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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NEUHRAZENÉ POPLATKY
Upozorňujeme dlužníky, že v případě neuhrazení poplatků za psy a popelnice, ani
po zaslání upomínek, bude Obec pohledávky vymáhat prostřednictvím právního
zástupce.

PRO MAJITELE PSŮ
Pes přináší nejen radost a užitek, ale i řadu nepříjemnos. Velmi diskutovaným
problémem je uklízení exkrementů. To se mnoha majitelům psů tož dělat nechce.
Tento problém je bohužel velmi aktuální i v naší obci. Nejen že exkrementy
nevypadají dobře na ulicích či v parku a nu nás nezřídka ke slalomové exhibici
na chodnících, ale mohou dokonce i škodit životnímu prostředí. Trus představuje
potenciální nebezpečí, ať už z hlediska bakterií, virů nebo parazitů.
Dále připomínáme, že v Zámeckém parku jsou možné procházky se psy pouze
na vodítku. Park je nemovitou kulturní památkou a bylo vynaloženo několik milionů
na jeho revitalizaci. Nejenže nám pak psí exkrementy mohou znepříjemňovat
posezení a procházky v parku, ale psí moč je značně koncentrovaná a ve větším
množství škodí všem rostlinám. Ono tož psí močení, jak víme, nemá jen čistě
vylučovací příčinu, ale i příčinu teritoriálního značkování. Pokud na to samé místo
chodí psů více, tráva to vzdá. Stejně tak tomu je v případě věčného „očůrávání“
stromků veřejné zeleně, zejména mladých nebo čerstvě vysázených stromků.
Postupně uvadají a hynou. V parku máme např. nově vysázené rododendrony
a další stromky a keře, které jsou z těchto důvodů v ohrožení. Psi nemají o majetku
(veřejném či soukromém) ani páru. A zdá se, že v mnoha případech jsou na tom
někteří majitelé úplně stejně. Psi za to nemůžou. Žádáme tedy majitele psů, aby
byli ohleduplní ke svým spoluobčanům i veřejnému majetku, ohlídali si své miláčky
a uklízeli po nich. I v pouhém uklízení psích exkrementů a dodržování pravidel se
zrcadlí pojmy jako zodpovědnost, slušnost, morálka.

PÁLENÍ
Dle zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů je zakázáno všem
vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na vlastním pozemku je
povinnost právnických osob a fyzických osob podnikajících se zřetelem na rozsah
této činnos, stanovit opatření pro vzniku a šíření požáru. Upozorňujeme, že
v případě znečišťování ovzduší při pálení pak dochází k porušování Obecně
závazné vyhlášky 02/2012 s hrozbou pokuty. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické osoby a fyzické
osoby podnikající předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému

sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
takovou činnost zakázat.

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ
Jak jsme informovali v minulém čísle, budou již od prvního června zahájeny stavební
práce na rekonstrukci náměs před Obecním úřadem. Znovu upozorňujeme,
že zde bude zžená dopravní situace, před úřad nebude možné zajíždět. Využívejte
v době stavby parkovacích míst v ulici Hlavní, Borská, u pošty a u pomníku. Rodiče
žádáme, aby v průběhu měsíce června omezili dovoz dě do školy a školky autem.
Děkujeme za spolupráci.

LÉKÁRNA U SV. LUCIE
Podle informací nového provozovatele , pana Jakuba Čáslavského z Doubské
lékárny, je znovuotevření Lékárny u sv. Lucie plánováno na 18. května. V nabídce
bude mít veškerý lékárenský sorment. Pro zákazníky se chystají zákaznické karty
a internetový obchod za zvýhodněné ceny.

PLECHOVKY
Kovový odpad, plechovky od nápojů a konzervy také patří do tříděného odpadu.
Občané Dalovic je mohou odevzdávat na Shromaždiště odpadů každou sobotu
od 9:00-12:00 v ulici Průběžná (bývalý areál chovatelů drobného zvířectva).

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 7. jednání zastupitelstva obce 30. 3. 2015 bylo projednáváno:
- zpráva ﬁnančního výboru
- schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dalovice
- schválení dodavatele plynu pro rok 2016
- schválení dodatku smlouvy se společnos Marius Pedersen k zajištění
svozu bioodpadu
- projednání návrhu rozhodnu o námitkách a vyhodnocení připomínek
k Územnímu plánu Dalovice
- schválení příspěvku na podporu záchranné a odchytové služby
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Na mimořádném 8. jednání zastupitelstva obce 9. 4. 2015 bylo projednáno:
- schválení výsledku zadávacího řízení na výběr dodavatele podlimitní veřejné
zakázky „Dokončení I.etapy Společenského objektu Dalovice“
- schválení smluv o poskytnu dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady
regionu soudržnos Severozápad na Rekonstrukci náměs před obecním
úřadem a Víceúčelové sportoviště
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na webu obce a obecních informačních
vývěskách.

ZAJÍMAVOSTI
1. MÁJ - SVÁTEK PRÁCE NEBO ZAMILOVANÝCH
1. květen patří v České republice ke státem vyhlášeným svátečním dnům a zároveň
představuje den pracovního klidu. Význam tohoto dne spočívá v připomenu
svátku práce. Z historického pohledu se jedná o mezinárodní dělnický svátek.
Upomíná na vypuknu stávky amerických dělníků v Chicagu v roce 1886. Formou
protestu se dělníci tehdy snažili prosadit osmihodinovou pracovní dobu. Celá
iniciava vyvrcholila známou Chicagskou tragédií, při které došlo k ozbrojenému
střetu mezi stávkujícími a policií. Demonstrací se tehdy napříč USA zúčastnilo až
500 síc dělníků.
Za vlády komunisckého režimu patřil 1. máj k nejdůležitějším dnům v roce, během
nějž se pořádaly masové prvomájové průvody, často před tribunou s místními
komunisckými předáky. Negavem této akce byl fakt, že účast na průvodech byla
nevyřčeně povinná a nadřízení a učitelé měli dohlížet nad jejím plněním.
První máj bývá však spojován i s jinou pohanskou tradicí. Dle lidového zvyku bude
žena, políbená v tento den pod rozkvetlou třešní celý rok krásná a přitažlivá. Již
tradičně tak v první májový den zaplní desítky zamilovaných dvojic třešňové aleje
či jiná romancká místa jako například pražský Petřín, aby zde dostály zlidovělým
obyčejům a zajisly si štěs i lásku do dalšího roku.
KK

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Den dě je jeden z mála svátků v České republice, který se všude a s velkou
rados slaví. Jeho historie je poměrně dlouhá, již ve 20. letech minulého stole se
upozorňovalo na to, že dě jsou budoucnost národa, byla přijata první Deklarace
práv dě, konala se konference o blahu dě, na které byl 1. červen vyhlášen
Mezinárodním dnem dě. V Československu se Den dě slavil již za první republiky.
Oslavy se konaly v podobě různých představení a her organizovaných školami.
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Od padesátých let, kdy byl světový den dě uznán jako oﬁciální svátek, se připomíná
právo dě na život v míru a právo na péči o zdraví. Minulému stole se přezdívá
Stole dítěte, protože byla přijata řada důležitých dokumentů týkajících se práv
dítěte. Dnes se dostává do popředí téma ochrany dítěte před válečnými konﬂikty,
sexuálním násilím, zanedbáváním atd. V současnos se k svátku dě připojují
nejen školy a organizace v obcích, různé instuce jako knihovny, mateřská centra,
ale také velké zábavní podniky nebo obchodní centra.
KK

INFORMACE PRO OBČANY

PROJEKTY Z ROP SEVEROZÁPAD
V polovině dubna byly schváleny a podepsány smlouvy o poskytnu dotace z ROP
NUTS II Severozápad jak na sportoviště, tak na náměs před obecním úřadem,
jehož výstavba začne 1.června 2015.
Jak můžete sledovat, výstavba „Víceúčelového sportoviště Dalovice“ je v plném
proudu. Během provádění zemních prací byly zjištěny neočekávané vícepráce,
nezbytné pro zdárné dokončení invesce. V průběhu prací se ukázalo, že bude
lepší odstranit neplánovaně i další pařezy včetně kořenů, které prorostly
až do prostoru budované drenáže odvodnění zamýšlené dráhy a hřiště. Během
vytrhávání obrub původního oválu bylo zjištěno neobvyklé uložení obrubníků
(dvojnásobné masivní betonové lože opro standardu), díky kterému došlo
k navýšení objemu prací, přesunů hmot a uložení betonu na skládce. Dále je nutné
dořešit sanaci podloží dráhy pod hrází, pravděpodobně se zde nachází poškozená
původní drenáž hřiště, kterou bude lepší obnovit. V projektu nebylo počítáno
s kompletní rekonstrukcí oplocení, pouze s výměnou pleva. Po dohodě investora
s projektantem a stavebním dozorem bylo rozhodnuto, že ve prospěch celé stavby
bude mnohem lepší vyměnit i sloupky oplocení a vstupní brány. Tyto práce jsou
nezbytné, abychom zajisli pěletou dobu udržitelnos projektu a vyhnuli se
v budoucnos nepříjemným komplikacím, případně i sankcím.
JK

SPOLEČENSKÝ OBJEKT
Proběhlo výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních
prací I. etapy Společenského objektu. Protože jsme zároveň podali žádost o dotaci
a jsme vázáni termínem dokončení stavby včetně kolaudace do 30.9.2015, byly
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v zadávací dokumentaci nastaveny poměrně přísné podmínky na uchazeče
o zakázku. Do výběrového řízení se přihlásily společnos VARO s.r.o. a Algon,
a.s. Na základě doporučení hodnocí komise byla vybrána a následně schválena
zastupitelstvem obce nabídka společnos Algon a.s., s nejnižší nabídkovou cenou,
a to 26 196 589,28 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo byla v pátek 17. dubna podepsána
a v pondělí 20. dubna se předávalo staveniště. Zároveň se podařilo doložit potřebné
formální náležitos na ROP Severozápad ke splnění podmínek žádos o dotaci.
Bohužel přiznání dotace je stále teorie, nezbývá však než pokračovat a čekat, jak
se bude vyvíjet situace na stavbě, a zda-li dotaci obdržíme. Termín dokončení je
šibeniční, ale nezměnitelný. Celá akce je ﬁnancována z bankovního úvěru ve výši
19,5 mil. Kč a rezervy obce. Způsobilé výdaje v žádos jsou necelých 25 mil. Kč.
Dotace by mohla bez korekcí činit až 85%. Škoda to nezkusit, nemyslíte?!
JK

SPORTOVNÍ A KULTRUNÍ KOMISE INFORMUJE
Vynášení Moreny je starý pohanský zvyk. Lidé se loučí se zimou a vítají jaro. Také
my jsme se rozhodli tento
zvyk dodržet, proto jsme
se v sobotu 28. března
sešli v Dalovicích před
hasičskou
zbrojnicí.
Počasí nám přálo, bylo
krásně a svílo sluníčko.
S dětmi, které na naši
akci přišly, jsme nejprve
vyrobili Morenu. Dřevěný
kříž jsme omotali slámou
a oblékli do bílé košile,
sukně, na hlavu jsme jí
uvázali šátek a kolem
krku pověsili náhrdelník
z vyfouknutých vajec. Pak si dě ozdobily krepovými stužkami a namalovanými
vajíčky „líto“ – vrbovou větvičku, která přináší jaro do chalup. Po fotografování
jsme se s Morenou vydali přes Dalovice, za zvuků řehtaček a frkaček, k řece Ohři.
Na „modré“ lávce jsme Morenu zapálili a hodili do řeky. Pozorovali jsme ji, jak
odplouvá pryč, a těšili se na jaro. Bohužel se zima své vlády lehce nevzdala a ještě
deset dní nás trápila sněhem, deštěm a studeným počasím. My jsme se ale rozhodli
i přesto si za rok tuto akci zopakovat. V květnu pro vás chystáme Vítání občánků
a 6. 6. se pak můžete těšit na oslavu Dne dě.
Jana Tichá, předsedkyně komise
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HASIČI ZAHÁJILI SEZONU
Dalovič mladí hasiči zlepšovali svou kondici v průběhu zimy v tělocvičně ZŠ. Dě
také skládaly zkoušky odbornos na odznaky prevenstů a strojníků. V současné
době máme celkem 40 dě ve všech kategoriích. Družstva přípravky, mladších
a starších žáků a jednotlivce v řadách dorostenek. Zimní příprava byla ukončena
krátkým soustředěním na horách. Již v březnu vyrazilo několik jednotlivců
na zkušenou na Jabloneckou halu mladých hasičů a dorostu. V náročných
závodech a v konkurenci přes 800 závodníků si naše dě vedly velmi dobře

a ve všech kategoriích skončily v první polovině startovního pole. 19. dubna jsme
vyrazily na první závody sezony v kraji do Chodova. Chodov byl o den dříve také
místem prvních závodů pro dospělé. Víkend byl pro nás velmi úspěšný. V závodech
dospělých jednotlivců jsme si odvezli bronz v kategorii mužů i žen. Obě kategorie
dě byly nejrychlejší ve štafetách 4x60m. V celkovém hodnocení pak starší, mladší,
ženy i muži získali stříbro. V květnu nás čekají pro dě závody 60m v Sokolově
a Plamen na Pile, okresní a krajská kola v požárním sportu pro dorost, muže
a ženy.
Ing. Kateřina Krumphanzlová, vedoucí mládeže SDH Dalovice

FOTBALISTI SLAVÍ ÚSPĚCHY
Mužům Čechie Dalovice se začátek jarní sezóny povedl na podtrženou jedničku,
když vyhráli všechny svoje zápasy:
Kyselka : Dalovice 0:2
Březová : Dalovice 0:7
Kolová : Dalovice 0:3
Dalovice : Jáchymov 2:1
Žákům začíná fotbalový maratón 1.května v Bochově.
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Fotbalové zápasy na hřiš v Dalovicích -květen 2015
2.5.
SO
10:30
Dalovice : Pila

Muži

8.5.
9.5.
11.5.
22.5.
30.5.

Žáci
Ženy
Muži
Žáci
Muži

PÁ
SO
SO
PÁ
SO

16:00
14:00
10:30
16:00
10:30

Dalovice : Toužim
Karlovy Vary : Krupka
Dalovice : Bečov
Dalovice : Ostrov
Dalovice : Božičany

KRONIKY OBCE

ÚVOD Z KRONIKY OBCE DALOVICE PSANÉ OD ROKU 1949
„Květen 1945 – nový mezník československého národa.
Mnohaletý sen několika milionů duší se vyplnil, přišla svoboda. Svoboda vykoupená
krví a šestiletým utrpením, utrpením tak strašným, o jakém se v nejhrůznějších
snech nezdá.
Svoboda v jednání, svoboda v myšlení, svoboda v celé Československé republice.
Svobodu máme i v Dalovicích, kde po staletí znívala jen němčina. Nyní jsou
Dalovice české, české je celé pohraničí, všude zní jedna řeč, řeč česká, tak jak tomu
bývalo až do 13.století, než půdu zabrali nenasytní a rozpínaví Germáni.
Začínám prvou českou kroniku v českých Dalovicích.
V Dalovicích dne 20. listopadu 1949
František Řezník „kronikář“

70 LET OD KONCE VÁLKY - KVĚTEN 1945 V DALOVICÍCH
V Novém zámku Riedla von Riedesteina bylo na začátku roku 1945 umístěno
velitelství německé branné moci pro celý okrsek západního pohraničí. V obci byla
ubytována silná vojenská posádka a vojenské lazarety. Jakmile vypukla v Praze
5.května revoluce, německé vojsko z Dalovic odtáhlo. Vojenské lazarety zůstaly
v obci až do 20.června.
Dne 7.května projelo poprvé několik amerických tanků, ale nezdržely se. Za dva dny
se američ vojáci znovu vráli a chtěli odmontovat strojní zařízení továrny Epiag.
Po delším jednání Josefa Lacmana a dvou slovenských partyzánů vojáci od svého
úmyslu upusli. Po celý zbytek května projížděli Američané tu a tam Dalovicemi,
nikdy se však nezdrželi a správy obce si vůbec nevšímali.
Hned v prvých revolučních dnech se spojili Češi žijící v Dalovicích a Rybářích
a přejímali postupně obecní správy. Dne 10.května zatkl J.Lacman bývalého
starostu obce, nacistu Schiera a předal ho české vojenské posádce v K. Varech.
Většina provinivších se nacistů uprchla a již v počátcích května začal odsun
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německého obyvatelstva. J. Lacman a Franšek Pera převzali úřad. Dvanáct
německých zaměstnanců bylo ponecháno a teprve v pozdějších měsících postupně
nahrazováno úřednictvem českým.
První národní výbor byl vytvořen 15.června 1945.
Datum
Němci
Češi
květen 1945
2247
10
31.prosinec 1945 1170
252
31.prosinec 1949 181
1044
(počty jsou včetně dě, vypsáno z kroniky obce Dalovice)

Cizinci
15
33
101
KK

PŘÍSTUPNOST KRONIK
Pokud se zajímáte o historii naší obce, určitě jste zjisli, že existuje celá řada
informačních pramenů. Jedním z velmi důležitých zdrojů jsou kroniky Dalovic,
Všeborovic a Vysoké, které jsou uloženy v karlovarské pobočce Státního oblastního
archivu Plzeň. Zájemci si je mohou prohlédnout během badatelských hodin nebo
mohou využít internet a podívat se na jejich digitalizovanou podobu.
Někteří obyvatelé Dalovic se na mě obracejí s dotazy, zda bych jim mohla říci
postup, jak si prohlédnout kroniky prostřednictvím internetu z pohodlí svého
domova. Postup je jednoduchý:
1. Do „Vyhledat“ zadejte „ SOA Karlovy Vary“, objeví se stránka Státního oblastního
archivu Plzeň, klikněte nejdříve na „Pro veřejnost“ a pak na stránce vpravo
u digitalizovaných archiválií na „Porta fonum“;
2. na nové stránce (Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů) klikněte
na „Kroniky“;
3. na další stránce vyplňte: archiv – Karlovy Vary, místo – Dalovice (Všeborovice,
Vysoká), do roku – 2015 a pak klikněte na „Hledat“
4. otevře se stránka se seznamem kronik a můžete si je postupně prohlížet.
Kroniky do r. 1945 jsou psané v německém jazyce. Starý typ písma je zpravidla
úhledný, ale někdy těžko čitelný. Také se tam vyskytují slova, která dnešní němčina
již nezná. Velmi zajímavé jsou však fotograﬁe z naší obce.
Kroniky od r. 1945 jsou psané v českém jazyce. Setkat se tam můžete se jmény
členů rodin, které dodnes v naší obci žijí.
Kromě kronik v archívu existují ještě dvě kroniky obce Dalovice, které jsou uloženy
na obecním úřadě. První začíná psát Franšek Řezník v roce 1949 a kronika
popisuje událos od konce II. světové války do roku 1972 a pak od roku 1991
do roku 2011 (nejdůležitější událos z této kroniky jsou popsané v Dalovických
listech z let 2011 -2013). Nejnovější kronika popisuje událos v obci od roku 2012.
Obě tyto kroniky si můžete prohlédnout na obecním úřadě po předchozí domluvě
s místostarostkou obce a pod dohledem pracovníka obce.
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Na závěr malou poznámku. Počítejte s m, že všechny kroniky jsou poplatné
době, ve které vznikly. Řadu událos, důležitých z dnešního hlediska, tam vůbec
nenajdete. Naopak v kronikách najdete přehnané líčení některých dějů (např.
z historie Germánie nebo úmr Stalina). Také se setkáte s chybami ve jménech,
datech, číslech popisných atd. Přesto jsme moc rádi, že se alespoň část kronik
zachovala a že z nich můžeme čerpat řadu zajímavých informací o historii naší
obce.
Ing. Jarmila Zajíčková

KAM V KRAJI KVĚTEN
7. 5.

17:00

Osvobození západních Čech am. armádou
Kino Nejdek
V rámci 70. výročí konce 2. světové války bude promítnut unikátní dokument
z konce války, který natočili amatérš kameramani americké armády
při osvobozování západních Čech. Záběry z Karlových Varů, Lokte, Chebu, Plzně,
Strakonic a Písku. Výstava fotograﬁí a dokumentů. Promítání doplní zajímavými
informacemi ze svého archivu kronikář města Mgr. Andrš.
Den rodin
Areál Rolava
Akce je zaměřena na propagaci poskytovatelů sociálních služeb a podporu náhradní
rodinné péče. Moderuje Aleš Háma. Bohatý program, vystoupí např. country
skupina KV Expres, David Deyl, skupina Hamle, Keltská divadelní společnost
Vousův kmen. Můžete se těšit na keltská řemesla, lukostřelbu, ukázku výcviku
dravců, plstění (Kozodoj), soutěže pro dě, klauna, výtvarné dílničky, ukázky
integrovaného záchranného systému, ukázku výcviku psů, bodyzorbingové koule,
vystoupení in-line bruslí, akrobacká a taneční vystoupení mladých atd..
16. 5.

10:00

Běh o 106
Aquacentrum Agricola Jáchymov
Máte-li odvahu změřit síly, výdrž, či pouhopouhé odhodlání pak právě pro vás je
závod do vrchu, který odstartuje z Jáchymova až na samý vrchol Krušných hor,
Klínovec. Start proběhne v lázních, trasa cca 3 km po zpevněných cestách ke spodní
stanici klínovecké lanovky. Tam teprve začne ten správný stoupák s převýšením
600 m. Pro menší šílence je připraven závod v Nordic walkingu nebo cyklovýlet.
Více informací a přihlášení na h p://beh-o-106.webnode.cz.
17. 5.
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12:00

23. 5.

18:00

Ma oni ½ maraton Karlovy Vary
Nábřeží Osvobození
Běhání přináší každému jedinečnou možnost překonávat sám sebe. Připravit
se, vytrvat a dokončit půlmaraton je jedinečný zážitek. Tře ročník nejmladšího
ze závodů RunCzech. Jednou z doprovodných akcí je DM rodinný běh od 16:00 hod.
Vezměte celou vaši rodinu, dě, babičky, dědečky i kočárky a přijde se proběhnout
nebo jen projít. Neopakovatelná atmosféra velkého mezinárodního závodu a pro
všechny v cíli medaile. Registrace na www.runcezch.com.

s. r. o.

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
S možností týdenní nebo měsíční splátky

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

