VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 05/2012

Dům na Hlavní ulici čp. 7
 roku 1909 byl zbourán původní přízemní dům a na jeho místě
byla postavena honosná patrová vila,
 býval nazýván „lékařský dům“, protože v něm do konce
II. světové války a pak po určité přestávce opět delší dobu
ordinovali lékaři,
 dnes soukromý dům s kadeřnictvím.

SLOVO STAROSTY
Vážení rodiče,
na základě mnoha dohadů a poplašných zpráv o mateřské školce a její
budoucnosti bych Vám chtěl situaci objasnit.
V současné době je příprava nové mateřské školky ve finální fázi. Vydáno
je územní rozhodnutí a probíhá stavební řízení, jehož výsledkem bude
stavební povolení. V měsíci červnu by mělo proběhnout výběrové řízení
na zhotovitele stavby a během prázdnin plánujeme začít se samotnou
výstavbou. Zastupitelstvo obce dělá vše proto, aby nová školka byla
dokončena co nejdříve, pokud možno ještě v tomto kalendářním roce.
Kapacita nové školky je 50 dětí. Zároveň fungující předškolní třída
v prostorách Základní školy, jejíž kapacita je 20 dětí, byla schválena
Krajskou hygienickou stanicí na dobu neomezenou.
Pokud vše shrneme - po dostavbě nové školky, budeme mít k dispozici
50 + 20 míst pro dalovické děti. Zdali i nadále bude v provozu stávající
školka v Májové ulici, jejíž kapacita je cca 30 dětí, nebo pro ni nalezneme
jiné uplatnění, záleží na skutečnosti, do jaké míry se ji podaří obsadit dětmi
z Dalovic.
Obdobná situace je i se školní jídelnou. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o záměru pronájmu školní jídelny za určitých podmínek (jsou vyvěšeny
na webu obce), mimo jiné, že zůstane zachován provoz kuchyně po celou
dobu pronájmu. Nyní probíhá výběrové řízení. Cílem je zlepšení školního
stravování, nikoliv jeho zánik.
Věřím, že tyto informace uklidní rodiče a zároveň se zamezí nepodloženým
spekulacím ohledně budoucnosti školky a školní jídelny v Dalovicích.
L. Kolovrátek

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 hospodaření v lesích (včetně těžby dříví) se řídí schváleným lesním
hospodářským plánem, nebo lesní hospodářskou osnovou, popř. na základě
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souhlasu odborného lesního hospodáře v souladu se zákonem č. 289/1995
Sb. o lesích a vyhláškou č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování,
 Obec Dalovice je vlastníkem 51,6 ha lesů, z toho:
k.ú. Všeborovice – 9 ha (p.p.č. 342/18, 137/1, 137/3, 333/5, 333/6),
k.ú. Vysoká u Dalovic – 21,7 ha (p.p.č. 258/6, 258/7, 258/9, 264/3, 264/4,
265/4, 265/5, 265/6, 267/3, 267/4),
k.ú. Sadov (lokalita Bor) – 6,5 ha (p.p.č. 356/6, 356/7, 356/8, 356/11),
dále k.ú.Vysoká Štola – 12,8 ha a k.ú. Oldřichov u Nejdku – 1,6 ha,
 od 01.01.2012 spravují lesy Obce Dalovice Lázeňské lesy Karlovy
Vary - pokud budou mít občané zájem o těžbu a odkup dřevní hmoty
z obecních lesů, musí se obrátit přímo na pracovníka LLKV p. Krause
(tel. 602 450 561 nebo 353 224 468, e-mail: kraus@llkv.cz),
 Obec Dalovice vydává povolení jen ke kácení dřevin rostoucích mimo
les na příslušných katastrálních územích podle zákona č.114/1992 Sb.,
 s platností od 16.04.2012 je novým správcem obecního majetku pan
J. Bureš (tel. 606 600 533 nebo 353 222 789),
 podnikatelé v naší obci mají možnost bezplatně uvést na sebe kontakt
na hlavní webové stránce obce Dalovice - podmínkou je, že pošlou žádost
na sprava@ou-dalovice.cz s uvedením názvu své firmy dle rejstříku, IČ,
sídlo firmy či pobočky v Dalovicích, kontakty (telefon, e-mail),
 podnikatelé, kteří uvažují o rozšíření svého podnikání do států EU, by se
měli nejdříve obrátit na Jednotné kontaktní místo (MMKV, obecní
živnostenský úřad, U Spořitelny 2, tel. 353 118 710 nebo 353 118 702)
– to poskytne bezplatné poradenství a může vydat i nutné povolení,
připomínáme obecně závaznou vyhlášku č. 8 /2011 o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností (např. o nedělích a státně uznávaných
dnech pracovního klidu) – její nedodržování bude pokutováno,


 ve středu 23.05.2012 přijede do Dalovic veterinář očkovat psy
(ve 14:00 hod. u Obecního úřadu, v 15:30 hod. ve Vysoké U Kapličky,
16:00 hod. u Obecního úřadu), majitel psa musí mít s sebou očkovací
průkaz, cena očkování - vzteklina cca 110,- Kč, kombinace cca 250,- Kč
(dle váhy psa).
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20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 03.05.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
odsouhlasil se prodej části pozemku p. č. 171/1 v k.ú. Všeborovice
o výměře 210 m2 za cenu dle znaleckého posudku,
odsouhlasil se prodej části pozemku p. č. 623/6 v k.ú. Vysoká Štola
o výměře 206 m2 za cenu dle znaleckého posudku,
zamítl se záměr prodeje části pozemku p. č. 76/1 v k.ú. Vysoká
u Dalovic,
zamítla se žádost o instalaci zpomalovacího pruhu v ul. Pod Parkem,
 schválila se projektová dokumentace ke stavbě „Kanalizační sběrač –
Dalovice, ul. Zálesí),
na vědomí se vzalo hospodaření obce k 20.04.2012,
 schváleno bylo rozpočtové opatření č. 2,
starosta obce informoval o budování Cyklostezky Ohře, o proplacení
faktur do 50 tis. Kč za období 03-04/2012, o jednání na Krajské
hygienické stanici ohledně školní jídelny, o připravovaném jednání
na Magistrátu města K. Vary ohledně územního plánu, o výstavbě nové
mateřské školy v areálu základní školy,
schválila se výpůjčka pozemků na cyklostezku Karlovarskému kraji,
schválila se výpověď advokátní kanceláři JUDr. Jasa a JUDr. Sitková,
schválilo se dokončení práv. případů za Obec Dalovice JUDr. Sitkovou,
schválilo se vypsání výběrového řízení na zhotovitele MŠ a technický
dozor investora na stavbu MŠ,
místostarostka obce informovala o jednání se správcem obecních lesů,
o obecních bytech a nebytových prostorách, o upozornění právníka
na nutnost dodržování nově formulovaných § 706 a § 708 obč. zákoníku,
ZO vyhlásilo záměr pronájmu garáže č. 13, ul. Na Výsluní,
ZO uložilo starostovi prověření značení místní komunikace u výjezdu
ze Sedmidomků,
na vědomí se vzala zpráva ředitele ZŠ a MŠ Dalovice o ředitelském
volnu 07.05.2012, o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání
ve školním roce 2012/2013 a o zřízení Baby clubu v MŠ,
schválil se návrh na výjimku z počtu dětí v MŠ z 50 na 60 dětí v období
od 01.09.2012 do 28.02.2013.

-4-

INFORMACE SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE
1) Pořadatel - Tenisový oddíl TJ Čechie Dalovice
a) Turnaje pro registrované členy
Minitenis / babytenis
Starší žáci – celostátní turnaj C
Dorostenci – celostátní turnaj C
Starší žáci – celostátní turnaj C
Minitenis / babytenis

7. 7.
14. 7. – 16. 7.
4. 8. – 6. 8.
1. 9. – 3. 9.
29. 9.

b) Turnaje pro neregistrované členy
Deblový oddílový turnaj pro členy oddílu a hosty
Deblový turnaj pro seniory
Deblový turnaj pro občany Dalovic a členy oddílu

21. 7.
8. 9.
15. 9.

c) Tenisová škola
Věková kategorie 5 – 7 let:
- od května do června vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15:30 – 16:30 hod.
Věková kategorie 8 – 14 let:
- od května do června vždy v pondělí a ve středu od 17:00 – 18:00 hod.
Informace na http://www.tenisdalovice.wz.cz/skolicka.htm, nebo osobně
u p. Masára a p. Bělohlávka
2) Pořadatel – Fotbalový oddíl TJ Čechie Dalovice
a) Muži – A mužstvo (trenér J. Durdis, vedoucí P. Vošta)
Datum
5. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.

Domácí
Aš
Dalovice
Nejdek
Dalovice
Stará Role B
Habartov
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Hostující
Dalovice
Lokomotiva KV
Dalovice
Kraslice
Dalovice
Dalovice

Hodina
10:30
10:30
15:00
10:30
17:00
15:00

b) Muži – B mužstvo (vedoucí a hrající trenér J. Fuchs)
Datum
5. 5.
8. 5.
12. 5.
20. 5.
26. 5.
2. 6.
10. 6.
16. 6.

Domácí
Dalovice
Olšová Vrata
Dvory
Bečov
Dalovice
Dalovice
Krásné Údolí
Dalovice

Hostující
Olšová Vrata
Dalovice
Dalovice
Dalovice
Údrč
Otročín
Dalovice
Bochov

Hodina
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00

c) Mladší žáci (trenéři L. Pekárek a F. Holeček)
Datum
5. 5.
19. 5.
2. 6.

Konání
Areál stadionu KSNP Sedlec
- “ - “ -

Hodina
10:00
10:00
10:00

d) Přípravka (trenéři L. Pekárek a F. Holeček)
Datum
6. 5.
3. 6.
17. 6.

Konání
Turnaj v Dalovicích
Turnaj ve Staré Roli
Turnaj v Sedleci

Hodina
10:00
10:00
10:00

Poznámky:
 v měsících dubnu a květnu 2012 se konají zápasy 2. ligy žen
na fotbalovém hřišti v Dalovicích,
 trénink dětí je v pondělí a ve středu 17:00 – 18:15 h a trénink žen
ve středu a v pátek 16:30 – 18:00 h (zájemci a zájemkyně do těchto
oddílu se mohou hlásit u F. Holečka)
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3) Ostatní akce
Datum
16. 6.
21. 7.
4. 8.
1. 9.

Název akce
Memoriál Jana Václavíka
Dalovický placák 3. ročník
KIWI muž – triatlon 21. ročník
Memoriál R. Scheerbauma
v nohejbale – 3. ročník

Pořadatel
SDH Dalovice
H. U Čutňáka
KIWI Bike Team
H. U Čutňáka

Upřesňující informace budou uvedené na plakátech.

Plán kulturních akcí byl uveden v DL 04/2012
Dodatek
V minulých dnech se nám podařilo předběžně zajistit promítání
Kinematografu bratří Čadíků pod širým nebem v Zámeckém parku
ve dnech 12. - 15.07. od 21:30 hod. Tuto akci bude hradit Obec Dalovice.
Seznam promítaných filmů bude zveřejněn dodatečně.

PRANOSTIKY NA KVĚTEN
Studený máj – ve stodole ráj.
Sníh v máji – hodně trávy.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Před Servácem (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří.
Svatá Žofie (15. 5.) políčka často zalije.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
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STŘÍPKY HISTORIE
Události roku 1945 v Dalovicích (2. část)
Rok 1945 byl pro Dalovice rokem plným emocí. Češi, přicházející
z vnitrozemí, byli plní nenávisti k Němcům za vyhnání Čechů z pohraničí
v r. 1938, za vyvolání války, za utrpení a smrt řady svých blízkých
v koncentračních táborech, za zbytečné ztráty lidských životů při válečných
operacích apod. Němci naopak nenáviděli Čechy, protože jim zdůrazňovali,
že prohráli válku, ponižovali je např. nucením nošení bílé pásky
na rukávech, zabírali jejich majetek a násilně je odsunuli z jejich domovů
do Německa. Další silnou emocí byl strach Čechů z Němců a Němců
z Čechů. Nutno říci, že na obou stranách byli lidé, kteří za vznik války, její
průběh a následky nemohli. Připustit ale musíme, že existovali na obou
stranách také lidé, jejichž činy byly a jsou hodné odsouzení.
Řada událostí v Dalovicích se odvíjela od odsunu velké části německého
obyvatelstva do Německa. První skupina 50 Němců byla v květnu 1945
při odsunu odvezena do Jáchymova a tam předána Rudé armádě. Další
skupiny německých obyvatel Dalovic určené pro odsun, byly nejdříve
odváženy do karlovarské čtvrti Dvory, odkud pak jely vlakem do stanovené
zóny (nejčastěji americké). Z obce odjížděli na vlastní žádost i němečtí
antifašisté. Ti byli odváženi do sovětské zóny a s sebou si mohli vzít svůj
veškerý movitý majetek. Počet obyvatel obce výrazně klesl.
Velmi špatná byla situace kolem železničního nádraží v Dalovicích. V době
války přes Dalovice jezdily lazaretní vlaky, které odvážely zraněné
německé vojáky z fronty do vojenských nemocnic v Bavorsku. S blížícím
se koncem války, na jaře 1945, jezdilo vlaků stále více. Když Američané
bombardovali 17. a 19.04.1945 Karlovy Vary, zaměřili se hlavně na Horní
nádraží a okolí, aby přerušili železniční trať do Německa. Následkem toho
zůstaly u dalovického nádraží stát 2 lazaretní vlaky (jeden z nich se stal
přímo obětí náletu). Místní občané raněné zásobovali pitím a jídlem,
dalovická lékárna poskytla léky a obvazový materiál. Vojáci, kteří zemřeli
v těchto vlacích v katastru obce Dalovice byli pohřbeni na dalovickém
hřbitově, v lesním hřbitově u nádraží nebo podél železniční tratě.
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Po skončení války se k vlakům nesměli civilisté přiblížit. Američtí vojáci
v období mezi 10.05. – 20.05.1945 auty odvezli, z vlaků těžce zraněné
vojáky do své zóny. Ostatní zranění vojáci museli jít pěšky k německým
hranicím.
Dne 4. července 1945 Okresní správní komise jmenovala Místní správní
komisi pro Dalovice, jejímiž členy byli F. Řezník (předseda), J. Vinš,
A. Skoupý, V. Písařík, F. Petira, V. Sedláček, E. Bacílková a E. Vacek.
Tato komise v podstatě měla vést obec až do řádných voleb, po kterých měl
být zvolen první národní výbor. Jedním z hlavních úkolů Místní správní
komise bylo vystavování právoplatných dekretů národních správ na malé
živnosti a domy po Němcích.
Dne 24.08.1945 byl zatčen Emil Vacek, kterého od konce války hledali
civilní i vojenské československé úřady. E. Vacek byl před válkou
rotmistrem československé armády. V době okupace přestoupil
k německému vládnímu vojsku a sloužil v Čáslavi, kde udával české
občany. Po revoluci uprchl do Dalovic, odkud pocházela jeho manželka,
a stal se zde dokonce obecním tajemníkem. Shodou náhod ho poznal jeden
nový osidlovatel Dalovic a za několik dní na to byl E. Vacek zatčen.
V květnu 1945 bylo v Dalovicích 72 drobných živností do 20 zaměstnanců.
Do konce r. 1946 bylo vydáno pouze 31 dekretů na drobné živnosti
(41 zůstalo zavřených). Důvodem bylo, že se snížil počet obyvatel a že
noví osídlenci neměli pro některé živnosti příslušnou kvalifikaci. Mezi
prvními národními správci živností byl J. Lacman (řeznictví),
R. Konvalinka (holičství), J. Petráček (řezbářství), F. Chvojka (truhlářství)
a J. Dušek (chemická čistírna). V červnu 1945 rozhodl zemský úřad
v Praze, že velkostatek Riedla von Riedensteina bude řídit rodák
z Milevska J. Mára, absolvent vyšší hospodářské školy v Táboře. Pilu
a mlýn „Eichelmühle“ (stojící přibližně v místě dnešních tenisových kurtů)
dostal do národní správy J. Ošťádal, který je řídil až do jejich zrušení
v r. 1946. Pak dostal J. Ošťádal do národní správy pilu „Herttan“ na bývalé
Karlovarské ulici (nyní Bohatické) čp. 134, kterou měla do listopadu 1945
zabranou Rudá armáda. V prosinci 1945 byl národním správcem místní
lékárny jmenován O. Mazanec.
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V první Místní správní komisi zasedali členové bez politické příslušnosti.
Jelikož Národní fronta žádala, aby všechny správní komise byly sestaveny
z příslušníků tehdejších politických stran, byla v prosinci 1945 zvolena
druhá Místní správní komise. V té byli zástupci Čsl. strany lidové, Čsl.
strany národně socialistické, Sociálně demokratické strany a Čsl. strany
komunistické. Tato komise vykonávala svoji činnost do června 1946.
Porcelánku Epiag převzali Češi již v červnu 1945. Byla to skupina
12 mladých keramiků, absolventů odborné školy keramické v Bechyni.
Do továrny pak postupně nastupovali další čeští zaměstnanci. Němečtí
obyvatelé Dalovic a okolí, kteří měli povoleno zde zůstat, pracovali
v továrně i nadále. Prvním ředitelem znárodněné továrny byl Josef Konrád.
Za války byli v Dalovicích dva praktičtí lékaři a jeden zubař. V revolučních
dnech uprchl MUDr. Brix i se zařízením své ordinace. MUDr. Mauler pak
uprchl koncem srpna 1945 a zmizel i zubní lékař z vily čp. 196 (nyní MŠ).
Obec zůstala bez lékařů. Vilu čp. 7 (dnes kadeřnictví) po MUDr. Maulerovi
obsadil F. Švehla, člen Okresní správní komise, a veškeré lékařské přístroje
nechal odvést do nemocnice v K. Varech. Od prosince 1945 byla v obci
nová porodní asistentka A. Roubínková.
V průběhu roku 1945 a 1946 přicházelo do obce stále více osidlovatelů
(velká skupina přišla z Jižních Čech). Tito lidé dostávali většinou
do národní správy (bezplatného pronájmu) byty a domy uvolněné
po Němcích.
V říjnu 1945 založili dalovičtí občané pobočku tělovýchovné jednoty Sokol
Karlovy Vary a v listopadu 1945 Svaz československého přátelství.
Dekretem prezidenta republiky pozbyla ode dne platnosti 01.11.1945
pozbyla platnosti všechna protektorátní platidla, vyjma korunových
a menších mincí. Všechny papírové peníze byly prohlášeny za neplatné
a musely být složeny na zvláštní vázané účty – tam byly pak převedeny
na „nové peníze“, které mohli lidé v dalších dnech postupně čerpat zpět.
J. Zajíčková
Zdroje:
Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika), archiv Obce Dalovice,
vzpomínky pamětníků, materiály ze Státního okresního archivu K. Vary
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