VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 07/2012

HOTEL OHŘE

Fotografie bývalého hotelu Ohře z roku 1982
Hotel Ohře v Dalovicích
 byl zkolaudován a slavnostně otevřen v r. 1978,
 v jeho komplexu se nacházelo 26 pokojů s vlastním sociálním zařízením,
restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, pivnice Formanka, vinárna,
salonek, směnárna, obchůdek se suvenýry a velké otevřené parkoviště,
 do r. 1992 byl v majetku spotřebního družstva Jednota, pak do r. 2001 patřil
společnosti Nola, s.r.o., dalším vlastníkem byl krátce P. Kozubík, který jej
prodal současnému vlastníku – akciové společnosti Hotel Carlsbad Inn

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsme za polovinou roku 2012, a proto Vás chci informovat o plánech obce
do konce roku 2012 a sdělit Vám některé další informace.
V době prázdnin se rozběhla výstavba nové mateřské školy v areálu
základní školy. Vítězem výběrového řízení se stala firma Renstav, jejíž
cenová nabídka byla Kč 7 138 493,- vč. DPH. Termín dokončení je
plánován na 1. leden 2013.
Zároveň se blíží ke konci výměna povrchů v ulici Příční a Májová,
po výměně hlavního vodovodního řádu.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele úprav ulice
Hlavní. Tuto akci bychom rádi realizovali ještě tento rok.
Bohužel mám i nepříjemné zprávy. Pozdrží se rekonstrukce ulic Letní
a Horní a náměstí před obecním úřadem. Důvodem je zdržení vypracování
projektových dokumentací hrazených z dotací programu ROP Severozápad,
kde jak víte z médií, je momentálně pozastaveno proplácení. Novým
termínem dokončení projektů je 31.březen 2013.
V měsíci září bychom rádi, ve spolupráci s některými občany, z Vysoké,
zahájili opravu kapličky ve Vysoké. V současné době je v přípravné fázi
vybudování protipovodňového povrchového kanálu nad obcí Vysoká, jehož
cílem je zamezit, případně zmírnit, přívalové srážky či rychlé tání sněhu
s následnou škodou v obci.
S příchodem nového školního roku se změnil provoz ve školní jídelně
ZŠ a MŠ. Školní jídelna je stále majetkem Obce Dalovice, pouze se změnil
provozovatel. V této souvislosti oznamujeme všem externím strávníkům,
kteří mají zájem se stravovat ve školní jídelně, že tato možnost existuje
i nadále. Vstup pro externí strávníky bude z boku II. stupně budovy školy
přímo do školní jídelny a je časově omezen. Cena polévky je Kč 5,-, a cena
hlavního jídla je Kč 52,-. Příspěvek Obce na obědy důchodcům v naší
školní jídelně ve výši 8,- Kč zůstává zachován. Veškeré další informace
Vám poskytne vedoucí školní jídelny paní J. Kozlová přímo ve školní
jídelně nebo na tel. č. 353 227 356.
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Závěrem Vás chci ještě upozornit, že se naše obec v poslední době stává
objektem zájmu drobné kriminality. Ve spolupráci s Policií ČR se snažíme
o potlačení tohoto trendu a rádi bychom Vás v této souvislosti požádali
o pomoc. V případě, že budete svědky trestné činnosti, nebo vandalismu
v naší obci, neváhejte volat na krizové tel. č. 158 Policie ČR.
Budete-li mít poznatky např. o podezřelých vozidlech (důležitá je RZ),
osobách či čase, kdy došlo k podezřelému jednání, nebo jakékoliv
informace vedoucí k zamezení kriminality, volejte na tato čísla: služebna
PČR – tel. č. 974 366 611, praporčík Nepejchalová - tel. č. 974 266 693,
nebo podpraporčík Hefler - tel. č. 974 366 664.
Chtěl bych Vás zároveň požádat, abyste byli vnímaví k okolí a tomu, co se
děje v naší obci, protože lhostejnost a přezíravost je nejlepším podhoubím
pro kriminalitu.
L. Kolovrátek

22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 25.06.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
 na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
 souhlas byl udělen k žádostem čj. 1053/12 (nové kabelové rozvody NN
pro objekty na p.p.č. 180/1 a 180/2 v k. ú. Všeborovice), čj. 1060/12
(připojení nového odběrního místa), čj. 1176/12 (přístavba k rod. domu),
čj. 1026/12 (prodej pozemku p.č. 137/3 v k.ú. Všeborovice, převod
p.p.č. 137/2 v k.ú. Všeborovice od Lesů ČR na Obec Dalovice),
 přidělení bytu č.3,1+1, DPS, Hlavní 273 dle žádosti čj. 1040/12,
 přidělení bytu č. 4, 2+1, Na Výsluní 225/3 dle žádosti čj.1043/12,
 vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 6, 2+1, DPS, Hlavní 273,
 vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 6, 1+3, Na Výsluní 224/1,
 ZO vyhovělo žádosti čj. 1218/12 na odložení plateb splátkového
kalendáře do srpna 2012 za podmínky hrazení běžného nájemného,
 schváleno bylo rozpočtové opatření č. 4,
 ZO vzalo na vědomí informace o výběrovém řízení na provozovatele
školní jídelny a pověřilo kompetentního zástupce firmy podpisem
smlouvy s firmou Scolarest,
 schváleno bylo vypsání výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace ulic Borská a Prosluněná,
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 souhlas byl dán k žádosti čj.1194/12 (záměr stavby na p.p.č.385
v k.ú. Dalovice),
 ZO ukládá Ing. Kolovrátkovi a paní Krumphanzlové vypracovat pravidla
pro přijímání dětí do mateřské školy,
 na vědomí se vzaly informace o probíhající přípravě územního plánu
obce a o projektovém řešení „Náměstíčka“ před OÚ,
 po 20 letech vedení obecní kroniky oznámila paní Bönischová,
že nebude pokračovat a je třeba nalézt novou kronikářku, ZO rozhodlo
o odměně a poděkovaní za dlouholetou práci pro obec pí Bönischové
a zároveň vyhlásilo volné místo kronikářky,
 schválena byla žádost ředitele školy o převedení finančních prostředků
z rezervního fondu na provoz (služby) ve výši 130 000,- Kč a na opravu
střechy ve výši 25 000,- Kč,
 schválen příspěvek na nákup knih pro vycházející a nejlepší žáky,
 na vědomí se vzala zpráva Sportovní a kulturní komise.

23. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 23.07.2012
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
 byla provedena kontrola plnění usnesení z minulých ZO,
 schváleno bylo přidělení obecního bytu č. 6, Na Výsluní 224/1
dle žádosti čj. 1447/12,
 schváleno bylo přidělení obecního bytu v DPS č. 6, Hlavní 273
dle žádosti čj. 1373/12,
 souhlas se udělil splátkovým kalendářům pro vyúčtování služeb za rok
2011 dle žádostí čj. 1402/12 a čj. 1455/12,
 odsouhlaseno bylo podání návrhu na soudní vyklizení bytové jednotky
č. 6 v DPS, Hlavní 273,
 starosta obce informoval o probíhajícím řízení týkající se rekonstrukce
ul. Letní,
 ZO vzalo na vědomí zprávu o výběrovém řízení na výstavbu nové
mateřské školy v areálu základní školy a odsouhlasilo autorský dozor
nad touto stavbou,
 schváleno bylo rozpočtové opatření č. 5,
 byl dán souhlas k uzavření smlouvy o právní pomoci obci s JUDr.
Markétou Sitkovou,
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 místostarostka podala ZO informaci o opravě kroniky Obce ukončené
zápisem za rok 2011, o nákupu nové obecní kroniky a o požadavcích
na nového kronikáře-kronikářku,
 ZO dalo souhlas ke změně licence k provozování veřejné osobní
dopravy na lince 421 201 Karlovy Vary – Šemnice,
 ZO schválilo v MŠ počet dětí v souladu se zřizovací listinou
a se souvisejícími právními předpisy.
24.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 03.09.2012

Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
 byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých ZO,
 na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
 souhlas byl dán žádostem čj. 1706/12 (změna užívání části objektu),
čj.1739/12 (přestavba bytového jádra), čj. 1745/12 (umístění přípojky
NN), čj. 1733/12 (pronájem pozemku p.č. 274, k.ú. Vysoká u Dalovic),
čj. 1750/12 (souhlas s umístěním stavby), čj. 1752/12 (souhlas se
záměrem stavby opěrné zdi), čj. 1759/12 (souhlas se záměrem stavby
opěrné zdi), čj. 1778/12 (zřízení věcného břemene), čj. 1618/112 (zřízení
věcného břemene), čj. 1615/12 (pronájem pozemku p.č. 282, k.ú. Vysoká
u Dalovic),
 nebyl dán souhlas k žádosti čj. 1430/12 (prodej části pozemku p.č.171/1,
k.ú. Všeborovice),
 souhlas s prodejem pozemku p.č. 623/6, k.ú. Vysoká Štola, byl dán
na základě žádosti čj. 1507/12 (podmínka zřízení věcného břemene)
 zamítnut byl návrh na prodej části pozemku p.č. 287/1, k.ú. Vysoká
u Dalovic dle žádosti čj. 1546/12,
 vyhlášen byl záměr pronájmu bytové jednotky č. 9, Na Výsluní 230,
o velikosti 1 + 1,
 bylo přijato rozpočtové opatření č. 6,
 byl schválen příspěvek 8,- Kč na stravování zaměstnanců ZŠ a MŠ
v Dalovicích.
(Celé znění zápisů z jednání ZO je na úřední desce, webových stránkách
Obce a ve vývěsných tabulích v obci)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 v obci Dalovice žije k 31.08.2012 celkem
1 969 obyvatel,
cizinců je 74 a občanů ČR 1 895,
z toho ve Vysoké
264,
ve Všeborovicích
412,
v Dalovicích
1 219,
 v sobotu dne 6.10.2012 se uskuteční mobilní svoz velkoobjemového
odpadu (u své popelnice můžete připravit na hromádku nepotřebný
nábytek, koberce, linoleum apod.),
 ve středu dne 10.10.2012 bude organizován sběr nebezpečného odpadu
(podrobnosti jsou uvedené na letácích),
 v případě opakovaného rušení nočního klidu, doporučujeme volat v noci
Policii ČR  974 366 611, nebo krizové číslo  158,
 připomínáme občanům, že při odstěhování z Dalovic je nutné odhlásit
popelnici (popřípadě psa),
 s platností od 2.9.2012 jezdí podle nového jízdního řádu přes Dalovice
pravidelná autobusová linka Karlovy Vary – Šemnice,
 z jízdního řádu vybíráme odjezdy:
 z Karlových Varů (směr do Dalovic):
6:15 (v prac. dny ), 9:40 (v pondělí a ve středu, kromě 26.12.),
13:20 (v prac. dny, kromě 23.12. - 2.1.), 15:05 (v prac. dny,
kromě 23.12. – 2.1.), 16:10 (v prac. dny),
 z Dalovic náměstí (směr do Karlových Varů):
5:22 (v prac. dny), 6:07 (v prac. dny), 7:07 ( prac. dny, kromě 23.12 –
2.1.), 7:34 (v prac. dny, kromě 23.12. –2.1.), 10:22 (v pondělí a ve
středu, kromě 26.12.), 14:01 (v prac. dny, kromě 23.12. – 2.1.),
15:59 (v prac. dny).
(Informace si můžete porovnat s jízdním řádem a popř. se informovat
na tel. č. 353 504 518)
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 žádáme obyvatele Dalovic, aby se se svými dotazy či požadavky
obraceli vždy na kompetentního pracovníka obecního úřadu, ve vztahu
k veřejnosti má ve své pracovní náplni - mimo jiné - např.:
Ivona Brožová - účetní (kancelář v 1. patře OÚ, vpravo)
- vedení evidence obecních domů a bytů, vyhotovování
nájemních smluv a evidenčních listů na obecní byty (vč. DPS),
sestavení ročního vyúčtování služeb, správa nedoplatků a přeplatků nájmů
a služeb, evidence plateb za popelnice a psy atd.
 734 230 075
Jan Bureš - správce majetku obce (kancelář v přízemí OÚ, vlevo)
- péče o technický stav obecních bytů (včetně DPS),
předávání obecních bytů, péče o ostatní obecní majetek
(např. komunikace), uzavírání smluv v rámci
odpadového hospodářství, jednání s firmami provádějící
opravy obecního majetku, vedení manuálních pracovníků obce apod.
 606 600 533
Zdenka Lodrová - referentka samosprávy (kancelář v 1. patře OÚ, vlevo)
- vykonávání činností v rámci Czech Pointu (ověřování podpisů, výpisy
z katastru nemovitostí aj.), vedení a správa obecní pokladny,
vyhotovování smluv souvisejících s nemovitým majetkem obce, přijímání
a odesílání písemností (včetně přijímání stížností a žádostí o kácení
stromů), evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu apod.
 721 701 904
Helena Šnajdrová - rozpočtářka (kancelář v 1. patře OÚ, vpravo)
- sestavení rozpočtu obce a sledování jeho plnění,
zajištění dodávek zboží pro obec, fakturace a likvidace faktur,
činnost personalistky atd.
723 642 086
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INFORMACE FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Fotbalové zápasy v září 2012 na dalovickém hřišti:
DATUM

SOUPEŘI

SKUPINA

HODINY

1.9.2012 Sobota

A muži

Čechie Dalovice

Baník Habartov

10:30

1.9.2012 Sobota

B muži

Čechie Dalovice

Junior K. Vary

17:00

2.9.2012 Neděle

Ženy

1. FC K. Vary

Baumit Jablonec

14:00

5.9.2012 Středa

Přípravka

Čechie Dalovice

Stará Role + Toužim

16:00

15.9.2012 Sobota

A muži

Čechie Dalovice

Sokol Lipová

10:30

15.9.2012 Sobota

B muži

Čechie Dalovice

Sokol Sadov

16:30

16.9.2012 Neděle

Ženy

1. FC K. Vary

1. FK Příbram

14:00

23.9.2012 Neděle

Přípravka

Čechie Dalovice

Sedlec B + Chyše

29.9.2012 Sobota

A muži

Čechie Dalovice

Lokomotiva K. Vary

10:30

29.9.2012 Sobota

B muži

Čechie Dalovice

Sokol Štědrá

16:30

30.9.2012 Neděle

Ženy

1. FC K. Vary

Uragán Ústí

14:00

Vypracoval: F. Holeček

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu – konec babímu létu.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Bouřka v září – sníh v prosinci.
Svatá Ludmila (16.9.) deštěm obmyla.
Jaké počasí na Matouše (21.9.), takové trvá čtyři neděle.
Přijde Václav (28.9.) – kamna připrav.
Nejsou-li pryč před Michalem (29.9.) ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
Na svatého Jeronýma (30.9.) stěhuje se k nám už zima.
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INFORMACE SPOLEČNOSTI HOTEL CARLSBAD INN
Vzhledem k velkému zájmu občanů Dalovic o dění kolem bývalého hotelu
Ohře požádali jsme prokuristu akciové společnosti Hotel Carsbad Inn pana
Mgr. O. Chodusova o rozhovor, který se konal na OÚ dne 5.9.2012.
 Otázka
Pane magistře, buďte tak laskavý a řekněte nám, jaké práce nyní probíhají
v objektu bývalého hotelu Ohře, který patří společnosti Hotel Carlsbad Inn.
 Odpověď
V současné době probíhá I. etapa rekonstrukce hotelu, která zahrnuje
vybourávání příček, vyklizení objektu a úklid jeho okolí. V rámci II. etapy,
která bude ještě v tomto roce následovat, natřeme ocelovou konstrukci,
provedeme zednické práce týkající se nových vyzdívek a pláště budovy.
V příštím roce pak budeme pokračovat dalšími pracemi na hlavní budově,
kde bude ubytovací část.
 Otázka
Jak bude výsledný objekt vypadat a k čemu bude sloužit?
 Odpověď
Základem bude několikapatrová budova, ke které bude přiléhat nižší
přístavba. Před hotelem bude parkoviště pro osobní auta a autobusy.
Hotel po rekonstrukci by měl mít kapacitu kolem 100 lůžek.
Pro hotelové hosty i veřejnost bude sloužit restaurace pro cca 100 osob,
zvlášť oddělená menší kavárnou, a služby jako např. kadeřnictví, manikúra
a pedikúra. Chceme, aby hotel sloužil především k ubytovávání zájezdů.
Plánujeme však také další skupinové akce jako jsou např. konference,
relaxační pobyty, svatební hostiny.
 Otázka
Kdy počítáte s dokončením hotelu a jak se hotel bude jmenovat?
 Odpověď
Práce nyní postupují podle harmonogramu, který má vázanost na platné
stavební povolení. Pokud se nevyskytnou žádné neočekávané překážky,
chtěli bychom hotel dokončit do 2 let. Hotel se bude jmenovat Parkhotel
Carlsbad Inn.
Redakce
Děkujeme za rozhovor a přejeme a.s. Hotel Carlsbad Inn ať se jí její plány
podaří splnit a budoucí hotel se stane novou chloubou Dalovic.
-9-

STŘÍPKY HISTORIE
Dalovice v letech 1950 – 1953
Od 1.1.1950 byla na Hlavní ulici v Dalovicích, v zimní zahradě domu
čp. 7, prozatímně zřízena obřadní síň pro civilní sňatky. Prvními oddanými
páry byly dne 28.1.1950 Oldřich Kameník a Ludmila Maňhalová, Antonín
Oláh a Alžběta Puškelyová.
V lednu 1950 schválila Rada místního národního výboru (MNV) zřízení
komunálního podniku. Jeho vedoucím byl ustanoven František Chvojka.
V únoru 1950 byl schválen nákup rozhlasové aparatury pro obec. Místní
rozhlas začal fungovat 1.5.1950.
Rada MNV rozhodla v průběhu roku 1950 také o tom, že bude v domě
čp. 69 (v sousedství domu čp. 7) zřízena od 1.10.1950 školní jídelna
a od 1.12.1950 i školní družina.
MNV začal úřadovat od 1.1.1951 v nově adaptované budově čp. 143
na začátku Borské ulice (později zdravotní středisko). Přestěhoval se sem
ze starého jednopatrového domu čp. 26 (dnes přízemní budova před ZŠ),
který byl pro MNV již nevyhovující. Do domu čp. 143 se přemístila také
obřadní síň, lidová knihovna a úřadovna SNB.
Během roku 1951 se uskutečnila rekonstrukce budovy místního kina „Máj“
(čp. 175) a bylo nově položeno vodovodní potrubí v délce 450 m, které
se napojilo v Bohatické ulici na hlavní vedení karlovarského vodovodu.
Výnosem ministerstva zemědělství bylo od 1.1.1952 zřízeno v Dalovicích
oblastní ředitelství Československých státních statků (ČSSS). Ředitelem
byl jmenován Stanislav Kolerus, který do té doby řídil Státní statek
v Dalovicích (na jeho místo byl jmenován Karel Kahuda). Pod oblastní
ČSSS v Dalovicích spadaly státní statky Dalovice, Dolní Lomnice, Stružná
a Horní Slavkov s celkovou plochou přes 8 000 ha. Nové ředitelství ČSSS
bylo v budově čp. 174 (dům na křižovatce proti Starému zámku). V domě
čp. 26 (po MNV) byla po úpravách zřízena závodní kuchyně ČSSS.
Mateřská škola, která sídlila po roce 1945 v budově obecní školy a pak
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od roku 1949 v domě čp. 196 (dnešní MŠ), se v roce 1952 přemístila
do nově adaptovaného domu čp. 82 (tzv. Kamenná školka u porcelánky).
Z podnětu manželů Pilských vznikl v květnu 1952 při místní osvětové
besedě kroužek divadelních ochotníků. Činnost tohoto kroužku byla velmi
úspěšná a všechna divadelní představení byla vždy vyprodána. Zásluhu
na tom měli především E. Bezděkovský (režie), B. Zlatohlávek (výprava),
J. Chvojka (kulisy), Vl. Čermák, R. Novotný, D. Němcová, J. Popelář,
B. Zlatohlávková, R. Kozáková, J. Němec, B. Volfová a další ochotníci.
Dnem 1.6.1952 byla obec Vysoká sloučena s obcí Dalovice a pojmenována
Dalovice. Stalo se tak na základě jednomyslného odhlasování zástupců
obce Vysoká a obce Dalovice a uveřejněním v Úředním listě Republiky
československé ze dne 16.2.1952, částka 20.
Odborná škola rolnická (v Dalovicích od září 1948) byla zrušena
k 1.7.1952. Tato škola i s internátem sídlila v ulici Pod Strání čp. 152.
Studenti, kteří neměli školu dostudovanou, byli převedeni do obdobných
škol v Karlových Varech.
Ode dne 10.8.1952 byla do Nového zámku (nyní Střední odb. škola
logistická) umístěna z rozhodnutí nadřízených orgánů vojenská posádka
čsl. armády. Jejím tehdejším velitelem byl ndp. Josef Šárina. Na počest
příchodu posádky do Dalovic byl v tehdejším Národním domě (stál
na Hlavní ulici v místě, kde je nyní DPS + parčík vedle DPS) uspořádán
dne 12.8.1952 přátelský večer za velké účasti místních obyvatel.
V programu vystoupil vojenský soubor „Buzuluk“, který pak často
vystupoval i na jiných kulturních akcích v obci.
Tělocvičná jednota Sokol (založena v říjnu 1945) byla od léta 1952
přejmenována na dobrovolnou sportovní organizaci (DSO) Jiskra
a nově řízena příslušným odborem Revolučního odborového hnutí (ROH).
Dne 15.1.1953 byl dalovickým občanům odevzdán nově adaptovaný
Národní dům, který byl zároveň přejmenován na Kulturní dům. V něm se
pak 1.2.1953 uskutečnila vzpomínka místních občanů a vojenské posádky
na památnou bitvu u Stalingradu v roce 1943. Tato akce, kterou
organizovala Osvětová beseda, byla zakončena taneční zábavou.
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Z rozhlasu a tisku se dne 6.3.1953 dalovická veřejnost dověděla, že
3.3.1953 po těžké chorobě zemřel předseda Rady ministrů a tajemník
ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Josef
Visarionovič Stalin. Podle pokynů Okresního výboru KSČ byla
v dalovickém Kulturním domě konána od 8.3. do 10.3.1953 smuteční
tryzna za zemřelého. U busty J.V.Stalina obložené květinami a věnci stála
čestná stráž složená ze 2 příslušníků čsl. armády a 2 členů místní národní
fronty, která se po 1 hodině střídala. Celá místnost byla smutečně
vyzdobena. Obyvatelé Dalovic se sem chodili poklonit památce J.V.Stalina.
Smutečně byla vyzdobená celá obec. Na žádost obyvatel byla v kulturním
domě ve Všeborovicích otevřena druhá smuteční místnost.
Nedlouho potom se občané dověděli, že dne 14.3.1953 zemřel po krátké
nemoci prezident Československé republiky a předseda Komunistické
strany Československa Klement Gottwald. Podle kronikáře obce byli
všichni lidé hluboce zarmouceni a v celé republice byl vyhlášen státní
smutek. Ode dne pohřbu 17.3. až do 19.3.1953 se konala v dalovickém
Kulturním domě tryzna za zemřelého ve stejném rozsahu jako za
J.V.Stalina. Opět byla celá obec smutečně vyzdobena.
Národní shromáždění Republiky československé jednomyslně zvolilo dne
21.3.1953 nového prezidenta Antonína Zápotockého. Do čela republiky se
tak postavil druhý dělnický prezident.
V zrekonstruovaném Kulturním domě v Dalovicích se konaly v roce 1953
kromě výše uvedených také další různorodé akce – např.:
27.3. hudební produkce orchestru kapelníka Josefa Škabrady
z Karlových Varů (natáčel Čsl. státní film),
26.4. loutkové divadlo z Mariánských Lázní – pohádky pro děti,
30.4. schůze zástupců MNV a Národní fronty k oslavám 1. máje 1953,
8.5. oslava 8.výročí osvobození Čsl. republiky Sovětskou armádou,
30.5. estrádní večer se známým zpěvákem Standou Procházkou,
31.8. slavnostní večer u příležitosti vzniku Osmileté stř.školy (základní),
25.10. slavnostní schůze na zahájení Měsíce čsl.- sovětského přátelství,
6.11. oslava Dne čsl. armády s bohatým hudebním programem,
20.12. celookresní kolo Soutěže lidové tvořivosti (zpěv, hudba, tanec),
7.3., 28.3., 10.7., 15.8., 22.8., 7.11., 8.11., 11.11., 28.11 a 29.11.
divadelní představení místních divadelních ochotníků.
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Další akce roku 1953 v Dalovicích – např.:
1.5. májový průvod z Dalovic do Karlových Varů,
4.5. okrajem obce (u žel. nádraží) projížděl mezinárodní cyklistický
závod Praha – Berlín – Varšava,
9.5. položení věnců k Hrobu rudoarmějců,
7.6. Mezinárodní den dětí (slavnost na školním hřišti),
10.5. Běh vítězství (sportovní akce k 8. výročí konce války).
Usnesením vlády Republiky československé a ÚV KSČ ze dne 30.5.1953
byla provedena peněžní reforma a zrušeny lístky na potravinářské
a průmyslové zboží. Převážná většina obyvatel dostala za starých 50 Kčs
nově 1 Kčs. Kromě tohoto kurzu 50:1 byly sníženy kurzy pro vklady
u peněžních ústavů, pro hotovost do 300 Kčs na osobu a další výjimky dle
vládních směrnic. Na MNV v Dalovicích bylo „Výměnné středisko Státní
banky československé č. 26“ pro Dalovice (vč. Vysoké) a Všeborovice.
Občané přinášeli všechny své papírové peníze a mince a dostávali za ně
nové papírové bankovky v hodnotě 100, 50, 25 a 10 Kčs, papírové státovky
v hodnotě 5 a 3 Kčs a kovové mince v hodnotě 25, 10, 5, 3 a 1 haléř.
Při výměně peněz asistovali příslušníci Sboru národní bezpečnosti (SNB)
a příslušníci Lidových milicí.
Dalovická lékárna, kterou od 25.11.1949 vedl PhMr. Jaroslav Šimek,
získala za první čtvrtletí r. 1953 Putovní standartu jako nejlepší lékárna
v kraji.
Dne 12.7.1953 se konala ustavující valná hromada Jednoty, spotřebního
a výrobního družstva v Dalovicích. Ředitel mateřského družstva
Osvobození zdůvodnil proč nastala reorganizace spotřebního družstevnictví
a nastínil jeho další vývoj. Do družstva Jednota v Dalovicích vstoupilo 64
osob se 64 členskými podíly. Předsedou výboru družstva se stal Josef
Jakubíček a předsedou revizní komise František Šafránek.
J. Zajíčková
Zdroj:
Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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Zápis do nově otevřené
soukromé školičky
V Karlových Varech- Bohatice
Táborská 31
e-mail: skolickazacitspolu@seznam.cz
www.skolickazacitspolu.cz
O děti budou pečovat zdravotní sestry a kvalifikované učitelky dlouholetou praxí.

Co nabízíme:











kvalitní předškolní vzdělávací výchovu
doučování dětí dle domluvy
rozvoj talentu u dítěte /tanec, hudba, sport/
základy cizích jazyků
poradenství v oboru předškolní výchovy
plavecký výcvik
lyžařské kurzy
ozdravné a sportovní pobyty na horách
jednorázové hlídání
prázdninový provoz

Přijímáme děti od 2 let do 6 let
Pondělí až pátek od 7:30 - 17:00 hod.
/možnost další domluvy o prodloužené docházce /
Cena za měsíc pro předškolní děti
5 990,-Kč
Docházka čtyři dny v týdnu
4 990,-Kč
Docházka tři dny v týdnu
4 290,-Kč
Polodenní docházka do 7:30 - 12:30 hod.
Cena za měsíc za polodenní docházku
4 990,-Kč
Dopolední docházka na čtyři dny
4 500,-Kč
Dopolední docházka na tři dny
3 690,-Kč
Sleva pro sourozence 1 000,-Kč
Stravování dle dohody za příplatek
/svačina, oběd, svačina, večeře /
Nepravidelná docházka
Cena za den

399 ,-Kč
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Jitka Dercová






Masáž
Maska
Peeling
Čištění
Barvení obočí a řas

U Potoka 116
362 63 Dalovice
tel. 602 943 018

Akce: Celkové kosmetické ošetření za 330 Kč
Každá šestá kosmetika zdarma

CENÍK INZERCE V DALOVICKÝCH LISTECH
stránka A5
½ stránky A5
¼ stránky A5
1/8 stránky A5

400 Kč
200 Kč
100 Kč
50 Kč

(Inzerát musí být podán a zaplacen na Obecním úřadě do 6. dne daného
měsíce)
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DALOVICKÉ LISTY č. 07/2012

Měsíčník, 750 ks výtisků,
vychází v měsících leden – červen a září – prosinec
Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
HLAVNÍ 99
362 63 DALOVICE
tel.: 353 222 789
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Ing. Jarmila Zajíčková
Redakční rada
Ivona Brožová
Zdenka Lodrová
Helena Šnajdrová
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Ivona Brožová
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