VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 3/2011

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
„Nový zámek“
- v roce 1875 nechal postavit Friedrich Riedl von
Riedenstein
- nyní majetek Karlovarského kraje
- v zámku v současnosti sídlí SOŠ logistická a SOU

INFORMACE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
jménem Kulturní a sportovní komise Obce Dalovice Vás
velmi rádi zveme na akce, které se budou tento rok konat
v naší obci. Můžete se těšit na souboje našich vynikajících
hasičů, dalovické amatérské sportovce a hlavně hodně zábavy
se skvělou hudbou (Pepa Škulavík, kapela Fernetic, DJ
MIKE). Naším cílem je Vám připravit příjemnou atmosféru a
dobrou zábavu.
Níže Vás seznamujeme s celoročními událostmi. Samozřejmě
může dojít ke změnám či úpravám. O tom budete včas
informováni. Těšíme se na Vás.
Andrea Scheerbaumová
KVĚTEN
07.05.
20. – 22.05.
ČERVEN
04.06.
11.06.
SRPEN
06.08.
ZÁŘÍ

„Vítání občánků“ – od 10:00 hod
Hra PLAMEN – soutěž hasičů (fotbal. hřiště)
Dětský den (místo bude upřesněno)
Memoriál Jana Václavíka – soutěž hasičů
(sportovní hřiště)
KIWI muž 20.ročník – triatlon

Memoriál Roberta Scheerbauma 2.ročník
v nohejbale (volejbalové hřiště)
- bude upřesněno
ŘÍJEN – LISTOPAD
Lampiónový průvod – bude upřesněno
Zábavný večer pro důchodce - bude upřesněno
27. 11.
Čas adventní - slavnostní rozsvícení
vánočního stromu u OÚ v Dalovicích
PROSINEC
03.12.
Mikuláš pro děti – bude upřesněno
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6. jednání zastupitelstva obce Dalovice dne 07.03.2011
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
- projednal se dopis firmy Gienger Bohemia a vyslechli se její
zástupci; nebylo přijato usnesení, aby se umožnilo znovu
otevřít a doprojednat část změny č.4 ÚPN SÚ Dalovice
s možností otevřít Návrh změny č.4,
- přijata byla jedna žádost do pořadníku na byt v DPS a jedna
žádost na obecní byt,
- byl schválen záměr na výstavbu RD v k.ú. Všeborovice,
- bylo přijato usnesení, že u žádostí na stavbu rod. domů
bude podmínka vzniku prostoru na parkování na vlastním
pozemku s volným přístupem z ulice,
- schválena byla přístavba garáže k rod. domu v Dalovicích,
- bylo schváleno podepsání smlouvy s vítězem výběrového
řízení na dodávku a instalaci oplocení areálu ZŠ (Sdružení
MONZAP),
- bylo schváleno podepsání smlouvy s vítěznou firmou ve
výběrovém řízení na dodávku a výměnu oken na panelovém
domě č.226/5 a 227/7 Na Výsluní (Stav.výplně Dalovice),
- schválila se žádost o dotaci z ROP SZ na akci „Dalovice,
Hlavní čp.82“ (tzv. Kamenná školka) v předpokládaných
nákladech cca 20 mil. Kč (bez DPH),
pokud bude dotace schválená, pak by měla Obec dostat na
tuto akci 85% z EU, 7,5% z ČR a 7,5% by bylo
samofinancování,
- na vědomí se vzala zpráva z valné hromady Sdružení Krušné
hory–západ a schválilo se podání žádosti SKH-Z o dotaci
z ROP NUTS 2,
- schválilo se předfinancování z rozpočtu Obce do výše max.
100 tis. Kč na vybavení informačního centra a propagační
materiály prostřednictvím SKH-Z, pokud toto sdružení
dostane dotaci a poskytne 85% na pokrytí výdajů,
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- schválilo se zvýšení limitu v obecních bytech za opravy
nebo pořízení nového vybavení bytů prováděné nájemníkem
na Kč 2 000,-,
- kontrolnímu výboru bylo uloženo prověřit nájemní smlouvy
v obecních bytech Na Výsluní,
- finančnímu výboru bylo uloženo prověřit náklady byt. fondu,
- schválilo se usnesení upravit nájmy v obecních bytech
v souladu s cenovou mapou od 01.07.2011,
- schválila se nová Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku ze psů,
- povoleno bylo pokácení 2 stromů a prořez dalších stromů
rostoucích mimo les na obecních pozemcích,
- schváleno bylo zahájení spolupráce s dendroložkou za
účelem vypracování koncepce výsadby dřevin v obci,
- ZO vzalo na vědomí vyjádření ke stavu mostu v Dalovicích,
- schválen byl Ceník obecní knihovny v Dalovicích,
- zamítnuta byla žádost dlužníka nájmu o splátkový kalendář,
- ZO revokovalo své usnesení z 5. jednání bod č.25) a na
základě žádosti zahrádkářského sdružení schválilo záměr
pronájmu pozemku p.č. 672 v k.ú. Dalovice.
Další řádné jednání ZO bude se konat v pondělí 04.04.2011
od 18:00 h na OÚ v Dalovicích

NOVÍ OBČÁNCI DALOVIC
V roce 2010 počet dalovických občanů vzrostl o 20
novorozenců, z toho 8 holčiček a 12 chlapečků.
Přejeme všem do života hodně štěstí !
Jména jsou např. Kristýna, Adéla, Denisa, Pavla, Adriana,
Linda, Martin, Dominik, Josef, Štěpán, Karel, Marek, Jakub,
Adam.
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CENÍK OBECNÍ KNIHOVNY
Platnost od 1. dubna 2011
Roční poplatky:
děti do 15 let
studenti SOU, SŠ, VOŠ a VŠ
zaměstnanci, OSVČ
osoby bez prac.poměru
důchodci do 65 let
důchodci nad 65 let

20,- Kč
40,- Kč
80,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
zdarma

Upomínky:
1.upomínka
2.upomínka
3.upomínka
4.upomínka

dospělí/děti
10,- Kč/ 5,- Kč
20,- Kč/10,- Kč
40,- Kč/20,- Kč
80,- Kč/40,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu

20,- Kč

Internet
(přednost mají majitelé členských průkazů)

20,- Kč

Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Dalovice dne
07.03.2011

Kontakty:

Knihovna, U Potoka 120, 362 63 Dalovice
tel.: 607 266 026
e-mail: knihovna.dalovice@worldonlive.cz
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ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Oznamujeme, že v sobotu 16.dubna 2011 od 6:00 hodin
se bude konat mobilní odvoz tzv. velkoobjemového odpadu.
Na místo vedle svých popelnic můžete odložit staré koberce,
lina, nábytek (rozložený na menší díly) apod.
Odváženy nebudou elektroprodukty (např. lednice, televizory)
a veškeré další nebezpečné složky komunálního odpadu (např.
pneumatiky), které mohli občané odevzdat při svozu 23.března

POPELNICE - NOVINKY
Firma Marius Pedersen, a.s., která se stará o sběr a odvoz
směsného odpadu z popelnic v naší obci, požádala OÚ o
přehlednější systém uskutečněných plateb. Na základě
společné dohody se budou s platností od 1.dubna 2011 při
platbě za popelnice na Obecním úřadě rozdávat červené
známky (odvoz zaplacen, 1 x týdně) nebo modré známky
(odvoz zaplacen, 1 x za 14 dní).
Ti občané, kteří již za popelnice zaplatili během ledna března, obdrží známky poštou nebo jim budou osobně
doručeny.
Žádáme občany Dalovic, aby známky na své propůjčené
popelnice nalepili a tím zřetelně označili provedenou platbu.
Upozorňujeme, že známky při pokusu o jejich odlepení se
poškodí a nelze je znova nalepit.
Neoznačené popelnice po stanoveném termínu nejzazší platby
(30.06.2011), nebudou odváženy.
Připomínáme, že podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je
předepsaná platba za sběr a odvoz odpadů povinná.
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MAŠKARNÍ KARNEVAL
Dne 25.2.2011 se v tělocvičně ZŠ a MŠ v Dalovicích konal
„Maškarní karneval“, který se velmi líbil všem zúčastněným
dětem i jejich rodičům.
Na zahájení karnevalu byla promenáda velmi různorodých
a zajímavých masek (fotky jsou na nástěnce před Obecním
úřadem). Pak byla diskotéka, kterou připravili dýdžejové M.
Čapek a A. Licehammer. Moc hezká vystoupení měla děvčata
z tanečního kroužku ŠD. Všichni se pobavili při soutěžích
„Tanec s jablkem“, „Tanec s balónky“ a při „Podtančení tyče“.
Své nepochybné nadání předvedly Nikolka Fiedlerová (step)
a dívky z kytarového kroužku, které doprovázely zpěvem děti
z 2.oddělení ŠD.
Poděkování za připravení programu a hezké zážitky patří
vychovatelkám ze školní družiny paní Z. Ladýřové a paní
J. Erbenové a také všem dalším obětavým organizátorům.
Už dnes se těšíme na další „Maškarní karneval“!

MAPOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU
V průběhu dubna 2011 budou v celém Karlovarském kraji
osloveny všechny registrované neziskové organizace
s dotazníkem, jehož cílem je získat přehled o aktivních či
pasivních (popř. zaniklých) organizacích.
Průzkum bude dělat ANNA KK (Asociace neziskových
aktivit Karlovarského kraje).
Současně s dotazníkovým šetřením se bude pořádat soutěž o
nejlepší webovou prezentaci, o nejlepší výroční zprávu a o
nejlepší příběh organizace. Vyhlášení vítězů bude v září 2011.
Záštitu nad projektem převzal náměstek hejtmana Karl. kraje
pan Miloslav Čermák.
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PLATBA ZA PSY
Připomínáme, že do 31.03.2011 se musí zaplatit poplatek za
psy podle příslušné vyhlášky.

„KDO JE KDO V DALOVICÍCH“
Rubrika „Kdo je kdo v Dalovicích“ vznikla jako zjednodušená
paralela známých publikací „Who is Who ...“ s dodatkem
v České republice, v Německu, v Rakousku, v Maďarsku atd.
Původní nápad vznikl v USA, kde se tyto encyklopedie
osobností vydávají každoročně. Autorská práva pro Evropu
má jedna švýcarská firma. V České republice se „Who is
Who...“ vydává každoročně až od r. 2002 a obsahuje více než
6 000 jmen a vizitek významných osobností s uvedením jejich
zvláštních výkonů na mezinárodní, národní či místní úrovni.
Náš záměr byl v rubrice „Kdo je kdo v Dalovicích“ představit
velmi stručně lidi, kteří stojí v čele Obce a dělají více než je
jejich povinnost. Nyní uvažujeme, že bychom pokračovali.
Myslíme si, že pro dalovické občany by mohlo být zajímavé
dovědět se, že zde žijí lidé, kteří vynikají v určitém oboru,
dělají něco navíc, mají zvláštní schopnosti či dovednosti.
Z tohoto důvodu se obracíme na čtenáře Dalovických listů se
žádostí o pomoc. Pokud víte o nějakém člověku, žijícím
v Dalovicích, který něčím v pozitivním smyslu vyniká, buďte
tak hodní a zavolejte nám nebo pošlete e-mail. My si
skutečnosti ověříme a pokud budou pravdivé, rádi je se
souhlasem dané osoby zveřejníme. Nebude se však jednat o
žádný životopis či chvalozpěvy, ale o stručnou vizitku určité
osobnosti. Jen abychom o těchto lidech věděli, mohli jejich
činnost dále sledovat a držet jim palce.
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STŘÍPKY HISTORIE
Než vznikly Dalovice, Všeborovice a další vesnice

Ze sporých archeologických nálezů, pylových analýz rašelin,
pozůstatků dřeva a rostlin ukládaných ve vrstvách po tisíciletí,
lze usuzovat na vývoj našich lesů.
V době ledové byla krajina bezlesá, spíše tundrovitého typu,
s nízkým porostem vrbin a bříz. Jen na dobře chráněných
místech se v té době udržely některé druhy dřevin, pozůstatky
předcházejícího teplejšího klimatu.
Podmínky k rozšíření lesů začaly až v období r. 8000 - 5000
př.n.l., kdy se klima opět oteplilo. Na našem území se začaly
postupně kolem řek rozrůstat jilmy, lípy a divoké hrušně, na
severních stráních začaly růst smrky, na ostatních místech se
rozšiřovaly duby a buky.
Řecký geograf Ptolemaios v 2.pol. 2.stol.n.l. píše o pralesích a
bažinách, které tvořily západní a jižní hranici Čech. Ještě
Kosmas ve 12. stol. podává svědectví ze svých cest, že za jeho
času byla zde pohraniční horstva pokryta téměř neporušenými
lesy, které zasahovaly hluboko do Čech i sousedních zemí.
Až do první poloviny 12. století se osídlování v naší zemi
soustřeďovalo především do oblastí řek a nížin, v lesnatých a
horských krajinách byla většinou jen obydlí strážců kupeckých
stezek.V druhé polovině 12. stol. zahájily kláštery kolonizaci
lesní půdy, tzn. že docházelo k většímu odlesňování a
rozšiřování zemědělské půdy. Také řada šlechtických rodů se
začala usazovat v podhůří pohraničních hor a plánovitě zde
odlesňovala velká území.
Do konce 12. stol. tvořili většinu kolonistů (nových osadníků)
v našem kraji lidé z českého vnitrozemí, kteří splynuli
s původním slovanským obyvatelstvem. Stále více se začaly
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rozšiřovat některé řemeslnické a hospodářské profese – např.
kovář, švec, barvíř, koželuh, tesař, rybář, zahradník, pastevec.
Během 13. století panovníci vydali několik nařízení, kterými si
přivlastnili veškerou dosud neobsazenou půdu a všechny lesy.
Tímto majetkem odměňovali především nové šlechtice,vojáky
a úředníky, nebo je darovali klášterům a kostelům. Obdarovaní
pak měli povinnost odvádět peněžitou daň nebo poskytovat
dohodnuté služby (lenní systém).
Ze závazků vůči panovníkovi byli v té době vyloučeni držitelé
tzv. rodového vlastnictví. Jednalo se jak o některé drobné
šlechtice (především zemany), tak i o majitele rozsáhlých
pozemků (nejčastěji vladyky). Příslušníky rodů, které byly
šlechtické od nepaměti, pak panovníci často zvali ke svému
dvoru a udělovali jim úřady, aby si je alespoň trochu zavázali.
13. století představovalo vrcholné období kolonizace. Přemysl
Otakar II. (1233 – 1278) pozval do Čech hodně německých
kolonistů, kteří se usadili většinou v jižních a západních
Čechách. To se nelíbilo ani šlechtě a ani původnímu
obyvatelstvu (kronikář Neplach napsal: „celé Loketsko vydal
Němcům, svých odstrčiv“). Němci zakládali nové osady nebo
se smísili s původním českým obyvatelstvem a přinesli s sebou
nové zvyklosti a právní návyky.
S přílivem obyvatelstva se začalo měnit i osídlení. Kromě
vzniku nových měst začala vznikat i nová vesnická osídlení.
V dřívější době bylo mimoměstské osídlení rozptýlené po
krajině nebo soustředěné kolem dvorců, tvrzí a hradů, které
poskytovaly ochranu v případě válek či jiného nebezpečí.
Od 13. století se vytvářela nová venkovská sídliště podle
určitých pravidel schválených panovníkem. Nejběžnějším
typem uspořádání bylo sídliště, které mělo ve středu náves
(volný prostor nejčastěji obdélníkového tvaru) s vodním
zdrojem. Okolo návsi byla obytná a za nimi hospodářská
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stavení a pak pole. Dalším typem bylo osídlení podél potoků či
frekventovaných stezek (v tomto případě se jednalo převážně
o smíšené osídlení zemědělců a řemeslníků).
Další změny ve 13. století byly při obdělávání půdy. Do té
doby se využívalo velkých, ale roztříštěných orných ploch,
které se pro obnovení úrodnosti střídavě ponechávaly po dobu
několika let ladem. Novinkou byl „trojhonný systém“, při
kterém se polnosti rozdělily na 3 části. V první se zasely
jařiny, na druhé ozimy a třetí část zůstala ladem. Postupně se
tyto části střídaly. Podle některých historických materiálů se
tento nový způsob obdělávání v naší oblasti uchytil jen málo,
protože zde byly velké plochy pastvin, na kterých převažoval
chov koní, dobytka, koz, vepřů a drůbeže. Rostly zde jabloně,
hrušky, třešně a višně. Na polích se pěstovalo obilí, řepa, zelí,
cibule, mrkev apod.
Celé 14. století je v Čechách poznamenáno vládou Karla IV.
(1316 – 1378). Byly dány základy řadě měst a vsí, které
existují dodnes. Příliv nového obyvatelstva ze sousedních
zemí se v podstatě ukončil. Netušený rozvoj celého
hospodářství však pohlcoval stále více spotřebu dříví na
stavby nových obydlí, kostelů, komunikací a rozvíjejících se
řemesel. Ke konci 14. století byl u nás vydán první lesní řád,
který pod přísnými tresty zakazoval v královských hvozdech
vypalovat les, kácet dříví mimo souše a vývraty. Majitelé
soukromých lesů směli prodávat dříví jen podle určitých
pravidel (např. zakázáno bylo kácet a prodávat lípy a duby
z důvodů včelařství). Lesní řád chránil přírodu, ale stal se i
určitou brzdou rozvoje, a tak se od poloviny 15. století přestal
dodržovat.
J. Zajíčková
Zdroje:
Všeobecná encyklopedie 1.-8., kol.autorů, Diderot, 1999
Kolonizace lesů, kol. autorů, Šumavská Renesance o.s., 2009
Osídlení Sedlecka v 12. a 13.stol., J. Fiala, Sborník Zpč.kraje, 1992
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