VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 03/2012

Budova čp. 81
-

nachází se poblíž Nového zámku (v areálu bývalého školního
statku)
původně tato stavba sloužila jako byty pro čeledíny a další
personál pracující na panství, stáje a garáže
v letech 1926 – 1945 v části objektu byla četnická stanice
(Gendarmeriestation)
v současnosti soukromý objekt

18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 05.03.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
 ZO vzalo na vědomí zprávu stavební komise,
 Obec se bude i nadále zajímat o koupi lesního pozemku p. p. č. 137/2
v k.ú. Všeborovice vzhledem k tomu, že vlastní 2 sousední pozemky,
 pověřený zástupce obce jedná s KÚ KK ohledně pronájmu
pozemků poblíž SZeŠ z důvodů možného vybudování sport. areálu,
 souhlas byl dán ke smlouvě na zřízení věcného břemene obce,
aby mohla být nově zřízena a provozována distribuce elektřiny v části
obce Vysoká,
 opravena byla administrativní chyba ze 17. jednání ZO, bod 10) – místo
č. 8 má být č. 11,
 místostarostka informovala, že byl předán obci byt č.3, Na Výsluní
čp. 226 a zároveň k převzetí tohoto bytu v souladu s rozhodnutím ZO
ze dne 6.2.2012 bod 10) písm. 2),
 ZO dalo souhlas, aby se za sklepy v obecním domě Hlavní 76 platilo
stejně jako za sklepy v obecních domech Na Výsluní (1,-Kč/měsíc),
 zastupitelé rozhodli o pronájmu bytu č. 1 o velikosti 1+1 v DPS,
Sadovská 100, byt byl přidělen žadatelce N. H. (žádost čj.290/12),
 na vědomí se vzala informace o nedoplatcích a přeplatcích v bytovém
hospodářství,
 na vědomí se vzala informace o závěrečném účtu Obce Dalovice za rok
2011, který je od 6.3.2012 zveřejněn na úřední desce,
 starosta obce informoval o projednávání ÚP s nadřízenými orgány
a některých dalších požadavcích na ÚP,
 místostarostka informovala o neplánovaných fakturách do 50 tis. Kč,
o mobilním sběru komunálního odpadu, o sociálním arbitrovi, o dalším
vzdělávání zastupitelů, o platbách za psy,
 zastupitelé projednali žádosti ekonomického charakteru ZŠ a MŠ
v Dalovicích,
 ZO rozhodlo, že se nebude konat konkurz na ředitele ZŠ a MŠ
v Dalovicích, smlouva řediteli školy bude prodloužena na dobu určitou
6 let,
 řešila se povinnost stavebních firem udržovat čistotu komunikací v obci,
 na vědomí se vzala rekonstrukce kanalizační přípojky v Májové ul.
dle předloženého projektu.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.2/2011 je nutné zaplatit
poplatky za psy do 31.3.2012 (vyhláška je zveřejněna na webu obce
a je také k dispozici na OÚ).
2) Termín na zaplacení za odvoz směsného komunálního odpadu je
do 31.3.2012 (na OÚ). Je nutné, aby všichni majitelé rodinných domů
a dalších budov nalepili na své popelnice příslušné známky jako viditelnou
informaci o zaplacení (popelnice bez známek „2012“ nebudou od dubna
vyváženy).
3) V sobotu 14. dubna 2012 bude mobilní svoz velkoobjemového odpadu
(např. nábytek, matrace, hadry, koberce, linoleum). Odpad připravte
ke svým popelnicím (musí mít známku „2012“). Další svoz Obec plánuje
na podzim (září nebo říjen).
4) Ve středu 18. dubna 2012 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu
(místa a čas budou na informačních letácích). Odpad nelze odložit a odejít,
protože je nutné prokázat občanským průkazem trvalé bydliště
v Dalovicích. Na této akci bude možné odevzdat k likvidaci za 60,- Kč/1 ks
pneumatiky z osobních automobilů.
5) V přízemí obecního úřadu je možné během roku odkládat do E-boxu
Asekol pro recyklaci drobná elektrozařízení (např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3). Vybité baterie
se dávají do horní části E-boxu. Zářivky a větší elektrozařízení se mohou
odevzdat při svozu nebezpečného odpadu (18.4.2012).
6) Firma Marius Pedersen (která přebrala veškeré závazky za firmy TIMA
a ASP) sděluje, že odvoz popelnic bude zajištěn běžným způsobem také
o státních svátcích 1. a 8. května 2012.
7) Firma Jukka Kunovice bude v pátek 30.3.2012 prodávat před OÚ v době
15.45 – 16.30 hod. ovocné stromky určené k výsadbě.
8) Sdělujeme Vám, že existuje zákonem zřízený orgán „finanční arbitr“, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi (např.
spor zákazníka s bankou, s provozovateli veřejné dopravy, s poskytovateli
spotřebitelských úvěrů, s investiční společností) mimosoudní cestou, a to
výlučně na návrh zákazníka. Web: ww.financniarbitr.cz;
kontakt: tel. 257 042 094; e-mail: arbitr@finarbitr.cz
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SRDÍČKOVÉ DNY
Ve dnech 26. – 30. března 2012 proběhne na celém území ČR tradiční
charitativní sbírka občanského sdružení Život dětem – Srdíčkové dny.
Sbírkovými předměty budou symbolická plastová srdíčka v pěti barvách
za 20 Kč a přívěsky s žetonem do nákupního vozíku za 35 Kč. Zakoupením
těchto drobných předmětů např. od studentů SOŠ logistické v Dalovicích
pomůžete těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů.
Výtěžek sbírky bude použit na hrazení příspěvků na pořízení invalidních
vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků,
chodítek, polohovacích zařízení, dále např. na úhradu obvazového
materiálu, speciální výživy apod.
Pro rodiče je velmi těžké smířit se s faktem, že se jejich dítě nevyvíjí jako
ostatní zdravé děti, navíc péče o postižené dítě je psychicky, fyzicky
i finančně velmi náročná. Rodiče se s dětmi radují z každého malého
pokroku, několikrát denně cvičí, dojíždějí na rehabilitace,
léčebné pobyty…
Toto vše je finančně velmi nákladné zvláště, protože zdravotní pojišťovny
hradí pouze léčbu a pomůcky nezbytně nutné, navíc často hradí pouze
jejich část a rodiče mnohdy nejsou schopni léčbu nebo pomůcky uhradit
z vlastních zdrojů. Jeden z rodičů musí o postižené dítě pečovat celodenně,
což prakticky znamená život z jednoho platu. V mnoha případech se,
bohužel, navíc jedná o maminky samoživitelky, které se o své postižené
dítě (děti) starají úplně samy a bez podpory by nebyly schopny dětem
pořídit velmi potřebné a často nezbytné pomůcky.
Občanské sdružení Život dětem srdečně a s úctou děkuje všem
občanům Dalovic a studentům SOŠ logistické za pomoc, která je pro vážně
nemocné děti nenahraditelná.
Díky Vašemu pochopení budou moci tyto děti prožít navzdory svému
osudu alespoň z části šťastný a důstojný život.
L. Faktorová
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ČTENÁŘI MAJÍ O OBECNÍ KNIHOVNU ZÁJEM (2.část)
Mimovýpůjční činnost
V knihovně bylo uspořádáno 19 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo
318 dětí. Na jaře 2011 proběhla soutěž o nejlepší čtenářskou třídu
„Kamarádi moudrosti“.
V červenci 2011 byla provedena revize knihovního fondu. Celkem bylo
odrevidováno 6899 svazků.
Knihovna odebírala 24 titulů časopisů za 6.547 Kč, periodika jsou
odebírána z remitendy (to znamená, že jsou levnější, ale dostáváme
je o 2 měsíce později).
Bylo zpracováno 289 knih, z toho nakoupeno z prostředků Obce Dalovice
203 knih. Z projektu Česká knihovna získala knihovna zdarma 19 titulů
uměleckých děl české literatury. Důkazem toho, že čtenáři mají o knihovnu
zájem je i to, že v roce 2011 darovali knihovně 67 knih: pan Kalaš, paní
Lodrová, paní J. Dubová, paní A. Scheerbaumová a paní Matzingerová
(knihy v němčině jsme přenechali Krajské knihovně).
Nejpilnější čtenáři: 1. pan Kalaš, 2. paní Benešová, 3. paní Jančová,
4. žákyně Válková.
Nejčtenější autoři: Monyová, Larson, Meadowsová, Brezina.
Záměrem knihovny do budoucnosti je sbírat informace z různých oblastí.
Zároveň se však knihovna bude snažit uchovat si svou lidskost a vytvářet
jak vlídné, tak i přátelské prostředí a nadále podporovat činnost a služby,
které dávají knihovně osobitý charakter – klasické výpůjčky a meziknihovní výpůjční služby.
B. Kmošková, knihovnice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní B. Kmoškové za pečlivost, starostlivost a vzornou péči
o obecní knihovnu. Vážíme si také toho, že navíc pořádá i řadu kulturních
akcí pro děti a vytváří v knihovně vždy příjemné prostředí. Těšíme se
na další spolupráci a stále větší počet návštěvníků – uživatelů knihovny.
J. Zajíčková, místostarostka
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VÝLET
Za krásami „matičky Prahy“ (1.část)
Přestože při pohledu z okna bychom se mohli nechat zmást, že se nám již
vrátilo jaro, není tomu tak. Mokřiny ještě nevyschly, studený vítr nás ještě
trápí a sluníčko, přestože již začíná ukazovat svoji sílu, není ještě čas
na výlet do přírody. A proto, dokud nám davy zvídavých i zvědavých
cizinců nezaplní ulice našeho hlavního města, projdeme si jeho část.
Kdy naposledy jsme jen tak pro radost Prahu navštívili?
Autobusem se necháme dovézt na konečnou stanici autobusové linky Praha
Florenc a vydáme se ulicí Na Poříčí směrem k Náměstí Republiky. Vlevo
náměstí stojí dům U Hybernů, kde původně stával gotický klášter
sv. Ambrože. Roku 1785 byl klášter zrušen a v letech 1808-11 upraven
do klasicistní podoby. Od 40. let 20. století byl využíván jako výstavní síň.
V letech 2005 – 2006 byl dům U Hybernů přestavěn na muzikálové
Divadlo Hybernia. Přímo naproti se nachází secesní stavba, národní
kulturní památka - Obecní dům. Na jeho výzdobě se podíleli významní
malíři a sochaři – Mikoláš Aleš, Max Švabinský, Alfons Mucha či Josef
Václav Myslbek. Od samého počátku je dům významným centrem
společenského a kulturního života. V těsném sousedství Obecního domu
se nachází Prašná brána. Její základy jsou z roku 1475 a současnou podobu
s bohatou sochařskou výzdobou má od dostavby z druhé poloviny
19. století. Od Prašné brány se dále vydáme tzv. Královskou cestou.
Nejdříve projdeme Celetnou ulicí, kde se nachází řada významných budov
– Nová mincovna, dům U Zlatého anděla a dům U Černé Matky Boží –
jedná se o významné dílo českého kubismu. Stavba byla pojmenována
podle Madony, která je umístěna na nároží domu. Ulice nás zavede
na Staroměstské náměstí, které je hlavní dominantou historické části Prahy.
Jeho počátky sahají do 10. století, kdy sloužilo jako tržiště. Dnes náměstí
lemuje množství historických staveb – například kostel Matky Boží před
Týnem, Dům U Kamenného zvonu, Palác Kinských, kostel svatého
Mikuláše a mnoho dalších. Uprostřed náměstí je pomník mistra Jana Husa
z r. 1915. Další významnou stavbou na náměstí je Staroměstská radnice
ze 14. století postavená v gotickém stylu. Radniční věž zdobí orloj
z 15. století, který patří mezi nejznámější astronomické hodiny světa.
Z. Lodrová
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STŘÍPKY HISTORIE
Z historie četnické stanice v Dalovicích
(Československo vzniklo 28.10.1918 a patřily k němu i západní Čechy.
Obyvatelé Dalovic byli tudíž občany Československa a měli převážně
německou národnost.)
V obecní kronice na str. 60 – 63 jsou uvedené vzpomínky velitele četnické
stanice v Dalovicích štábního strážmistra Františka Moravce.
Četnická stanice byla v Dalovicích zřízena v r. 1926 a byla umístěna
v tzv. čeledínském domě čp. 81 v zámeckém parku. Stav stanice býval –
velitel a dva četníci. K obvodu stanice patřily Dalovice, Všeborovice,
Vysoká, Sadov a Lesov. Obyvatelstvo pracovalo převážně v továrnách
na porcelán a kaolin, v uhelných dolech a v prádelnách. Bezpečnostní
poměry i politická situace byly až do jara r. 1937 dobré.
(Konrad Henlein, syn Němce a Češky, pocházel z Liberce, původně byl
bankovním úředníkem, později učitelem tělocviku, r. 1933 založil SHF
a r. 1935 jej přeměnil na SdP, r. 1937 se sešel s Hitlerem a přislíbil mu
absolutní věrnost.)
Od léta 1937 začala SdP (Sudetendeutsche Partei, neformálně nazývaná
henleinovci) vyvíjet intenzivnější politickou činnost a téměř každou neděli
byly pořádány sjezdy a schůze této strany. Dne 1.5.1938 svolala SdP
do Karlových Varů sjezd všech příslušníků strany karlovarského
a sousedních okresů. Účastníci sjezdu pochodovali po městě v sevřených
útvarech a na zpáteční cestě do svých domovů veřejně pokřikovali: „Wir
wollen ins Reich!“ (Chceme do Říše) a „Heil Hitler!“ (Ať žije Hitler).
Večer, dne 12.9.1938, po Hitlerově norimberské řeči k sudetským Němcům
propukla v obvodu četnické stanice Dalovice otevřená vzpoura německého
obyvatelstva. Přímo v Dalovicích nechal ihned po Hitlerově řeči zvonit
farář Vraný, člen SdP, všemi zvony na poplach. Obyvatelstvo se shromáždilo v ulicích, formovaly se průvody s prapory SdP doprovázené auty
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s hákovými kříži. Tyto průvody procházely ulicemi celou noc, demolovaly
prodejnu Baťa, mateřský útulek sociálně demokratických žen a byl učiněn
pokus vniknout do místní pošty. Na ulicích byly strhávány dopravní značky
i firemní tabulky. Němci vykřikovali „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“
(Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce) a „Nieder mit Tschechoslovakai!“
(Pryč s Československem). Roztrhané československé prapory a vlajky
se válely po zemi. Vzpoura pohasla až 13.9.1938, kdy do Dalovic přijel
autobus s četnickou posilou.
Následně byly svolány a vyzbrojeny vojenské posily a v karlovarském
okrese bylo vyhlášeno stanné právo. Němcům byly odebrány zbraně
a rozhlasové přijímače. Dne 16.9.1938 byla strana SdP československými
úřady rozpuštěna, její jmění zabaveno a funkcionáři zatčeni (členové SdP
toto rozpuštění neuznávali a vyhlásili, že SdP se od října 1938 slučuje
s NSDAP).
Večer dne 22.9.1938 byla rozhlasem vyhlášena všeobecná mobilizace.
V Dalovicích na nádraží, při odjezdu německých branců, konala službu
četnická hlídka. Při odjezdu volali branci slávu Hitlerovi. Asi 20% branců
neuposlechlo mobilizační výzvy a prchlo do lesů.
České obyvatelstvo se začalo vracet do vnitrozemí, protože pobyt
v Sudetech byl pro ně nebezpečný. V Dalovicích zůstali Češi pouze
na četnické stanici, poště a železniční stanici. Dne 27.9.1938 se zastavila
činnost pošty i železnice.
(Češi zůstali v té době v Sudetech jen výjimečně. Jednalo se především
o česko-německé rodiny, které byly zpravidla pod ochranou svých
německých příbuzných. V řadě případů Češi trvale žijící v Sudetech v době
války ze strachu a kvůli svým rodinám přijali dočasně německou
národnost.)
Na četnickou stanici v Dalovicích se dne 29.9.1938 dostavilo 20 členů
SdP a žádali vydání zbraní a předání četnické stanice. Byli odmítnuti.
Dne 30.9.1938 se dalovičtí četníci museli i s vojenskými posilami zúčastnit
akce na Hůrkách. Když se vrátili do Dalovic našli četnickou stanici
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obsazenou příslušníky SdP. Vzhledem k tomu, že měli četníci s sebou
vojenské posily, příslušníci SdP stanici opustili.
(Dne 30.9.1938 zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie
podepsali „Mnichovskou dohodu“, ve které je uvedeno, že Československo
musí do 10.10.1938 postoupit území obývaná Němci Německu. Zástupci
Československa byli přítomni, ale k jednání přizváni nebyli.)
Na základě rozkazu svých nadřízených dalovičtí četníci pak 2.10.1938
předali četnickou stanici starostovi obce.
Během okupace byl velitelem četnické stanice v Dalovicích vrchní
strážmistr Alexandr Heidl, starý rakouský četník, který na této stanici
sloužil od roku 1926 do roku 1935. Heidl byl příznivec SdP a ihned
po svém nastoupení v říjnu 1938 začal zatýkat občany německé národnosti,
převážně členy sociální demokracie, kteří pak byli dopraveni do koncentračních táborů. Po dobu války nutil dokonce šikanováním německé
mladíky ke vstupu do SS (Schutzstaffel – ozbrojené jednotky sloužící
Hitlerovi). Heidl byl po skončení války zatčen a uvězněn mezi prvními.
Po dobu okupace byla četnická stanice nadále v „čeledínském domě“ čp. 81
v zámeckém parku. Když 5.6.1945 byla v Dalovicích znovu zřízena
četnická stanice, přestěhovala se do domu čp. 159 v ulici Pod Strání (vedle
kostela). Prvním velitelem byl strážmistr Vilém Říman.
Dne 3.7.1945 četnická stanice zaniká, protože všechny bezpečností složky
státu byly sloučeny ve „Sbor národní bezpečnosti“ (zkratka SNB).
Příslušníci SNB ihned po svém nástupu začali rázně se zatýkáním
funkcionářů nacistických stran, pomáhali s odsunem Němců, odebírali
Němcům zbraně a výzbroj, spolupracovali s Místní správní komisí apod.
Dne 6.10.1946 se stanice SNB v Dalovicích zrušila a Dalovice začaly patřit
pod obvod stanice SNB v Bohaticích.
J. Zajíčková
Zdroj:
Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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PRANOSTIKY NA BŘEZEN
Březen – za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – ve stodole ráj.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Mnoho dešťů v březnu přináší hubené léto.

SLOVNÍČEK
Čeledín – výraz používaný od 16. století do 1. poloviny 20.století
pro námezdní pracovníky převážně na vesnici. V souladu s tzv. čeledními
předpisy byl čeledín najímán zpravidla na dobu jednoho roku. Po celou tuto
dobu mu bylo poskytováno ubytování, stravování a oblečení. Na začátku
dostal peněžní zálohu a zbytek mzdy až po skončení služební doby.
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Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
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