VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 9/2011

POŠTA
budova z r. 1896, která je v současnosti sídlem
provozovny státního podniku Česká pošta

14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 07. 11. 2011
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
- schválilo se snížení nájmu tenis. oddílu TJ Čechie na 1000 Kč za r. 2011,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- zamítla se žádost na prodej či pronájem 14 m2 komunikace p.č. 224 (Vš.),
- odsouhlasil se prodej pozemku p. č. 216/15 ( k.ú. Vš.) manželům D.,
- vyhlásil se záměr prodeje p. č. 216/1 a 413/2 (k. ú. Všeborovice),
- vyhlásil se záměr prodeje p. č. 599/2 (k. ú. Dalovice),
- rozhodlo se o jednání s VSOZČ o vodovodním řádu na Marakaně,
- na vědomí se vzala informace o výpovědích z obec. bytů k 31. 12. 2011,
- vyhlásil se záměr pronájmu bytu 1+ 1 v DPS, Sadovská 102,
- vyhlásil se záměr pronájmu obec. bytu 1+2, Na Výsluní 226/5,
- vyhovělo se žádosti manželů M. o zrušení výpovědi v DPS (Sad. ul.),
- vyhovělo se žádosti pana B. o zrušení výpovědi z nájmu obec. bytu
za dodržení stanovených podmínek,
- na vědomí se vzala informace o novele občanského zákoníku od 1. 11.,
- na vědomí se vzala informace o dopise od J. T. a odpovědi na něj,
- odsouhlasila se vyhláška č. 8/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností,
- souhlas byl dán ke Smlouvě o dílo se Správou lázeňských parků
na zajišťování a provádění zimní údržby komunikací v Dalovicích,
- souhlas byl dán k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování
projektové dokumentace na výstavbu nového společenského objektu“,
- na vědomí se vzala zpráva finančního výboru a Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu pro MFČR,
- odsouhlasila se úprava rozpočtu (přesun položek), směrnice č. 12/2011
(pravidla pro inventarizaci majetku obce), plán inventur za rok 2011,
odpisování dlouhodobého majetku zjednodušeným způsobem a vyřazení
nefunkčního topného kanálu z majetku obce,
- rozhodlo se o kontaktování České pojišťovny ve věci žádosti pí H.,
- souhlas byl dán k šesti žádostem ředitele ZŠ a MŠ týkajících se
hospodaření školy,
- na vědomí se vzala informace o schválené trase obchvatu K. Varů,
o nabídce firmy EUREST na provozování školní jídelny, o částce
za náklady na zpopelnění V. K., o soudním sporu s P. V. a odpisu
nedobytných pohledávek,
- souhlas byl dán k objednávce geometrického plánu zámeckého parku
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a k výpovědi smlouvy o pojištění obce České pojišťovně,
- na vědomí se vzala analýza pojistného programu a nabídka rozšířeného
obsahu pojistné smlouvy od čtyř různých pojišťoven,
- zamítla se žádost o zřízení 4 vyhrazených parkovacích míst před MŠ
v Májové ulici,
- na vědomí se vzala zpráva Sportovní a kulturní komise,
- starosta udělil souhlas s rozšířením KOVP o jednoho člena,
s odvoláním 1 člena SKK a jmenováním nového člena SKK.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vyhláška č. 8/2011 stanovuje s platností od 1. 12. 2011 v čl. 2 noční klid
vždy od 22.00 – 06.00 hod. a v neděli klid i v době od 06.00 do 22.00 hod.
Veškeré práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobující hluk
(např. sekačky na trávu, okružní pily, motorové pily) lze provádět
v pracovní dny od 06.00 – 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 – 20.00 hod.
Plné znění vyhlášky č. 8/2011 najdete na webových stránkách obce.
Za nedodržení této vyhlášky bude postih podle zvláštních předpisů.

PODĚKOVÁNÍ
1) V pátek dne 21. 10. 2011 se konal v dalovickém kostele benefiční
koncert ve prospěch této nemovité kulturní památky. Písně z repertoáru
Edith Piaf nádherně zpívala slečna Stana za hudebního doprovodu
J. Škulavíka. Oběma velmi děkujeme za krásné vystoupení bez nároku
na honorář. Poděkování patří také členkám Sport. a kult. komise (SKK)
za uspořádání této akce.
2) V sobotu 5. 11. 2011 se pořádal lampionový průvod pro děti.
Zúčastnilo se jej více než 100 dětí a rodičů. Lampionový průvod šel
středem obce a pak parkem, cestou vyznačenou svíčkami. Děti dostaly
od Obce zdarma lampióny, čaj a různé dobrůtky. Celou akci skvěle
konferoval p. Kovanda a příjemný hudební doprovod poskytl
p. J. Škulavík. Poděkování za tuto úspěšnou akci patří členům SKK,
všem dobrovolníkům a sponzorům této akce - Hospodě U Čutňáka,
firmě Proxima Gastro-Chodov a panu Škulavíkovi.
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INFORMUJEME VÁS
Příspěvek na bydlení
O příspěvek na bydlení mohou žádat jednotlivci i rodiny s nízkými příjmy
(za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek). Dalovičtí
občané by tuto žádost na předepsaném tiskopise mohli podat na Magistrát
města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí.
Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu,
který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení
přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30
(tzn. náklady na bydlení, jsou větší než 30% příjmu) a zároveň součin
rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než částka
normativních nákladů na bydlení (normativní náklady na bydlení jsou
stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a členů
rodiny).
Například tříčlenná rodina z obce do 50 000 obyvatel s příjmem 22 000
Kč měsíčně, která platí v nájemním bytě nájem, energie a služby ve výši
10 000 Kč, má v současnosti nárok na příspěvek na bydlení ve výši 2 456
Kč (normativ 9 056 Kč – (0,30 x 22 000)). Od nového roku pak bude
podle MPSV dostávat příspěvek ve výši 2 730 Kč (plánované zvýšení
normativu na 9 330 Kč).
Novela občanského zákoníku
S účinností od 1. 11. 2011 platí zákon č. 132/2011 Sb. ze dne 3. května
2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění,
doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Jedním z hlavních cílů novely občanského zákoníku je posílení práv
pronajímatelů soukromých a obecních bytů.
Například - mění se § 689 (povinnosti nájemce bytu), § 706 (přechod
nájmu bytu), § 710 (zánik nájmu bytu), § 712 (bytové náhrady) apod.
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KULTURNÍ AKCE LISTOPAD – PROSINEC 2011
05. 11. Lampionový průvod na téma Halloween
12. 11. Zábavný večer pro důchodce v salonku U Čutňáka
27. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu od 17 hod. před OÚ
03. 12. Mikulášská šou pro děti od 15 hod. u Hospody U Čutňáka
05. 12. Mikulášské balíčky pro děti v MŠ (předá A.S.)

POČÍTAČOVÝ KURZ
V průběhu ledna – března 2012 se bude konat počítačový kurz pro mírně
pokročilé na Střední logistické škole v Dalovicích. Rozsah kurzu je
24 vyučovacích hodin, cena kurzu 1 200,- Kč. Přihlásit se můžete na tel.
č. 353 224 830 nebo na http://logistickaskola.cz/kurzy.php

NABÍZÍM ZEMNÍ PRÁCE
minirýpadlem caterpillar 301,8 hmotnost 1,8 t
MICHAL POPOVIČ, Dalovice, telefon 607 283 931
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TIP NA VÝLET
Autem za hranice okresu
…no a už je to tady. Přestože se počasí neustále tváři, že naše „zemička“
má touhu přestěhovat se do o něco teplejších krajů, „Paní Zima“ již
vystrkuje růžky. Tentokrát opustíme vlak i autobus a spolehneme se
na naše „plechové drahoušky“. Doplníme PHM, vyblýskáme všechna skla,
abychom se mohli cestou kochat, naplníme chladící tašky pamlsky a vodou
(k pití) a vyrazíme na výlet…
Tentokrát se vydáme směrem na Plzeň (silnice E 49 – K. Vary - Plzeň),
projedeme Karlovými Vary, přes Doubí, okolo březovské přehrady.
Budeme pokračovat dál směrem na Bečov. Turistická sezona skončila,
a proto si nyní už nemůžeme prohlédnout zámek v Bečově a pověstný
Relikviář svatého Maura (podíváme se tam na některém z dalších výletů).
Pokud, bude již potřeba protáhnout si znavená těla, je možné se projít
na “Zlatý vrch“, který nabízí překrásné výhledy na město, areál hradu
a zámku z terasy pod vrcholem. Po krátké relaxaci, můžeme dále
pokračovat silnicí č. 230, směr Mariánské Lázně.
Mariánské Lázně jsou jedním z nejkrásnějších lázeňských měst v Evropě.
Území dnešních Mariánských Lázní patřilo od roku 1197
premonstrátskému klášteru v Teplé. V roce 1779 prokázal klášterní lékař
Johann Josef Nehr léčivé účinky minerálních pramenů. Na přelomu 18.
a 19. století se tepelský opat Karel Kašpar Reitenberger zasadil o vybudování prvních lázeňských domů a v roce 1808 byla osada pojmenována
na Mariánské Lázně. Jsou městem nejmladším z proslulého trojúhelníku
západočeských lázeňských měst, s velkým bohatstvím minerálních
pramenů - přímo v areálu jich vyvěrá 40, v nejbližším okolí potom 100.
Hlavní lázeňskou promenádou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku
1889. K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Křížový, Karolínin
a Rudolfův. Velké pozornosti se těší „zpívající fontána“, dalšími
nejznámějšími prameny jsou Ferdinandův, Lesní a Ambrožův. Když
se dostatečně nabažíme přehlídkou stavebních slohů, kde městská
památková zóna je charakterizována především klasicistní a novohistorickou
architekturou,
kdy
výstavba
vyvrcholila
slohem
novorenesančním, můžeme se vydat zpět k domovu.
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Naše cesta nyní směřuje silnicí č. 230 směrem na Teplou – Klášter. Zde se
doporučuje udělat opět malou přestávku. Přestože jsou v areálu kláštera
prováděny rozsáhlé rekonstrukční práce, prohlídky probíhají v neomezené
míře. Pozor ovšem na otevírací dobu, abychom vše stihli: So -09,00 – 15,30
a v neděli 11,0 – 15,30. A abychom nevystupovali jako úplní neznalci,
tudíž něco málo z historie.
Premonstrátský klášter založen roku 1193 českým šlechticem Hroznatou,
v roce 1232 klášterní kostel slavnostně vysvěcen pražským biskupem.
Klášterní knihovna je s více jak 100 000 bohatou pokladnicí informací,
v našem státě je druhá největší této kategorie. Dále pak se můžeme projít
klášterním parkem. Po přibližně 20 minutách chůze přijdeme ke
klášternímu hřbitovu. Zde se již nachází pouze část hrobů, poškozené
zbytky dalších a prázdná kaple. Z místa je ovšem krásný výhled na klášter
a okolní krajinu.
A jelikož světla rychle ubývá, nasedneme do svých autíček a necháme se
již pomalu usínající krajinou odvézt zpátky přes Toužim, Bochov a
Andělskou Horu ke svým domovům.
Informace o trase:
Délka trasy zhruba 80 km; doba trvání bez přestávek cca 2,00 hodiny
jedním směrem.
Z. Lodrová

PRANOSTIKY NA LISTOPAD
Když o Všech svatých (1. 11.) zima nemá moci, tak o svatém Martinu
(11. 11.) o půlnoci.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Martin a Kateřina (25. 11.) na blátě – Vánoce na ledě.
Začne-li zima s adventem, potrvá deset týdnů.
Když na Ondřeje (30. 11.) sněží, sníh dlouho leží.
Jaký v listopadu čas, taký v březnu zas.
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STŘÍPKY HISTORIE
Obecní úřad
Na Hlavní ulici čp. 99 měla po r. 1945 v přízemí prodejnu tabáku paní
Hirmanová, která bydlela v 1. patře této budovy spolu se svými příbuznými
Baloušovými. Později dostala přidělenou vilu v Gottwaldově (nyní
Májové) ulici a odstěhovala se.
Budovu koupil Karel Lein, příslušník Sboru národní bezpečnosti (SNB,
předchůdce dnešní Policie ČR). Ten bydlel s rodinou v 1. patře a v přízemí
byla kancelář SNB. V roce 1961 byl K. Lein převelen na Liberecko
a budovu od něj za 13 000,- Kčs koupil Místní národní výbor (MNV)
v Dalovicích. Budova byla ve velmi špatném stavu, a tak musela být
nejdříve provedena rekonstrukce za 46 426,- Kčs. Opravila se střecha,
vyměnila se všechna okna a dveře, provedly se všechny potřebné
klempířské, zednické, lakýrnické a malířské práce, upravilo se okolí domu.
Zajímavé je, že národní výbor dvakrát (1961 a 1990) skončil v budově, kde
původně začínal hned v r. 1945. Tehdy tam byl však jen několik měsíců,
protože měl v přízemí málo místa. Přestěhoval se proto do sousední volné
patrové budovy (dnes pouze přízemní budova před ZŠ). Státní statek zřídil
později v tomto objektu závodní jídelnu a národní výbor se přemístil
na začátek Dlouhé ulice (nyní Borské ulice, nedaleko „Náměstí“). Toto
místo uvolnil v roce 1960 pro zřízení zdravotního střediska. Necelý rok pak
působil MNV v dnes již neexistujícím domě na Hlavní ulici a v srpnu 1961
se přestěhoval do vlastní budovy čp. 99 na Hlavní ulici.
V přízemí byla kancelář vedoucí komunálních služeb, kancelář příslušníka
SNB a kancelář vedoucí bytového hospodářství. V 1. patře byly kanceláře
národního výboru a oddací síň.
V roce 1976 byly Dalovice připojeny ke Karlovým Varům, MNV byl
zrušen a až do r. 1990 byla v 1. patře čp. 99 knihovna a Osvětová beseda.
V r. 1990 bylo zákonem schváleno vytvoření nové samostatné obce
Dalovice, která má 3 části: Dalovice, Vysoká a Všeborovice. Po volbách
v listopadu 1990 se stal starostou obce p. Milan Holý a místostarostou
p. Václav Haluška. Obecní úřad začal fungovat opět v domě čp. 99
na Hlavní ulici, kde je dosud.
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Poznámka
Z archivních materiálů jsem se dověděla, že v Dalovicích byl řadu let
před r. 1945 „Bürgermeisteramt“ (z dnešního hlediska „ obecní úřad
s rozšířenou působností“) v domě čp. 26 (nyní přízemní budova vedle
současného obecního úřadu). Vysoká, v době kdy byla samostatnou obcí,
měla svůj obecní úřad v čp. 49 ve Vysoké, a když byla opětovně připojena
k Dalovicím, začal se pro celý tento objekt používat název Obecní dům.
Všeborovice měly svůj „Gemeindeamt“ (obecní úřad) dlouhá léta
v domě čp. 56 (vila nad farou v blízkosti hřbitova). Po r. 1945 se tento
obecní úřad přestěhoval do čp. 26 v ul. Dolní (tehdy ul. Rudé armády),
kde byl až do doby připojení Všeborovic k Dalovicím.

POŠTA
Budova dnešní pošty v Dalovicích byla postavena r. 1896 původně jako
tzv. Lékařská vila. K této budově patřil i sousední přízemní objekt (dnes
požární zbrojnice), kde měli lékaři připravený kočár a koně (později auta)
pro návštěvy pacientů. V meziválečném období byla vila, včetně garáží,
prodána a stal se z ní rodinný dům se zahradou. Posledním soukromým
majitelem byl do r. 1945 Karl Schmidt.
(Jako „lékařský dům“ pak dlouhodobě fungoval dům MUDr. Maxe
Maulera z r. 1909 na Hlavní ulici, dnes dům s kadeřnictvím proti lékárně).
Původní pošta v Dalovicích byla v čp. 64 (proti restauraci U Vlášků).
Z tohoto místa se přestěhovala na „Karlsbader Straße“ (nyní Bohatickou
ulici) do, v současné době již neexistující, budovy č. 142 (po levé straně
při výjezdu z Dalovic do K. Varů). Dalším místem fungování pošty bylo
přízemí domu čp. 74 (nyní drogerie) na Hlavní ulici.
Z obecní kroniky se dovídáme, že poštu přebíral v r. 1945 od Němců
Emanuel Bezděkovský, rodák z Příbramska. Od konce května 1945
přicházeli do Dalovic čeští poštovní úředníci, kteří postupně nahrazovali
německé poštovní úředníky. Na poště byl tehdy telegraf i telefon
a v soukromých domech bylo 30 telefonních stanic.
Kdy se pošta přestěhovala do současné budovy v obecní kronice není
uvedeno a zatím se mi to nepodařilo zjistit ani z jiných zdrojů.
J. Zajíčková
Prameny:

1) Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
2) Materiály ze St. okr. archivu v Karlových Varech
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POMNÍK VÁLEČNÝM OBĚTEM
První světová válka skončila 11. 11. 1918. Zahynulo v ní 114 vojáků
z Dalovic, Všeborovic a Vysoké a řada dalších vojáků zůstala nezvěstných
a jejich úmrtí nebyla potvrzena.
V roce 1934 nechal spolek Veteránů pod vedením P. Männera postavit
v zámeckém parku (poblíž dnešního dětského hřiště na konci Zámecké
ulice) umělecky hodnotný pomník padlým v první světové válce. Pomník
vyrobil karlovarský sochař a kameník p. Uher. Vznik pomníku nebyl bez
komplikací, protože musel být upraven podle požadavků československých
úřadů. Výsledek však dopadl dobře a na prostranství u pomníku
se každoročně v listopadu v letech 1934 – 1944 pořádaly vzpomínkové
slavnosti za padlé oběti ve válce.
Začátkem roku 1948 byla z pomníku sundána jeho horní část se jmény
válečných obětí i s podstavcem s uvedením roků 1914 – 1918 a nápisem
„Für Euch“ a instalována na hřbitově poblíž márnice, kde je dodnes.
Sbor dobrovolných hasičů pak uspořádal sbírku a nad základ pomníku
s československým lvem nechal umístit dvě zcela nové žulové desky
s nápisy „My dali život – vy živí bděte“, „Věnováno padlým a umučeným“,
„9. květen 1948“, „ 1918“a „1945“. Nová podoba pomníku byla slavnostně
odhalena 9. 5. 1948.
V r. 1957 rozhodlo vedení obce o přemístění pomníku válečným obětem ze
Zámecké ulice do parčíku v dnešní ulici Borské (poblíž obecního úřadu).
Žulové desky s nápisy a lev byly zachovány, ale opracované kameny
původního pomníku sloužily už jen jako základ pro nový pomník. Kolem
pomníku byly vysázeny okrasné dřeviny a k pomníku vedla přes travnatou
plochu nová zpevněná cesta. Řadu dalších let se pak k tomuto pomníku
vždy v květnu a v listopadu kladly slavnostní vzpomínkové věnce.
V současné době není pomník válečným obětem téměř vidět díky
vzrostlým dřevinám v jeho blízkosti. Obec Dalovice požádala nyní
dendroložku, aby poradila s úpravou dřevin. Na jaře by měl být pomník
opět důstojnou památkou obce.
J. Zajíčková
Zdroje:
1) Pamětní kniha obce Dalovice
2) Materiály ze St. okr. archivu v K. Varech (přeložil L. Kolovrátek)
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Měsíčník, 700 ks výtisků,
vychází v měsících leden – červen a září – prosinec
Povoleno MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18653
VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
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