VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 1/2011

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
ROHOVÝ MĚŠŤANSKÝ DŮM Č. 113/18
V BORSKÉ ULICI V DALOVICÍCH

INFORMACE ZE SOŠ LOGISTICKÉ
SOŠ logistická slaví letos deset let výuky na zámku v Dalovicích. Padesátiletá
historie školy má tak svou novodobou etapu.
Během deseti let vznikla škola rodinného typu při zachování náročnosti.
Ekonomickotechnické vzdělávání je vhodné pro chlapce i dívky. Logistika jako
perspektivní obor je součástí každého odvětví. Proto mají absolventi velmi
široké uplatnění.
Vzhledem k potřebám Karlovarského kraje se zde vyučuje podniková logistika,
dopravní logistika nebo logistika v cestovním ruchu a finančnictví.
Na prvním Dnu otevřených dveří v listopadu navštívily školu desítky zájemců,
aby si vše prohlédly. V prostorách školy probíhala činnost fiktivních firem, které
lákaly
k nákupu svých služeb a produktů. Studenti logistické školy byli průvodci po
všech učebnách. Zájem vzbudila multimediální jazyková učebna, počítačové
Logcentrum v suterénu i další počítačové učebny pro odbornou výuku
finančnictví. Stipendia, zahraniční stáže, řidičské oprávnění skup. B, moderní
způsob výuky a nadstandardní ICT vybavení – to opravdu uchazeče zajímalo
nejvíce!

A ještě nabídka pro dospělé!
V loňském roce se zájemci z Dalovic účastnili počítačových kurzů.
V půlce února začíná tříměsíční Počítačový kurz pro veřejnost. Jedná se o
pilotáž v rámci projektu evropských strukturálních fondů, a proto je pro zájemce
zdarma. Cílem je prohloubit si své dovednosti.
Telefonicky je možné se nahlásit: 353 224 830.
Kapacita kurzu je omezena.

PaedDr. Vladimíra Štrynclová
ředitelka školy
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na základě Zákona č. 561/2004 Sb.,
O předškolním, základní, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělání podle § 34 odst 2 v platném znění
vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ v Dalovicích
ZÁPIS
dětí do mateřské školy pro školní rok 2011 - 2012
Zápis se uskuteční v pondělí 18. dubna 2011 od 15:00 do 16:30 hod. v budově
mateřské školy v ulici Májová 196/1 Dalovice.
Rodiče, kteří se nemůžou v uvedený den dostavit, ať si do 18.04.2011 domluví
individuální schůzku na tel.č. 773 435 483. U zápisu je nutné předložit občanská
průkaz rodičů.
Mgr. Bc. Libor Uttl
ředitel školy

MALÉ OHLÉDNUTÍ

V naší školce uspořádaly děti pro
rodinné příslušníky předvánoční
besídku.
Nacvičily koledy a
básničky.
Celé
vystoupení
doprovázely drobnými rytmickými
nástroji.
Třídu děti ozdobily vánočními
ozdobami a řetězci, které samy
vyrobily. Na výzdobě třídy se
podílela paní Šustrová, která upekla

a ozdobila pro děti perníkové
chaloupky. Děti připravily pro své
hosty vánoční přáníčka. Hosté
přinesli vánoční cukroví a ve třídě
vládla opravdová vánoční atmosféra.
Děkujeme všem návštěvníkům za
výborné cukroví.Také děkujeme
všem představitelům obce za dárky k
mikulášské besídce.

Mgr. Jana Zelená
zástupkyně ředitele školy
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„KDO JE KDO“ V DALOVICÍCH
Člen zastupitelstva obce
Předseda finančního výboru
Velitel Sboru dobr.hasičů Dalovice:
Bydliště v Dalovicích:
Věk:
Vzdělání:
Praxe:
Současné povolání:
Funkce v minulém zastupitelstvu:
Členka zastupitelstva obce
Předsedkyně kontrolní komise:
Bydliště v Dalovicích:
Věk:
Vzdělání:
Praxe:
Současné povolání:
Funkce v minulém zastupitelstvu:

Jiří Karas
od r. 1974
36 let
Střední průmyslová škola
elektrotechnická Plzeň
hasičský záchranný sbor
hasič – velitel družstva
žádná

Věra Krumphanzlová
od r. 1945
66 let
Pedagogická fakulta
Plzeň
učitelka
učitelka
žádná

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE VYBÍRÁME:
3. zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2010
- uvolněný obecní byt 1+1 bude nabídnut 5 zájemcům aktualizovaného
pořadníku,
- schválil se splátkový kalendář jednoho dlužníka nájemného,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- odsouhlasil se ceník za kopírování na obecním úřadě,
- schválilo se vyřazení majetku po inventarizaci na obecním úřadě a v knihovně,
- schválilo se rozpočtové opatření č. 9 (zvýšení příjmů a výdajů za volby do
zastupitelstva a senátu v r. 2010 a na sčítání lidu, domů a bytů v r.2011),
- na vědomí se vzala zpráva o hospodaření obce I. – XI./2010,
- schválené byly změny jednacího řádu zastupitelstva obce,
- na vědomí se vzala zpráva Krajské hygienické stanice o měření hlučnosti
v okolí panelových domů Na Výsluní,
- schválila se odměna řediteli Základní školy a Mateřské školy Dalovice.
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4. zasedání zastupitelstva obce dne 05.01.2011
- Ing. P.Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, představil projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ a
požádal Obec Dalovice, aby se připojila k tomuto projektu,
- kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení z minulých zasedáních ZO,
- schváleno bylo přidělení bytu 1+1 prvnímu zájemci dle aktualizovaného
pořadníku,
- schválena byla žádost o splátkovém kalendáři jednoho dlužníka nájemného při
stanovení jasně vymezených podmínek,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- schválilo se přidělení volné garáže prvnímu zájemci a zároveň se stanovila
pravidla pro sestavení pořadníku na volné garáže Na Výsluní,
- jednalo se o upraveném návrhu územního plánu –
- Ing. Kolovrátek byl schválen j. kontaktní osoba pro jednání
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace,
- schválil se upravený návrh zadání Územního plánu Dalovice,
- ZO rozhodlo nepořizovat v současné době žádné další změny ÚPN SÚ
Dalovice, nově předkládané změny budou projednány v rámci pořizování
nového ÚP,
- schválena byla etapizace přestavby „Kamenné mateřské školky“ s tím, že
budou připraveny žádosti k dotačním titulům,
- na vědomí se vzala zpráva o jednání se zástupcem firmy Hotel Carlsbad Inn,
- místostarostka obce informovala o jednání s právním zástupcem obce ohledně
neplatičů nájemného,
- schválena byla Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku
za povolení vjezdu,
- zrušeno bylo nařízení obce č. 1/2010 o stání vozidel a vjezdu do vybraných
míst obce,
- schválen byl návrh rozpočtu na rok 2011,
- schváleno bylo snížení odměn zastupitelům obce o 5% v souladu s nařízením
vlády,
- schválila se smlouva na projektové práce elektro: Dalovice, Borská ul.,směr
Lesov (veřejné osvětlení),
- projednány byly žádosti na prořez či pokácení stromů na obecních pozemcích,
- schválil se dodatek č.1/2011 firmy Dopravní podnik K.Vary a jeho
podepsáním byl pověřen odpovědný zástupce Obce.
Další řádné zastupitelstvo obce se koná dne 07.02.2011
od 18:00 hod. na OÚ Dalovice.
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POPLATKY V ROCE 2011 K ÚHRADĚ NA OÚ DALOVICE
POPELNICE

(PLATBA NEJPOZDĚJI DO 31.06.2011)

Objem nádoby v litrech

Četnost odvozu

Cena v Kč

110 / 120

1x týdně

2.004

240

1x týdně

4.008

1100

1x týdně

18.370

110 / 120

1x za 14 dní

1.403

240

1x za 14 dní

2.806

PSI

(PLATBA NEJPOZDĚJI DO 31.03.2011)

Poplatek

Za prvního psa

Za každého
dalšího psa

1. za psa v rod. domě nebo
120 Kč
180 Kč
chovaného na zahradě
2. za psa chovaného v obyt. Domě
240 Kč
360 Kč
se 4 a více byty
3. za psa chovaného na sídlišti
600 Kč
900 Kč
Na Výsluní
Sleva se poskytuje: poživateli invalidního,sirotčího, starobního nebo vdovského
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
- 1. a 2.

50 Kč

50 Kč

- 3. (Na Výsluní)

200 Kč

300 Kč

PRONÁJEM POZEMKŮ (PLATBA NEJPOZDĚJI DO 31.10.2011)
Poplatek

Cena za m2/rok

Plochy v zahradnických osadách

4 Kč

Plochy užívané v ostatních případech

7 Kč

Plochy zastavěné stavbou (rekreace) včetně funkčně
spojených a navazujících pozemků
Lesní pozemky
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8 Kč
16 Kč

INFORMACE PRO NÁJEMCE OBECNÍCH BYTŮ
1.
Od 6. ledna 2011 požaduje Obec Dalovice platby nájmu přednostně na
běžný účet číslo 15 620 341/0100 (příkazcem musí být osoba, která má s Obcí
Dalovice uzavřenou nájemní smlouvu). Hotovostní platba nájmu je možná
v 1. patře OÚ u paní Lodrové.
2.
V případě havárie vodovodního potrubí, kanalizace, topení apod. je nutné
vždy neprodleně informovat referenta pro správu majetku obce pana Řezníčka
na tel.č. 353 222 789 nebo 606 600 533.
3.
Pokud nájemce bytu bude na Obci Dalovice požadovat jakoukoliv opravu
či výměnu věci, je nutné kontaktovat referenta pro správu majetku obce, který
byt osobně navštíví a rozhodne, zda žádosti bude vyhověno a v jakém rozsahu.
Opravy v bytě (i nad 500,-Kč), které nájemce udělá bez souhlasu pracovníka OÚ
nebudou dodatečně uhrazené.
4.
Obec Dalovice může dle § 711 občanského zákoníku vypovědět nájemní
smlouvu bez přivolení soudu:
a)
jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě
porušují dobré mravy v domě,
b)
jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu,
zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním
bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného.
5.
ZO rozhodlo na svém zasedání dne 05.01.2011, že bude nově zřízen
pořadník na garáže v obecních domech Na Výsluní (pouze pro nájemce
obecních bytů Na Výsluní).Při této příležitosti upozorňujeme nájemce, že garáž
NELZE pronajmout (nebo i zdarma přenechat) třetí osobě. Nevyužívané garáže
je třeba nahlásit na Obci.
6.
Přestože byli nájemníci upozorněni, stále jsou na chodbách a ve sklepích
volně postavené různé druhy nábytku a dalších věcí. Z důvodů požárních
předpisů a bezpečnosti plánuje Obec vyklizení všech společných prostor a
odvezení nábytku a dalších věcí na skládku.

VYBÍRÁME ZE STATISTIKY
Počet obyvatel Dalovic k 30.12.2010:

muži
ženy
celkem
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924
933
1857

STŘÍPKY HISTORIE
Domnívám se, že se nenajde historik, který by dovedl na základě důkazů
jednoznačně říci, že v Dalovicích a okolí bylo nejdříve německé obyvatelstvo a
pak české, nebo obráceně.
Na základě archeologických vykopávek a nepřímých důkazů je možné
konstatovat, že náš region byl řídce osídlen dlouhou dobu ještě před příchodem
germánských a slovanských kmenů. Kdo byli tito lidé a jak dlouho zde žili,
nevíme.
Uvádí se například, že Keltové přišli na území Čech asi ve 4. stol. př.l. Přesně se
ale neví, jestli tyto nově příchozí skupiny můžeme ztotožnit s Bóji, což je první
etnikum na našem území, které můžeme bezpečně označit jménem (na
Slovensku se připomíná keltský kmen Kotinů). Od jména Bójů, kteří sídlili
podle římských zpráv v Čechách, údajně vznikl latinský název Čech
Boiohaemum – Bohemia.
Počátek letopočtu – 4. stol. nazýváme dobou římskou, především vzhledem
k velkému vlivu Říma na rozvoj našeho území.
Historikové uvádějí, že v posledním desetiletí př.l. germánský kmen
Markomanů obsadil zemi Bójů. Není však jisté, zda šlo o dnešní Čechy nebo
severní Rakousko.
Pravděpodobně správná je informace, že v době římské přicházeli postupně
Germáni ze severu Evropy a vytlačili část Keltů na jih a západ, a zbylí Keltové
s nimi splynuli.
Dobou stěhování národů označujeme období 5. – 6 stol., kdy celá Evropa byla
v pohybu. Zatímco germánské kmeny se přesouvaly směrem na západ a do
oblasti kolem Dunaje, do střední Evropy přicházejí Slované z území mezi Odrou
a Dněprem.
Do oblasti Karlovarska v této době Slované nepřišli. Podle historiků nejblíže se
k našemu regionu dostal kmen Lučanů, který se usadil v okolí dnešních Loun a
Žatce.
Až v 8. století přišly do liduprázdných nížin na Karlovarsku dva slovanské
kmeny – Chebané a Sedličané. Zatímco Chebané postupovali podél řeky Ohře
dále na západ a vybudovali své hradiště na území dnešního Chebu, Sedličané
v naší oblasti zůstali. Usadili se na ostrohu nad řekou Ohří v Tašovicích,
nazývaném Starý Loket, kde byly pozůstatky starého hradiště pravděpodobně již
z doby mezolitu (8. – 6. tisíciletí před Kristem).
Sedličané si zde vybudovali nové hradiště, živili se zemědělstvím a lovem zvěře
v okolních hlubokých lesích. Když se kmen rozrostl a Starý Loket přestal
vyhovovat, přesunuli se Sedličané do okolí dnešního Sedlece a vybudovali si
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tam hradiště nové (zřejmě na začátku 10. století). V roce 973 se stává Sedlec
dokonce přemyslovským správním centrem regionu.
Na konci 11.století se však správní centrum přesouvá do dnešního Lokte
z důvodů lepšího strategického umístění.
V 9.století byly celé Čechy, Morava a Slezsko osídleny výlučně Slovany. Podle
některých zdrojů slovanský živel sahal v té době od jihu Čech až k moři.
Po tomto období rozmachu následovalo období pozvolné germanizace českých
krajů.
S poněmčováním se začalo nejdříve u tzv. naddunajských Slovanů
v jihovýchod-ním Bavorsku s vydatnou pomocí institucí latinské církve, farností
a klášterů. Další směr germanizace vedl přes kolonizaci zemědělství.
V 10. a 11. stol.byly Čechy ještě málo osídleny. Majitelé pozemků – především
šlechtici a kláštery- zvali do českých zemí německé kolonisty. Rozšiřovala se
plocha obdělávané půdy a majitelé pozemků bohatli a stávali se nebezpečnými
vůči panovníkům. Panovníci si chtěli udržet moc, a tak kolonizovali také.
V průběhu 12. – 13. stol. si čeští panovníci začali uvědomovat oslabování státu
díky kolonizaci a snažili se o udržení hranic státu ve svých rukou. S těmito
tendencemi souviselo patrně též usídlení Chodů na západní hranici a budování
pohraničních hradů. Německou výbojnost tato opatření nezastavila, protože se
mohli opírat o německé manželky Přemyslovců a latinské kláštery.
Století 14. bylo na našem území silně poznamenáno vládou Karla IV. (1316 –
1378). V této době vznikla celá řada měst a vsí. Například r. 1350 byla osada
Wary povýšena na lázeňské městečko, r. 1358 se z městečka Wary stává město,
došlo k založení vsí Tuhnice (1359) a Doubí (1365).
Další známe vsi byly založeny v následujících letech a stoletích – např. Bohatice
(1390), Stará Role (1422), Drahovice (1434), Tašovice (1464), Dalovice (1498),
Všeborovice (1523).
V průběhu několika následujících století nejhlouběji a nejintenzivněji vnikl
německý živel do Čech v povodí řeky Ohře, zvláště na jejím horním toku.
Chebsko, osídlené českým kmenem Chebanů, bylo bez jakýchkoli zbytků
zgermanizováno. V Sedlci byla fara, k níž příslušely osady a vsi, které byly i se
Sedlcem (Zettlitz) všechny poněmčené – např. Tuhnice (Donitz), Dalovice
(Dallwitz), Drahovice (Drahowitz), Tašovice (Taschwitz), Otovice (Ottowitz),
Všeborovice (Schobrowitz), Rosnice (Rossnitz). Město Loket bylo nazýváno
Ellenbogen.
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V současnosti je zase vše jinak. Německé názvy zmizely a používají se původní
české názvy měst a obcí. Nicméně je nutné konstatovat, že Němci i Češi se do
historie našeho regionu výrazně zapsali. My, co tady žijeme dnes, jsme
převážnou většinou občané ČR a je jedno, zda máme národnost českou,
německou, slovenskou či jinou. Důležité je, abychom spolu všichni dobře
vycházeli a aby se nám tady hezky žilo.
J. Zajíčková
Zdroje:
Dějiny českých zemí I.,J.Kristek, doplněné vydání 2002
Karel IV.- život a dílo, J. Spěváček, 1980
Z díla poněmčování českých krajů, Gorazd Pavlík, 1988
www.jura.tenzor.cz

LIKVIDACE INVAZNÍ FLÓRY
V Karlovarském kraji se značně rozšířil
růst bolševníku, křídlatek a netýkavek.
Neustále se zvětšují zamořené plochy
těmito rostlinami. Vzniká
tak vážné nebezpečí pro
zdraví lidí a záporem je i vytlačování původních
rostlin.
Krajský úřad připravuje projekt na likvidaci invazní
flóry,
který má být financován z fondů Evropské unie. V
první
polovině letošního roku má být provedeno mapování
výskytu těchto rostlin.
Žádáme občany Dalovic, aby na obecním úřadě p. Řezníčkovi oznámili do
31.05.2011, zda se na jejich pozemku nebo v místě jejich bydliště nachází
bolševník velkolepý, křídlatka nebo netýkavka žláznatá.
Po zahájení realizace projektu v roce 2012 budou na všech ohlášených
pozemcích po čtyři následující roky likvidovány výše uvedené rostliny ze
získaných prostředků EU a s přispěním Obce Dalovice.
V roce 2011 v souladu se zákonem č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči jsou
majitelé pozemků, na kterých se invazní rostliny nacházejí, povinni zajistit
likvidaci těchto rostlin sami z vlastních prostředků.
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VÝSTRAŽNÉ INFORMACE
Občané Dalovic, kteří mají zájem o zasílání výstražných informací, týkajících se
především přírodních živlů (např. povodně, vichřice, krupobití, náledí), zašlou
své jméno a adresu na e-mail: starosta@ou-dalovice.cz (pokud chtějí zasílat
informace mailem) nebo prostřednictvím SMS na: 724 180 365 (pokud chtějí
zasílat informace SMS). Výstražné informace jinými medii zasílat nelze.

PARKOVÁNÍ VE VŠEBOROVICKÉ ULICI
Žádáme majitele motorových
vozidel, aby během zimního období
neparkovali ve Všeborovické ulici.
Díky zaparkovaným autům nelze
odstranit sníh ze silnice a ostatní
motoristé mají problémy při
průjezdu Všeborovickou ulicí.
Majitelé aut by měli zaparkovat svá

auta především na svých pozemcích
nebo je odstavit např. na začátku
Borské ulice.
Pokud budou ve Všeborovické ulici
nadále problémy se zaparkovanými
auty, bude Obec nucena řešit tuto
situaci dopravní značkou zákaz
parkování (v obou směrech)

ZE STATISTIKY SPOLEČNOSTI EKOKOM
V roce 2011 vychází veškerý tříděný odpad v Dalovicích 38,4 kg/ 1 obyvatele,
přičemž průměr v ČR je 35,75 kg/1obyvatele za rok
U papíru – dosahuje naše obec nadprůměrného výsledku,
u plastů – dosahujeme o cca 28% nižšího výsledku proti srovnatelným obcím,
u skla – je výsledek odpovídající průměrným hodnotám.
V regionálním průměru Karlovarského kraje je obec Dalovice hodnocena velmi
dobře, protože dosahuje o 20% lepšího výsledku nad celokrajským průměrem.
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