DALOVICKÉ
LISTY 2/2021

Vybarvěte si titulní stránku DL podle svého – antistresovou omalovánku pro vás
nakreslila Martina Hercíková. Moc děkujeme a vám čtenářům přejeme pevné zdraví a dobrou mysl
(Omalovánka je ke stažení v plné velikosti na www.ou-dalovice.cz – Informace o obci – Dalovické listy)

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 24. jednání zastupitelstva dne 22. 3. 2021:
• byl schválen záměr pronájmu:
o bytu č. 6, o velikosti 1+2, v DPS Sadovská 101;
o bytu č. 4, o velikosti 1+1, v DPS Sadovská 102;
o bytu č. 3, o velikosti 1+1, v DPS Sadovská 100;
• byla schválena vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství;
• bylo schváleno přidělení dotací z rozpočtu obce na tyto akce:
o Memoriál Roberta Scheerbauma v nohejbale, 12. ročník (7 000 Kč);
o Triatlon KIWI MUŽ 2021 (30 000 Kč);
o Koncert po skončení akce (20 000 Kč).
25. jednání ZO je plánováno na pondělí 19. dubna 2021 od 18:00.

Strategický rozvojový dokument obce
V současné době začínáme pracovat na novém strategickém plánu obce, jelikož
platnost stávajícího bude v příštím roce končit. Jedná se o důležitý dokument, který
nám umožní lépe využít našich ﬁnančních prostředků, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Měl by
zahrnovat všechny plánované akce v následujících letech.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být
a co pro věc všichni můžeme udělat. Přispějte nám svými názory a nápady kam má
naše obec směřovat vyplněním online dotazníku, který je k dispozici na webových
stránkách obce, kde je také k nahlédnutí stávající platný dokument. Budeme rádi,
když se zde podíváte do naplánovaných projektů a zhodnotíte, co se za uplynulé
roky podařilo a nepodařilo zrealizovat. V tištěné podobě je možné použít dotazník
z Dalovických listů vyjmutím prostřední dvoustránky a po vyplnění ho odevzdat na
obecním úřadě, a to nejpozději do konce dubna.
Děkujeme za spolupráci.
Jiří Karas, starosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Biopopelnice

Od dubna začne opět probíhat svoz bioodpadu. Platby za pronájem a vývoz
biopopelnic v roce 2021 zasílejte nejpozději do 30. dubna na účet: 15620341/0100,
do poznámky uveďte: "biopopelnice, jméno nájemce podle smlouvy“. Výše
poplatku pro r. 2021 je 1 541,- Kč.

Poplatky za popelnice a psy

Upozorňujeme, že poplatky za psy a svoz komunálního odpadu byly splatné
do 31. března. Žádáme plátce, kteří platbu ještě neprovedli, aby tak učinili co
nejdříve.

Tašky na tříděný odpad

Na obecním úřadu je zdarma k dispozici ještě cca
250 sad tašek na tříděný odpad. Občané Dalovic si je
mohou vyzvednout v běžných úředních hodinách –
maximálně jednu sadu na jednu domácnost.

Sčítání lidu, domů a bytů v ČR

Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5.
2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Bližší informace naleznete na www.ou-dalovice.cz.

Vítání občánků

Vítání občánků 2021 je určeno pro děti narozené od 1. dubna
2020 do 31. března 2021 a je potřeba se na něj přihlásit.
Přihlášku je možné stáhnout na www.ou-dalovice.cz (záložka
Formuláře) a odevzdat ji do konce dubna osobně na OÚ nebo ji
naskenovanou zaslat na evidence@ou-dalovice.cz.
O termínu konání budou přihlášení předem informováni,
obvykle se koná první květnovou sobotu v sále Společenského
objektu Dalovice.
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(Placená inzerce)
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek sedmý
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.

Sídlo obecního úřadu na
Hlavní čp. 99 od 1990 do zač.
r. 2016.
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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.
(Poznámka redakce: Na konci února 2016 se obecní úřad přestěhoval do nového objektu
se společenským sálem, který byl vystavěn na místě bývalé vily ředitele porcelánky, sloužící
později, od r. 1952, jako dětská školka, tzv. „kamenná školka“, Hlavní čp. 82. V budově Hlavní
99 byla na podzim r. 2019 dokončena rekonstrukce a adaptace na ordinaci všeobecného
lékaře a obecní knihovnu.)

Tzv. kamenná školka, na jejímž místě byl v r. 2015 vystavěn nový obecní úřad se
společenským sálem. V patře se nacházejí krizové byty a byt správce.

Poznámka autorky textu:
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.
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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 (bývalé, pozn. red.) lékárně.

Historické foto: pohled na Dalovice z Hlavní ulice ze severovýchodu,
vpravo budova dnešní pošty

Původní pošta v Dalovicích byla v čp. 64 (proti restauraci U Vlášků; pozn. red.: dnes
Hospůdka U Doubků). 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.
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Na poště byl tehdy telegraf i telefon a v soukromých domech bylo 30 telefonních
stanic.

Pošta, foto převzaté z DL 9/2011

Zdroje:
1)
Pamětní kniho obce Dalovice (obecní kronika)
2)
Materiály ze St. okr. archivu v Karlových Varech
(ZAJ, převzato z DL 9/2011)
Pozn. red.: Těsně po vytištění DL 9/2011 obdržela p. Zajíčková od České pošty tyto
informace, které pak byly uvedeny v DL 10/2011:
První poštovní úřad byl založen v Dalovicích 15. 11. 1872.
Do nynější budovy se pošta přestěhovala již r. 1945 (tehdy to byl ještě majetek
manželů Schmidtových), 19. 5. 1950 získala pošta tento objekt do svého vlastnictví
na základě konﬁskace rozhodnutím Fondu národní obrany.
Obrazová část:
• www.ou-dalovice.cz – záložka Informace o obci – Fotogalerie –
Historické fotograﬁe
• www.mapy.cz – Hlavní 99, 362 63 Dalovice
• www.stavbykarlovarska.cz/cz/hlasovani/
dokonceni-i-etapy-spolecenskeho-objektu-dalovice-204
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ZŠ A MŠ DALOVICE – zápis do školky a do 1. třídy ZŠ
Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne letošní zápis
do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti
dětí ve škole - pouze na základě přihlášky odeslané škole
jejich zákonným zástupcem.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a
dále děti, jimž byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad.
Vyplněné formuláře (ke stažení na www.zsmsdalovice.cz) odešlete poštou,
e-mailem či datovou schránkou na adresu školy do 30. dubna 2021.
V případě, že nemáte možnost stáhnout si potřebné formuláře, domluvte
si telefonicky s hospodářkou školy jejich osobní vyzvednutí ve škole –
tel. 353 224 578, 731 612 340, pondělí a středa od 8 do 10 hod.
(Bližší informace na www.zsmsdalovice.cz)
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Přestože všechny kulturní a společenské
akce
v obci byly díky pandemii
zrušené, děti v naší mateřské škole si
užily alespoň masopustní karneval se
soutěžemi, tancem i občerstvením.
(J. Tichá)

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna je od 4. března až do odvolání uzavřena.
V případě potřeby volejte: 730 890 783.

OČNÍ LÉKAŘ
Oční privátní praxe
MUDr. Stanislav Kloz
Hlavní u. 9/11, Dalovice
Tel.: 353 221 190

Akutní případy ihned, ostatní dle objednávky.
Ordinační hodiny:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

13,00 – 17,00
13,00 – 16,00
13,00 – 15,00
13,00 – 16,00
13,00 – 15,00
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Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 20. dubna 2021
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotograﬁemi…

