěz
se
08.06.2013 Tenis mix
12 dvojic
06.07.2013 Babytenis
17 hráčů
Vejšický
Čtyřhra TJ Čechie
Miroslav Masár ml.
20.07.2013
13 dvojic
Dalovice
Pavel Červený
Matěj Cintl, tenisklub
03.08.2013 Turnaj dorost C
13 hráčů
Cheb
Vietnamsko-české
téměř 50
Jakub Zvára
07.09.2013
čtyřhry
účastníků
Josef Kankrlík
Celostátní turnaj
14.09.2013
16 hráčů
Matěj Cintl
dorost C
Babytenis
1. místo
Robin Sapušek
2. místo
Matěj Šolc
chlapci
Marek Pazdera
3. místo
Ondřej Vild
21.09.2013
1. místo
Petra Mihoková
2. místo
Viktorie Šimků
dívky
Alla Abeldinová
3. místo
Lucie Dufková
Poděkování za hezké tenisové zážitky patří všem organizátorům a také celé
řadě sponzorů, kteří turnaje podporovali.
Poznámka
V současné době se v ulici Pod Parkem a na tenisových kurtech dělají
přípravné práce pro instalaci přetlakové tenisové haly. Pokud nenastanou
žádné komplikace při jejím provozu, bude možné hrát tenis uvnitř haly
celoročně.
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STATISTIKA
Dle statistiky Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech, bylo
k 31.08.2013 v evidenci celkem 18 599 uchazečů o zaměstnání (v červenci
2013 o 58 uchazečů méně).
Počet uchazečů o zaměstnání z řad absolventů škol byl 775 a z řad
mladistvých 251.
Ke dni 31.08.2013 bylo hlášeno 1 115 volných míst (v červenci o 127 míst
více).
Nejčastěji jsou nabízena volná místa v následujících profesích:
prodavač, kuchař, uklízeč, pomocná síla, servírka, řidič, administrativní
pracovník, řídící pracovník, recepční a lékař.
V současné době připadá na jedno volné pracovní místo v Karlovarském
kraji 17 uchazečů.
Zdroj: www.karlovarskenovinky.cz

DALOVICE – statistika k 30.09.2013
Počet obyvatel celkem
z toho - mužů
- žen
Rozdělení dle částí obce
Dalovice
Všeborovice
Vysoká
Věkové složení obyvatel
0 - 20 let
21 - 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 100 let
Počet narozených dětí od 01.01.2013 – 30.09.2013
chlapců
děvčátek
Zdroj: Statistická evidence Obce Dalovice
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1961
968
993
1260
429
272
409
252
334
277
689
13
6
7

TIP NA VÝLET
Směrem západním
Tak se nějak přihodilo, že z velké většiny již naše opečovávané pozemečky
jsou již skoro připraveny k odpočinku, no a co my? Možná se přemluvíme
a některý slunečný den věnujeme jenom sobě a poznávání svého okolí.
Uděláme si nejnutnější přípravy a vydáme se směrem na Kraslice, ty jsme
již „prochodili“, a tak v Kraslicích před kostelem zabočíme do leva a podle
značení se vydáme směrem na Luby.
Město Luby, bývalý Schönbach, leží na území, o kterém se v období
prvního osídlení mluvilo jako o „okolním lese“ nebo „lubském újezdu“.
První zmínky osídlení lze datovat do let 1100 a 1140. V roce 1149
postoupil německý král Konrád III. Území Lubů Vladislavovi II., který je
roku 1165 daroval waldssasenskému klášteru. Roku 1319 byly Luby
povýšeny z vesnice na město, se stejnými právy, která mělo město Cheb.
Kolem poloviny 15. století získal Luby s okolím Matyáš Šlik. Roku 1597
kupuje lubské panství císařský rada a prokurátor Jindřich z Písmice. Ten se
do historie města zapsal postavením zámku, který sloužil svým majitelům
více než 300 let. V držení tohoto roudu je lubské panství do roku 1739, od
této doby dochází k častému střídání majitelů. Z historických záznamů je
možno se dovědět, že městem projel v roce na své cestě také Johan
Wofgang Goethe.
V roce 1890 jsou Luby druhým největším městem na chebsku. Většina lidí
se zde živí výrobou hudebních nástrojů – ať již samotnou stavbou, nebo
jenom jejich částí. Po roce 1945 vznikla společnost Cremona, dnes akciová
společnost Strunal CZ. V dnešní době je tato společnost největším
producentem strunných nástrojů v Evropě. Továrna navázala na bohaté
tradice budované řemeslníky a mistry od druhé poloviny 16. století.
A již jsme se pokochali a můžeme se dát dále směrem k městu Skalná.
Příznivcům našeho národního sportu – fotbalu – není třeba připomínat, že
zde prožila mládí jedna z největších hvězd tohoto sportu – Pavel Nedvěd.
Město Skalná vzniklo kolem roku 1200 pod románským hradem Vildštejn
(Wildstein), založeno bylo jedním z nejstarších rodů na území historického
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Chebska. Název hradu a později osady vznikl nejspíše z toho, že hrad byl
vystaven na skalnatém výběžku nad údolím potoka Sázek. V roce 1407
získala město vlivná rodina Franckengrünerů. Dále drželi panství, v letech
1524 – 1531, Šlikové, na konci 16. století přešlo panství do rukou
Trauttenbergů. S jejich odchodem začal spravovat Skalnou průmyslnický
rod Wilhelmů. V roce 1894 prodali Wilhelmové panství Skalná hraběti
Engelhardtovi von Wolkenstein-Trotsburg. Za jeho majetnictví rostl
význam tohoto regionu a dne 5. 12. 1905 povýšil císař František Josef I.
Skalnou na město.
No a teď již hupky dupky do Chebu. Přestože všichni město Cheb známe,
myslím, že trocha historie nezaškodí. Takže – první písemná zmínka
pochází u roku 1061, kdy Chebské hradiště bylo osídleno Slovany. Roku
1146 připadá Chebsko císaři Friedrichu I. Barbarossovi, který zde nechává
kolem roku 1180 postavit středověký hrad. Chebský hrad – jeho historie se
začala psát na počátku 12. století. Dějiny hradu jsou spojeny s mocným
rodem Štaufů. Friedrich Barbarossa nechal původní objekt přestavět na
císařskou falc, která je jediným reprezentantem tohoto typu hradní
architektury na našem území. Dochováno je torzo paláce, obranná Černá
věž či románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly. Kromě
zakladatele navštívil hrad také „Otec vlasti“ Karel IV nebo Jiří z Poděbrad.
Město bylo založeno roku 1204 a patřilo střídavě k Čechám a Německu, od
roku 1322 je součástí českého státu. Jak jistě všichni víme, byl dne
25. února 1634, v budově dnešního Městského muzea, zavražděn Albrecht
z Valdštejna.
Město Cheb bylo od středověku významným dopravním a obchodním
centrem. Leželo na důležité královské obchodní cestě z Norimberku do
Prahy. Centrum Chebu je velice zachované – půdorys, náměstí, zbytky
hradeb. Z tohoto důvodu je právem městskou památkovou rezervací.
Špalíček – je symbolem chebského náměstí. Tvoří jej komplex jedenácti
domů, rozdělených Kramářskou uličkou. Vyrůstal od 13. století na místě
kramářských bud a masných krámů.
A teď už konec historie a vzdělávání a šupem zpátky domů. Snad příště
méně vzdělávání - a více zábavy, ale kdož ví…………
Z. Lodrová
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ZAJÍMAVOSTI
Již více než jeden rok existuje web (www.priznaky-projevy.cz), který se
věnuje příznakům a projevům onemocnění. V současné době web obsahuje
popis více než 500 nemocí. Na tvorbě webu spolupracují MUDr. Zbyněk
Mlčoch, MUDr. Michal Šnajdr, MUDr. Kateřina Pištorová a další lékaři.
Z webových stránek se dovíme například, že:
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (MRTVICE)
- projevy mohou být velmi rozmanité od slabých projevů až po velmi
závažný stav,
- nejčastější příznaky jsou náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti
tváře (pokles ústního koutku), horní a dolní končetiny na jedné polovině
těla, náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním slova,
náhlá porucha zraku, náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě apod.
INFARKT MYOKARDU
- mezi nejčastější příznaky patří déletrvající (přes 10 minut) tlaková krutá
svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti, typické je vyzařování bolesti
do ramene, krku, levé ruky a lopatky, mohou se objevit bolesti zad,
břicha a čelisti, nadměrné pocení, úzkost a dušnost,
- u žen je někdy příznakem únava, nevolnost, zvracení, podrážděnost,
brnění rukou, potíže s dechem, pocení, závratě, bušení srdce, bolesti
v zádech, bolesti v nadbřišku a pocit nepravidelného tepu.
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
- projevy v úvodní fázi jsou např. bolesti za okem, stavy nezvyklé únavy,
mravenčení a snížení citlivosti v rukou a nohách, poruchy koordinace
pohybů, snížená pohyblivost (výpadek svalových skupin pro jednu
funkci), poruchy svěračových funkcí (náhlé nucení na močení, močová
inkontinence), špatná výslovnost a zadrhávání v řeči, nejistota při chůzi,
neobratnost ruky, slabost svalů, impotence, změny nálad, poruchy
myšlení, třes při cílení na předmět apod.
Na webu jsou kromě příznaků nemocí popsány další projevy a symptomy
nemocí a řada dalších zajímavých informací.
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NAUČNÁ STEZKA OBCÍ DALOVICE (text ČJ) – 4. část
Stanoviště A - Kostel Panny Marie Utěšitelky
Věřící lidé z Dalovic navštěvovali po řadu století především kostel sv.
Anny v Sedleci u Karlových Varů, protože spolu s věřícími ze Všeborovic
a Vysoké patřili pod duchovní správu Sedlecké farnosti.
Do počátku 19. století stávala v Dalovicích pouze dřevěná kaple. Teprve
roku 1898 byla z peněžních darů občanů postavena v Dalovicích zděná
obecní kaple Panny Marie Utěšitelky. Stavitelem byl J. A. Schöberl.
Pseudorománská obdélná kaple, krytá sedlovou střechou, měla vystouplou
hranolovou zvoničku nad trojúhelníkovým štítem vstupního průčelí. Nad
polokruhově zakončeným vchodem se nacházelo kruhové okénko. Ostatní
okna v kapli byla obdélníková s polokruhovým zakončením. V interiéru
býval oltářní obraz, obrazy svatých, harmonium a lavice. Kapli spravoval
obecní výbor. Prvním knězem byl katecheta Vymetal, kterého r. 1919
nahradil kněz Paul Fritz.
Kostel Panny Marie Utěšitelky (Maria Trost Kirche) byl postaven
v Dalovicích až v roce 1929 a zaplacen z peněžních darů věřících.
Za staveniště se určil pahorek za starou kaplí. Před zahájením stavby
musela být část skály odstřelena. Plány vypracoval Karl Ernstberger
z Karlových Varů. Stavitel musel respektovat přání věřících, aby z pietních
důvodů byla zachována část dosavadní kaple. Z tohoto důvodu se přední
část kaple s věžičkou stala emporou (předsíňkou) nového kostela.
Dnes je pro nás neuvěřitelné, že 04.08.1929 byl položen základní kámen
dalovického kostela a za tři a půl měsíce byla stavba dokončena. Dne
10.11.1929 byly dovezeny a vysvěceny zvony, 17.11.1929 došlo
k vysvěcení samotného kostela.
Pseudorománský kostel Panny Marie Utěšitelky má sedlovou střechu
s polokruhovou apsidou. Do hlavního průčelí je vestavěna zajímavě řešená
hranolová věž částečně zasahující do konstrukce původní kaple. Horní část
věže se zužuje do špičky a na vrcholu je umístěn kříž. Nižší dvě patra jsou
otevřená a slouží pro umístění zvonů. Na postranní stěně kostela je velké
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obdélníkové okno doplněné menšími obdélníkovými okny. Před hlavním
průčelím stojí část původní kaple se zvoničkou. Kostel je umístěn na vršku
a je k němu zbudováno zajímavě členěné dvouramenné schodiště, do jehož
dolní části bylo původně vestavěno pět malých krámků.
V kostele byl zpočátku oltář z bývalé kaple (nový oltář jej nahradil v roce
1932), byly použity původní lavice a k nim přidány nové. Dále se uvnitř
kostela nacházelo harmonium, sošky svatých a řada církevních předmětů.
Všechna okna zdobily barevné figurální výmalby. Na stěně kostela byla
namalována freska zobrazující Pannu Marii Utěšitelku sklánějící se nad
zraněnými a nemocnými. V roce 1934 byl najat malíř E. Jantsch, aby
dozdobil kostel dalšími freskami. Jeho práce však nebyla podle představ
faráře E. Wraného, proto byly fresky po několika letech odstraněny.
V roce 1938 oficiálně vznikla v Dalovicích expozitura (samostatná část)
sedlecké farnosti. Během II. světové války (r. 1940) byly tři kostelní zvony
zkonfiskovány pro válečné účely. Ponechán byl jen malý zvon „umíráček“
na věžičce původní kaple. V roce 1944 byly zabaveny i různé kovové
předměty nacházející se uvnitř kostela.
Po skončení II. světové války v roce 1945 byla expozitura v Dalovicích
zrušena a kostel spravovali administrátoři ze Sedlece. V roce 1956 byl
kostel vykraden a bohoslužby se postupně přestaly konat. Kostel se uzavřel
a chátral. Teprve roku 1989 se díky několika dalovickým občanům
a rodákům, s přispěním Obce Dalovice, začal kostel opravovat. Od roku
1990 je opět otevřen pro veřejnost. V současnosti kostel v Dalovicích
spravuje Římskokatolická farnost Karlovy Vary – Stará Role.
Kostel Panny Marie Utěšitelky je od roku 2002 nemovitou kulturní
památkou evidovanou pod registračním číslem 51950/4-5272.

Stanoviště B - Hřbitov
Do začátku 20. století se pohřby místních obyvatel konaly na hřbitově
v Sedleci. Roku 1903 se obecní výbory Dalovic, Všeborovic a Vysoké
usnesly na zřízení vlastního hřbitova. Pro hřbitov bylo vybráno nynější
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místo na katastrálním území Dalovic. Hřbitov byl vybudován v roce 1904.
Z hlediska uspořádání byl hřbitov původně členěn do řady sektorů. Do rohu
hřbitova, vlevo od vchodu, byla postavena márnice se zvonicí. Kolem celé
hřbitovní zdi byla určená místa pro rodinné hrobky. Od vchodu vedla
středem hřbitova široká hlavní cesta lemovaná lipovou alejí. Další, užší
cesta, vedla vnitřní částí před rodinnými hrobkami kolem celého hřbitova.
Napravo od hlavní cesty byl hřbitov rozdělen do osmi hřbitovních polí,
která byla určena pro jednotlivé hroby. Poblíž vchodu, vlevo od hlavní
cesty, byla hřbitovní pole určena pro pohřbívání zemřelých dětí. Za nimi
následovalo prázdné místo (rezerva) a na konci levé části byl tzv. urnový
háj. Středobodem hřbitova byl velký kamenný kříž se soškou Ježíše,
umístěný v polovině hlavní cesty na vyvýšeném podstavci.
Na hřbitově jsou pohřbeni například:
- majitelé dalovického panství baron Friedrich Riedel von Riedenstein
(1832 – 1905) a baronka Mathilda Riedel von Riedenstein (1848 – 1937),
- spolumajitel dalovické porcelánky Ludwig Pröscholdt (1846 – 1924),
- první farář kostela v Dalovicích Paul Fritz (1875 – 1931).
Za I. světové války v letech 1914 - 1918 zahynulo 80 mužů z Dalovic,
24 mužů ze Všeborovic a 10 mužů z Vysoké. Většinou zemřeli daleko
od domova a tam byli také podle evropských zvyklostí pohřbeni. Na jejich
památku byl r. 1934 vybudován pomník, který stál na konci Zámecké ulice.
Roku 1948 byla část pomníku, deska se jmény padlých vojáků, přemístěna
na hřbitov, vlevo od vchodu. Takováto památka je považována podle
současných zákonů za válečný hrob, a z tohoto důvodu jí bylo přiděleno
Ministerstvem obrany ČR evidenční číslo CZE-4103-10075.
Dalším válečným hrobem je „Hrob rudoarmějců“ vedený na Ministerstvu
obrany ČR pod evidenčním číslem CZE-4103-10067. V tomto případě se
jedná o skutečný hrob, ve kterém je pohřbeno 12 vojáků Rudé armády,
kteří zemřeli v letech 1942 – 1944 v zajateckém táboře Dallwitz (na okraji
dnešních Dalovic). Pohřbeni byli vedle sebe na zdejším hřbitově.
V samostatném hrobě byl na hřbitově pohřben voják francouzské armády,
který zemřel v zajateckém táboře v roce 1940. Jeho ostatky byly
exhumovány v roce 1954 a převezeny do Francie.
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Tři italští vojáci, kteří zemřeli v německých lazaretních vlacích poblíž
Dalovic v roce 1945, byli pohřbeni do volných hrobů na dalovickém
hřbitově. V roce 1995 byly jejich ostatky na žádost italského velvyslanectví
exhumovány a převezeny do Itálie.
Dnes již na hřbitově nenajdeme ani „Čestný hrob vojáků německé
armády“, který se nacházel pravděpodobně v prostoru mezi „Hrobem
rudoarmějců“ a urnovým hájem. Ze záznamů v hřbitovních knihách víme,
že v tomto hrobě bylo pohřbeno 5 německých vojáků z Dalovic a okolí,
kteří zemřeli v průběhu války na různých místech, a jejich ostatky sem byly
převezeny. Také zde byli pohřbeni 4 zranění němečtí vojáci a 3 místní
ženy. Ti zahynuli při náletu amerického letectva na lazaretní vlaky stojící
poblíž Dalovic dne 17.04.1945.
V současné době je na dalovickém hřbitově řada nezaplacených hrobů
a řada zcela opuštěných hrobů. Obec Dalovice se přesto snaží, aby hřbitov
zůstával důstojným místem, kde můžeme uložit naše blízké zesnulé a kam
na ně můžeme chodit vzpomínat.

SPRÁVNÝ NÁZEV – 1. část
Dalovický kostel se původně jmenoval „Maria Trost Kirche“ a od vzniku
Československa v r. 1918 byl jeho název překládán do českého jazyka jako
„Kostel Panny Marie Utěšitelky“ (např. v knížce „Die kirchlichen
Einrichtungen des Weltkurortes Karlsbad, str. 34).
Kolem roku 1950 uvedl některý úředník do statistického hlášení, že v obci
Dalovice se nachází kostel „Panny Marie Těšitelky“. Tento název se pak
objevil v celé řadě „databází“. Doufejme, že se úředník spletl neúmyslně,
protože mezi významem někoho „těšit“ a někoho „utěšovat“ je rozdíl.
Správný název „Kostel Panny Marie Utěšitelky“ byl naštěstí dále běžně
používán (např. Historický sborník Karlovarska VI., 1998, str. 142).
J. Zajíčková
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Dům čp. 85, ulice Pod Parkem, Dalovice
Nejstaršími známými vlastníky domu, zapsanými do katastru nemovitostí
r. 1874, byli Andreas Füssl a Wilhelmine Füssl. Dalším majitelem domu se
stal r. 1894 Leonard Pöpperl, který jej prodal r. 1918 rodině Lippertových.
V letech 1934 - 1945 vlastnili dům Ernst Fischer a Emilie Fischer.
Na základě rozhodnutí místní správní komise v Dalovicích ze dne
24.05.1946 byla na dům čp. 85 zavedena národní správa (tzn., že dům se
stal majetkem Čsl. státu, který zde zastupoval MNV v Dalovicích).
Dalšími vlastníky se ode dne 03.07.1967 stali manželé Werner Pech
(kominík) a Zdenka Pechová (vedoucí služeb MNV Dalovice).
V současné době je podle katastru nemovitostí majitelem Jan Pech.
Od konce 19. století byla v domě čp. 85, s menšími přestávkami až do
II. světové války, oblíbená restaurace (hostinec) „ Körnereiche“, kam se
chodili najíst a pobavit obyvatelé Dalovic a širokého okolí (tato restaurace
dlouhodobě prosperovala na rozdíl od známé výletní restaurace „U tří
dubů“ – později „Fuchsbau“ - v čp. 31 se zaměřením především na
lázeňské hosty, která ukončila svůj provoz v době I. světové války).
Na konci II. světové války byl v domě č. 85 zřízen lazaret pro nemocné
německé vojáky.
V době národní správy byl dům pronajat manželům Novákovým, kteří
v něm provozovali restauraci nazývanou „U Nováků“ nebo „Zámecká“.
Podle vyprávění pamětníků paní Nováková (Němka) se starala o provoz
kuchyně a pan Novák (Čech) obsluhoval hosty. Lidé rádi do této restaurace
chodili, protože se v ní dobře najedli, napili a pobavili (pan Novák, byl
příjemný člověk, mezi hosty velmi oblíbený, v restauraci často hrála hudba
k poslechu a k tanci). Manželé Novákovi se r. 1966 legálně odstěhovali do
Německa.
MNV prodal r. 1967 dům do soukromých rukou a restaurace v tomto domě
už nikdy nebyla obnovena.
J. Zajíčková
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