VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 2/2011

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
RODINNÝ DŮM č. 10, ppč. 190
DALOVICE-VYSOKÁ

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

spolu s blížícím se jarním obdobím mi dovolte Vás krátce informovat o
plánech Obce pro rok 2011.
Na únorovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet pro rok 2011. Rozpočet
je jako v minulých letech tradičně koncipován konzervativně s důrazem na
úsporu provozních nákladů Obce a navýšení investic do obecního majetku.
Osobně jsem velmi rád, že jak finanční výbor pod vedením p. Karase, tak i
všichni členové zastupitelstva jsou v rozpočtování finančních prostředků
Obce zodpovědní a předložené návrhy jsou věcné a přínosné.
Jako každý rok největší investiční položkou budou rekonstrukce silnic.
Připravena je II. etapa rekonstrukce ulice Pod Strání. V současné době se
projekčně připravuje rekonstrukce ulice Pod Parkem, která by měla být
koncipována jako obytná zóna. Šířka komunikace bude zúžena, budou
vybudována nová parkovací místa nejen pro rezidenty, ale i pro
návštěvníky tenisových dvorců. Oprava výtluků po zimě bude na programu
ihned jakmile to dovolí počasí.
Tento rok bychom chtěli projekčně připravit ulici Letní, vč. odvodnění
dešťových vod, které nám tento rok při tání sněhu způsobily v této ulici
velké problémy. Vzhledem k tomu, že se zde plánuje kompletní
rekonstrukce zahrnující rozšíření vozovky, nové veřejné osvětlení a
dešťovou kanalizaci, je tato akce časově a projekčně náročnější. Proto je
realizace plánována až na rok 2012.
Ve stádiu přípravy jsou i bezpečnostní opatření zaměřená na snížení
rychlosti v Hlavní ulici. Jsou zde plánovány středové ostrůvky s cílem
snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím zvýšení bezpečnosti přechodu
chodců. Bude-li opatření schváleno DI Policie ČR, mělo by vést
k podstatnému snížení rychlosti v úseku od náměstí po areál bývalé
porcelánky a tím zvýšení bezpečnosti dětí školou povinných.
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Od 01.01.2011 přešla na Obec technická část bytového hospodářství a od
01.04.2011 přejde veškeré bytové hospodářství pod správu Obce. Tento rok
začneme s výměnou oken v jednom panelovém domě Na Výsluní, poté
budou následovat další. Investice jsou rozděleny do 3 let. Zároveň probíhá
uvedení domů do souladu s bezpečnostními a požárními předpisy.
Je připravena další část revitalizace dalovického parku, tentokrát v okolí
tvrziště. Okolí tvrziště bude vyčištěno od náletových dřevin, propojeno
s dalovickým parkem a připraveno ke strojovému udržování. V souvislosti
s tím bude upravena cesta spojující Zámeckou a Příční ulici.
Kulturní a společenské akce v roce 2011 si pro Vás připravila Sportovní a
kulturní komise pod vedením Andrey Scheerbaumové, která Vás bude jistě
včas informovat.
Krátký výčet událostí připravených pro rok 2011 svědčí o pracovitosti
nového zastupitelstva, kterému se od voleb v říjnu 2010 podařilo připravit,
kromě nového rozpočtu, opětovné nastartování realizace nového územního
plánu, jehož dokončení je plánováno na rok 2012.
L. Kolovrátek

INFORMACE PRO MAJITELE BUDOV

Podle zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích § 32 je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad
označit budovu čísly, určenými
obecním úřadem a udržovat je
v řádném stavu. Popisné číslo

musí
být
dobře
viditelné
z veřejné komunikace.
Obecní úřad bude dodržování
této povinnosti
kontrolovat
zvlášť důrazně v letošním roce,
v souvislosti se sčítáním lidu.

Majiteli neoznačené budovy číslem popisným může být uložena pokuta až
do výše 10.000 Kč.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE DALOVICE VYBÍRÁME:
5. jednání zastupitelstva dne 07.02.2011
- schválen byl pronájem tenisových kurtů TJ Čechii Dalovice,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- jednalo se o vypořádání pozemků v areálu fotbalového hřiště,
- jako vítěz výběrového řízení akce „Zpracování PD na opravu ulice
Pod Parkem byla schválena firma Ing. Ota Řezanka, dopravní stavby,
městské inženýrství, Karlovy Vary,
- schválen byl rozpočet na rok 2011,
- neschváleno bylo převzetí komunikace a veřejného osvětlení v lokalitě
Pod Lipami od soukromého investora,
- schválena byla žádost o dotaci na přípravu projektů v obci ve Sdružení
Krušné hory – západ,
- schváleno bylo, že Obec bude spolufinancovat novou kanalizaci
v ul. Horní,
- bylo přijato zařazení jednoho uchazeče do pořadníků na byt v DPS,
- na vědomí se vzala informace k povodňovým a k dalším kriz. situacím,
- na vědomí se vzalo doplnění Povodňového plánu,
- projednal se seznam dlužníků nájemného a byla schválena některá
opatření,
- na vědomí se vzal zápis ze schůze kontrolního výboru,
- na vědomí se vzala zpráva o jednání s KÚ KV ohledně lokality tvrziště,
- na vědomí se vzala zpráva o inventarizaci k 31.12.2010.
Další řádné jednání ZO se bude konat 7. března 2011 od 18:00 hodin.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V DALOVICÍCH
-

měšťanský dům čp. 113/18, ppč.184, Dalovice, Borská ul.,
rodinný dům čp. 10, ppč.190, Dalovice-Vysoká,
„Nový zámek“ čp. 114, Dalovice,
zámecký park,
tvrziště na ppč.496/1
pomník Karla Theodora Körnera.
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„KDO JE KDO“ V DALOVICÍCH

Členka zastupitelstva obce
Předsedkyně kult. a sport. komise

Andrea Scheerbaumová

Bydliště v Dalovicích:
Věk:
Vzdělání:

Současné povolání:
Funkce v minulém zastupitelstvu:

od r. 1983
27 let
Střední zdravotnická škola
a Vyšší zdrav. škola K.Vary
studující NCO a NZO Brno
(spec. studium oboru Lékařská
mikrobiologie)
asistentka na SZŠ a VZŠ,
odborná učitelka, zdravotní
laborantka, podnikatelka
zdravotní laborantka
žádná

Člen zastupitelstva obce

Jiří Šrajbr

Bydliště v Dalovicích:
Věk:
Vzdělání:
Praxe:
Současné povolání:
Funkce v minulém zastupitelstvu:

od r. 2003
49 let
SPŠ strojní Loket nad Ohří
technolog, technik BP a PO
provozní technik
žádná

Praxe:

Poznámka
V čísle 1/2011 DL jsme uvedli omylem u paní V. Krumphanzlové, že má
funkci „předsedkyně kontrolní komise“. Omlouváme se jí a uvádíme, že
správný název je „předsedkyně kontrolního výboru“.
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SLUŽBY KNIHOVNY LZE VYUŽÍVAT NEJEN V JEJÍ
PROVOZNÍ DOBĚ
V loňském roce získala obecní knihovna grant z MK na ONLINE katalog.
Tento modul řeší vlastní využívání uložených informací /knih/. Umožňuje
vyhledávání libovolných údajů o knihovním fondu. Jeho předností je
jednoduchá metoda zadávání dotazů. Výsledky vyhledání jsou pak
k dispozici na monitoru. Výsledky zobrazení jsou záznamy, zpracované
podle knihovnických pravidel a norem. Tento modul pracuje ve dvou
základních režimech. První z nich je určen pro knihovníky a druhý režim,
určený pro vyhledávání dle požadavků čtenářů, nahrazuje dosavadní
lístkové katalogy. Je řešen tak, aby byl snadno použitelný i čtenářem
laikem.
Díky ONLINE katalogu se zvýšil zájem o elektronické služby, zejména o
vzdálený přístup ke službám knihovny a zároveň se zvýšil zájem o tradiční,
klasické knihovní služby.
Klasické služby - půjčování knih a časopisů.
Specifickým typem výpůjčních služeb jsou služby meziknihovní (MVS).
Registrovaní čtenáři mají možnost půjčit si dokument z jiné knihovny
prostřednictvím naší knihovny.
Internetové služby – knihovna prezentuje svůj knihovní fond
prostřednictvím On-line katalogu, který je dostupný na webových stránkách
www.dalovice.knihovna.info/
Registrovaní čtenáři se v on-line katalogu dostávají do svého čtenářského
konta. Údaje „ JMÉNO / číslo čtenářského průkazu/
PIN – prvních šest čísel z vašeho rodného čísla.
Kromě možnosti hledání ve fondu prostřednictvím internetu z kteréhokoliv
místa a v kterékoliv době, mohou čtenáři sledovat svůj aktuální stav
výpůjček a prostřednictvím e-mailu, prodlužovat si je, rezervovat žádané
knihy přímo, bez nutnosti návštěvy knihovny.
E-mail: knihovna.dalovice@tiscali.cz
B. Kmošková
knihovnice
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KNIHOVNA - STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2010
Počet čtenářů
z toho dětí
Počet výpůjček
z toho knih
z toho periodik
Počet fyzických návštěv
Počet on-line návštěvy
Virtuální návštěvy webových stránek
Uživatelé internetu
MVS
BIS (bibliograficko-informační služba)
Počet vyhledávání v katalogu knihovny

261
133
16.726
11.155
5.571
6.215
29
953
1.486
271
244
25

ODPADY
Na základě podnětů od občanů
jsme rozšířili nabídku nádob na
komunální odpad. Do nabídky
byla zařazena nejmenší nádoba
80 l. Tato bude poskytována
Nádoba 80 l:

pouze pro zájemce, kde jsou
v rodinném domě k trvalému
pobytu přihlášeny max. 2 osoby
(změna je možná od 1.7.2011).

1x týdně ………………………1.760,- Kč
1x 14 dní ……………………...1.232,- Kč

Přestože pro rok 2011 došlo ke
zvýšení cen za svoz komunálního
odpadu ze strany svozových
firem, ceny pro dalovické občany
zůstavají stejné jako v r. 2010.

Navýšení nákladů se daří
kompenzovat zvýšeným sběrem
separovaného odpadu, jak jsme
informovali v minulém čísle DL
na str.11.

TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL A ŠETŘÍ NAŠE PENÍZE.
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BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Pozorní čtenáři Dalovických listů si jistě všimli, že v lednovém a ani
v únorovém čísle není blahopřání seniorům k životním výročí.
Ne, nezapomněli jsme na ně. Každý občan Dalovic starší 70 let dostane od
Obce blahopřání k narozeninám a ke „kulatinám“ dárkový balíček.
Veřejné blahopřání v tisku jsme však museli zrušit. Důvodem je, že jsme
byli upozorněni na porušování zákona o ochraně osobních údajů
č.101/2000 Sb. § 5 odst. 1 písm. f. Výjimka, kdy bychom mohli blahopřání
zveřejnit, by byla v případě, pokud bychom měli vždy předem od všech
jubilantů písemný souhlas s uveřejněním jejich jmen. Získat tento souhlas
je obtížné. Někteří důchodci se bojí otevřít dveře, jiní pobývají mimo své
bydliště (např. v nemocnici, u svých dětí, na chatě) nebo nechtějí na sebe
upozorňovat apod.
To, co nemůžeme udělat my jako Obec, mohou však udělat příbuzní (popř.
známí). Žádný zákon jim nebrání, aby svému rodinnému příslušníkovi
veřejně poblahopřáli v tisku formou inzerátu. Jestli se rozhodnou pro
obvyklý denní tisk nebo Dalovické listy, záleží jen na nich.

PŘEHLED TERMÍNŮ PŘÍPRAVY A PROVEDENÍ
SČÍTÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCÍ V R. 2011

26.02. - 06.03. informativní pochůzky sčítacích komisařů, roznáška letáků
04.03. - 19.04. zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení obvodů, jmen,
čísel průkazů a kontaktních údajů sčítacích komisařů
07.03. - 25.03. (do 18 h) distribuce sčítacích formulářů
26.03. - 14.04. sběr vyplněných sčítacích formulářů
05.04. - 19.04. dodatečné sečtení (zabezpečují ÚO)
12.05. - 30.05. oznámení o došetřování
19.05. - 30.05. došetřování nezjištěných údajů
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STŘÍPKY HISTORIE
DALOVICE
Nejstarší osídlená část Dalovic se nachází v okolí „tvrziště“.
Archeologové, kteří zde prováděli průzkum v letech 1938 a 1942 tvrdili, že
našli důkazy o nepřetržitém osídlení této lokality již od doby kamenné.
Z dnešního pohledu nemůžeme tuto teorii v plném rozsahu potvrdit. Chybí
důkazy z jednotlivých období a nikdy se nenašlo žádné pohřebiště, které by
takovéto dlouhodobé a souvislé osídlení potvrzovalo.
Při archeologickém průzkumu r. 2001 se našla na tvrzišti keramika
z pozdní doby bronzové (cca 1200 - 700 let př.n.l.). Tento nález vede
k úvaze, že zde opravdu mohlo být pravěké hradiště. Nasvědčuje tomu
i výhodná poloha tohoto místa - na vyvýšené terase, při obchodní stezce
a blízko řeky.
Významným nálezem, již z prvních archeologických výzkumů, byl
kamenný základ obytné věže z konce 12. století, která patřila
ke staré dřevěné tvrzi. Úkolem tvrze byla zřejmě ochrana obchodní stezky
vedoucí z Chebu, přes Loket, Sedlec a Dalovice směrem na Žatec.
Po požáru tvrze, na počátku 15. století, její majitelé postavili v nedalekém
sousedství novou tvrz dvorcového typu, uváděnou v historických
materiálech pod názvem „Telbicz“. Stála na místě bývalého dolního
školního statku a byla postavena do obdélníkového tvaru. Na jeho kratší
straně, směrem do Dalovic, byla obytná budova majitele, na protější straně
stál dům pro služebnictvo a na delších stranách byly hospodářské budovy.
Osudnou se pro tvrz stal rok 1502 v souvislosti s tzv. Karlovarskou
krvavou svatbou.
Dne 5.2.1502 se ženil v Karlových Varech Gilg von Steibach se Siegfriede
von Saaz, dcerou hraběte Šlika. Svatby se zúčastnilo mnoho významných
hostů ze šlechtického stavu. Po oslavě se hrabě Šlik a šlechtic Pflug von
Rabenstein dostali do velkého sporu, který vyvrcholil šermířskými souboji
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a na obou stranách bylo mnoho mrtvých a zraněných. Pflug von Rabenstein
z boje unikl a ukryl se na tvrzi Telbicz. Hrabě Šlik tam následujícího dne
dorazil se svým vojskem, tvrz dobyl a značně poškodil. Při bojích bylo
zabito i několik služebníků. Poslední informací o šlechtici Pflug von
Rabenstein je, že se musel dostavit na hrad Loket, kde ho čekal soud.
Ves Dalovice (Dallwitz), která vznikla z osady r. 1498 a měla střed kolem
dnešní Hlavní ulice, nájezdem vojska hraběte Šlika výrazně poškozena
nebyla. Polorozbořenou tvrz sice částečně opravili, ale některému z dalších
majitelů již nevyhovovala a tak nechal postavit vedle tvrze ( na místě
dnešní SZeŠ) novou obytnou budovu, později nazývanou „Starý zámek“.
V tvrzi zůstal pouze hospodářský dvůr a dům pro služebnictvo.
Majitelé tvrze, později zámku, se často střídali. V 15. století je jako majitel
nejčastěji uváděn Albrecht z Perštejna, v 16. století Albrecht a Bernard
Hisserlovi a rodina Stampachů. Od r. 1615 do r. 1625 vlastnilo zámek
a celé panství město Karlovy Vary (v této době měl na zámku sídlo
vojevůdce Piccolomini). Město Karlovy Vary prodalo zámek Johannu
Ulrichovi von Schweitzern a ten jej následně prodal hraběnce Kolowrat.
V roce 1780 získal celé panství, včetně zámku, Johann Wenzel Ferdinand,
který r. 1804 založil v obci kameninovou výrobnu, později porcelánku.
Roku 1821 celý tento majetek prodal Wilhelmu Wenzlovi Lorenzovi za
165 000 Guldenů. V té době již v obci byla cihelna, pila, mlýn a pivovar.
V roce 1860 bylo panství s porcelánkou prodáno Julii a Franzi Urfuhsovým
za 311 000 Guldenů. Jelikož žádný z nich neměl ani technické a ani
obchodní dovednosti, museli r. 1861 celé panství postoupit Durynské bance
jako zástavu. Tato banka prodala zastavený majetek r.1871 za 600 000
Guldenů bratrům Davidovi a Friedrichovi Riedl von Riedelstein. Friedrich
pak bratra vyplatil a stal se jediným vlastníkem. Roku 1875 nechal
Friedrich Riedl von Riedelstein postavit „Nový zámek“ (dnes budova SOŠ
logistické). Ve „Starém zámku“ zřídil ubytovnu pro zaměstnance
porcelánky. Porcelánka se zdála Friedrichovi málo rentabilní, proto ji
prodal r.1889 majiteli loketské porcelánky, baronu Springerovi.
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„Starý zámek“ r.1898 vyhořel a Fridrich Riedl von Riedelstein nechal
na jeho místě postavit nový a modernější zámek (přestože je vlastně novější
než „Nový zámek“, zůstalo mu označení „Starý zámek“).
Roku 1905 baron Fiedrich Riedl von Riedelstein zemřel. Jeho čtyři
potomci zdědili panství a nejstarší syn Eduard všechny sourozence vyplatil
a stal se jediným majitelem panství. Ve „Starém zámku“ založil knihovnu,
která se postupně rozrostla ve velkou sbírku německé, anglické a
francouzské literatury. Eduard znal několik světových jazyků, rád podnikal
daleké cesty, ze kterých vozil řadu předmětů do jeho umělecké sbírky.
Když r. 1936 zemřel převzala panství jeho choť a dvě dcery, které se však
v Dalovicích příliš nezdržovaly a pobývaly většinou v Rakousku
a ve Švýcarsku.
V roce 1945 část sbírky odvezla Rudá armáda a poté veškerý majetek
rodiny Riedl von Riedelstein převzal do svého vlastnictví československý
stát.
J. Zajíčková
Zdroje:
1) materiály ze soukromého archivu J. Zajíčkové získané
z Okresního archivu K.Vary v letech 1990-2005
2) materiály ze soukromého archivu PhDr. S. Bucharoviče
zapůjčené v r. 2011 (z NJ překlad L. Kolovrátek)

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011

Sčítání upravuje zákon č.296/2009 Sb. a je povinné.
Sčítání se bude konat jednotně ve všech členských státech EU.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25.03. na 26.03.2011.
Komisaři budou pracovníci České pošty. Při návštěvě předloží průkaz
sčítacího komisaře a doklad totožnosti, s sebou budou mít modrou tašku se
žlutým logem České pošty (v domovech seniorů přijde pracovník ČSÚ,
zpravidla určený pracovník z personálu).
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