VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 4/2011

„STARÝ ZÁMEK V DALOVICÍCH“
- r. 1898 nechal postavit Friedrich Riedl von Riedenstein
na místě vyhořelého starého zámku z 16. století
- nyní majetek Karlovarského kraje
- v zámku v současnosti sídlí SZeŠ

7. jednání zastupitelstva obce dne 04.04.2011
Z jednání zastupitelstva vybíráme:
- zastupitelé obdrželi další dopis od firmy Gienger Bohemia ze dne
18.03.2011 a schválili usnesení, že nadále s touto firmou bude
jednat pouze zastupitel schválený ZO dne 05.01.2011 pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace obce Dalovice ( Ing. Kolovrátek),
- byla přijata žádost do pořadníku na obecní byt,
- stanovily se podmínky pro zařazení do pořadníku na obecní garáž
(trvalé bydliště v obecním bytě Na Výsluní, žádné dluhy nebo
nesplněné závazky vůči obci),
- nebyla přijata žádost do pořadníku na garáž zájemce s trvalým
bydlištěm v Praze,
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- nebylo vyhověno žádosti o přemístění zpomalovacího prahu v ulici
Borská,
- bylo vydáno nesouhlasné vyjádření ke stavbě většího rekreačního
domu vysokého přes 6 m v zahrádkách poblíž „Nového zámku“,
- na 6. jednání ZO byl vyhlášen záměr pronájmu pozemku p.č. 672
v k.ú. Dalovice s platností od 01.07.2011, zájem projevili pouze
zahrádkáři, pověřený pracovník OÚ připraví smlouvu pro sdružení
zahrádkářů,
- Rada Karlovarského kraje schválila pronájem části pozemku
p.č. 496/1, k.ú. Dalovice obci Dalovice – důvod: obec chce vyčistit
a zkulturnit okolí Tvrziště,
- ZO schválilo rozpočtové opatření číslo 1 (příjem neinvestiční
dotace ze stát. rozpočtu, proúčtování daně z příjmu právnických
osob),
- na vědomí se vzala zpráva finančního výboru, odsouhlasen byl
návrh na úpravu nájmu v obecních domech Na Výsluní, na úřední
desce bude od 06.04.2011 zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok
2010,
- projednána byla zpráva kontrolního výboru, zadané úkoly byly
splněny, některé návrhy budou postupně realizovány,
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- nebylo vyhověno v plném rozsahu žádosti ZŠ a MŠ z oblasti
přerozdělení finančních prostředků hospodářského výsledku za
rok 2010
- na vědomí se vzala zpráva o velmi dobrém výsledku auditu obce
Dalovice za rok 2010, který v měsíci březnu provedli pracovníci
kontrolního oddělení Krajského úřadu,
- schváleno bylo předběžné jednání o vypracovaní nové urbanistické
studie lokality V Břízkách,
- schválen byl záměr zakoupit užitkový vůz pro potřeby OÚ,
knihovny a částečně i pro ZŠ a MŠ,
- schválena byla příprava žádosti o dotaci z operativního programu
životního prostředí, týkající se zeleně v obci,
- schválen byl roční splátkový kalendář dlužníka nájemného.

ZO schválilo 07.02.2011 rozpočet obce Dalovice na rok 2011
Příjmy
z toho daňové příjmy
nedaňové příjmy
dotace na školství a správu
Výdaje
Financování (rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt
z finanční rezervy z minulých let)
Z rozpočtovaných výdajů uvádíme např.
- výdaje na opravu a údržbu komunikací (plánovaná je
oprava ulice Pod Parkem a Pod Strání),
- příspěvek na provoz, údržbu a opravy v ZŠ a MŠ
- opravy, údržba a správa bytového hospodářství
- odpadové hospodářství
- veřejná zeleň
- příspěvek TJ Čechii
- příspěvek dobrovolní hasiči
- veřejné osvětlení
- příspěvek na kulturní a sportovní akce
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17.842.000 Kč
12.782.000 Kč
4.412.000 Kč
648.000 Kč
20.645.000 Kč
2.803.000 Kč

4.570.000 Kč
2.230.000 Kč
3.300.000 Kč
1.470.000 Kč
1.000.000 Kč
200.000 Kč
190.000 Kč
700.000 Kč
155.000 Kč

POTĚŠILO NÁS
Karlovarský deník, neděle 20.března 2011 – číslo 66
Citujeme:
Dobrá zpráva pro Karlovarsko
Dalovice – Někde je podroben nepořádek ve městech a obcích velké
kritice občanů. Opak je však v obci Dalovice, kde si místní lidé
pořádek velmi pochvalují. Podle nich si skutečně není na co stěžovat
a radnice zajistila úklid obce opravdu kvalitně. Dalovicím by podle
místních mohli lidé na jiných místech jen závidět. Také doufají, že
bude obec pěkně uklizená i nadále.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
- v Dalovických listech č.3/2011, str. 6 bylo upozornění na svoz
velkoobjemového odpadu dne 16. dubna 2011 (OÚ nechal vylepit
na tuto akci po obci i plakátky),
- v současné době probíhá výběrové řízení na opravu výtluků
po zimě na obecních ulicích v Dalovicích, předpokládáme, že
oprava proběhne během 1 měsíce (Hlavní ulice od mostu přes
Vitický potok a dále celá Botanická ulice nejsou ve správě obce),
- upozorňujeme občany, kteří se chtějí z Dalovic odstěhovat, že musí
na obecním úřadě odhlásit např. popelnici nebo psa, protože se
jinak dostanou v dalším období do evidence dlužníků,
- výměna oken v obecním panelovém domě Na Výsluní bude
zahájena v polovině dubna 2011,
- je škoda, že v Dalovicích žije trvale řada občanů, kteří zde
ale nemají trvalé bydliště, protože příspěvky státu obci jsou
závislé na počtu obyvatel (pokud by se tito „černí obyvatelé“
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sem trvale přihlásili, obec by dostala více peněz a mohla by
pro své občany více udělat),
- s platností od 01.08.2011 dochází ke sjednocení ceny nájmu
v obecních bytech na Kč 480,-/m2/rok,
- obec Dalovice bude spolupracovat s obcí Otovice při záměru stavby
odkanalizování lokality Zálesí za podmínek, že PD zpracuje VAK
Karlovy Vary a bude na tuto akci získaná dotace,
- někteří občané nám doporučují různé úpravy v dalovickém
parku - děkujeme za náměty; problémem je, že obci patří v
podstatě střed parku, ale okraje parku mají jiné vlastníky
(např. okolí Nového zámku a Starého zámku patří
Karlovarskému kraji, na opačné straně parku - nad zadní
částí ulice Pod Parkem – jsou majitelem České lesy a
Karlovarský kraj, dalším majitelem je pak ČEZ),
- v ČR existují ještě jedny Dalovice v okrese Mladá Boleslav,
- pokud budete hledat v naší obci dům podle popisného čísla,
musíte znát i do jakého katastrálního území patří (máme tady
některá č.p. dvakrát z doby, kdy Dalovice, Všeborovice a
Vysoká byly samostatné obce),
- doporučujeme majitelům pozemků, aby si zkontrolovali na
internetu (nahlížení do katastru nemovitostí) jaké je
zaměření jejich pozemku po v nedávné době provedené
digitalizaci katastrálních map (zjištěné rozdíly řešte ve
vlastním zájmu co nejdříve).
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„KDO JE KDO“ V DALOVICÍCH
Výtvarnice
Narozena:
Bydliště v Dalovicích:
Vzdělání:

Varvara Divišová
r.1954 v K.Varech
od r. 1988
České vysoké učení
technické v Praze, fakulta
stavební

Zajímavosti:
Výtvarnice, členka Krajské umělecké asociace, v současné době
jednatelka Městské galerie v Karlových Varech.
Věnuje se malbě a grafice, uspořádala téměř 60 samostatných výstav
a zúčastnila se mnoha skupinových výstav v České republice,
Německu, Švýcarsku, Švédsku, Dánsku a Francii.
Další informace:

www.varvaradivisova.com

STŘÍPKY HISTORIE
Vznik Dalovic
V zemských knihách jsou Dalovice poprvé uvedeny r. 1498, a od
toho roku se odvozuje založení obce. Neznamená to však, že by do té
doby tady lidé nežili a nic tady nebylo. Přesně naopak.
Archeologické vykopávky v průběhu 20. století prokázaly, že v okolí
místa dnes nazývaném Tvrziště žili lidé již v pozdní době bronzové.
Není známo odkud tito lidé přišli, ke kterému kmeni či společenství
patřili a kdo byli jejich potomci. Víme, že si z nějakého důvodu
vybrali toto místo pro život a nějakou dobu zde pobývali.
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Němečtí archeologové z 1.poloviny minulého století měli teorii, že
v okolí Tvrziště žili lidi nepřetržitě od doby kamenné až do
současnosti. Tuto teorii nelze potvrdit a ani vyvrátit.
Známým faktem je, že v 8. století přišli do našeho kraje Slované kmeny Sedličanů a Chebanů (viz DL 1/2011). Podle historiků šli po
levém břehu řeky Ohře (nazývané tehdy Agara) od Žatce až do
Chebu. Jen tam, kde to nebylo z důvodů přírodních překážek možné,
vzdálili se maximálně cca 2 km od řeky a pak se k ní zase vraceli.
Když vyjdeme z těchto informací, můžeme vytvořit hypotézu, jak to
mohlo být konkrétně tady u nás. Jestliže Slované došli podél řeky až
do dolních Všeborovic, pak dál pokračovat nemohli. Řeka byla tehdy
širší a dosahovala až ke skalnímu masivu, který začínal u ústí
Vitického potoka do Ohře a končil v místech pod dnešním Horním
nádražím. Pokud chtěla putující skupina Slovanů (zpravidla 40 – 50
osob) pokračovat dále, musela odbočit doprava, přejít Vitický potok
a projít kolem Tvrziště.
Je možné, že právě v této době se nějaká rodina patřící k Sedličanům
na Tvrzišti usadila (vazby dalovických obyvatel k Sedleci byly pevné
a trvaly řadu století). Ostatní Slované pak putovali dále přes Sedlec
a Rybáře do Tašovic a Chebané pak dále přes Loket do Chebu.
Důkazy o pobytu Sedličanů v Dalovicích nemáme a nalézt je, je
velmi obtížné. Slované žili v 8. století v malých skupinách, chaty
měly z dřevěných kůlů a proutí, hradby okolo svého sídliště měli ze
dřeva a své mrtvé spalovali. Poloha Tvrziště má však všechny znaky
slovanského osídlení. Slovanské vesnice byly vždy zakládány na
vyvýšených terasách poblíž řek a potoků. Z jedné strany je zpravidla
obklopoval listnatý les a z druhé strany byly pastviny, které vznikly
vykácením části lesa. Slované byli převážně zemědělci, a tak vždy
část pastvin přeměňovali na pole.
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Od začátku 9. století se stále zvyšovala moc slovanského kmene
Čechů, jímž vládla knížata z rodu Přemyslovců. Češi si k sobě
postupně připojili všechny slovanské kmeny žijící na území Bohemie
(DL 1/2011). Na konci 9. století vznikl raný Český stát, který vládl
nad celým územím dnes nazývaném Čechy (kromě Ašského
výběžku). Řeč Čechů se postupně začala používat i u všech
podmaněných slovanských kmenů na celém území Čech.
V průběhu 10. století byl dán základ i českým názvům různých míst.
Především lesy, pole a osady se pojmenovávali podle svého majitele.
Jestliže tehdy měl na území naší obce sídlo nějaký pan Dall (možná
zkratka jména Dalimil), kterému to tady patřilo, tak se to tady
nazývalo Dalovo nebo Dalovic (psáno staročeštinou Dallowicz nebo
také Dallwicz).
Během 11. a 12. století žili lidé v Dalovicích s největší
pravděpodobností jen ve staré dřevěné tvrzi (dnes za Tvrzištěm
směrem k Novému zámku a k místu nazývaném Ovčín) a na
pastvinách pod tvrzí směrem k potoku (dnes ulice Příční, Májová,
Zámecká a Hlavní). Vzhledem k tomu, že do této doby sem
přicházeli noví osadníci převážně z vnitrozemí, mluvilo se zde
tehdejší češtinou.
V průběhu 13. a 14. století do naší oblasti začali ve větší míře
přicházet kolonisté z opačného směru - z Německa a v 15. století už
německé obyvatelstvo nad českým převažovalo.
Poznámka
V celé řadě míst v Čechách vznikla pojmenování obcí podle majitele
- například tam, kde to patřilo Petrovi se to nazývalo Petrovo nebo
Petrovic, kde to patřilo Neratovi se to nazývalo Neratovo nebo
Neratovic (dokonce i dnes ještě občas v hovorové češtině řekneme
Čermákovic zahrada, Novákovic pole, Dvořákovic dům atd.) Tam,
kde žili Češi se český jazyk vyvíjet dále a dalším vývojem se dospělo
k názvům těchto míst - Petrovice nebo Neratovice.
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V Dalovicích to bylo jiné. Tím, že tady žilo od 15. stol. převážně
německé obyvatelstvo, udržel se původní název staročeského původu
Dallwitz. S názvem obce „Dalovice“ jsem se já osobně setkala až
v materiálech vyhotovených po skončení II. světové války.
Dalovice a okolí neměly nikdy ryze zemědělský ráz. Půda na
pastviny a zemědělskou činnost tady vznikala do 12. století
především kácením lesů.
Od 13. století pak převažovalo vypalování lesů. Začínalo se vždy u
potoka nebo řeky a pokračovalo se směrem do kopce. I když se na
vzniklé půdě dala pěstovat řada zemědělských produktů, nijak
zvlášť úrodná nebyla. Lidé nemohli spoléhat na obživu pouze ze
svých políček, a tak je živili i jiné činnosti – uměli řadu řemesel,
sloužili přímo na panství, pracovali v lese, na panských polích, lovili
ryby v řece apod.
Majitelé panství v Dalovicích se často střídali. Lidé, kteří tady
bydleli, museli jim sice odvádět určitou formu daní, ale bylo toho tak
málo, že z toho zbohatnout nemohli. Situaci ještě zhoršovaly různé
války, nařízení panovníků, rostoucí vliv církve apod.
Během 15. století osada Dallwicz (Dallowicz) dostávala postupně ráz
obce. Lidé žili už ne pouze pod starým Tvrzištěm, ale stavěli si
obydlí na druhé straně Vitického potoka (dnes U potoka, Borská a
Všeborovická). Obyvatel přibylo, a tak se z osady stala r. 1498
oficielně uznaná obec Dallwicz (Dalovice).
J. Zajíčková
Prameny:
Slované, M. Beranová, Panorama Praha, 1988
Osídlení Sedlecka v 12. a 13. stol., J. Fiala, Sborník Zpč. kraje, 1992
Všeobecná encyklopedie, kol.autorů, Diderot, 1999
Slované v Čechách, archeologie 6. – 12. stol., Keltoi, 2010

9/12

UPOZORNĚNÍ – VÝZVA
Vzhledem k plánované rekonstrukci ulic Pod Strání a Pod Parkem,
vyzýváme majitele nemovitostí v těchto lokalitách, aby provedli
veškeré výkopové práce a zásahy do chodníků a komunikací do
15.05.2011.
Po položení finálního asfaltového povrchu a dlažby, nebudou
výkopové práce v chodnících a komunikacích povolovány.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
1) Dne 11.05.2011 se bude provádět v obci očkování psů, a sice
ve 14.00 hod. u obecního úřadu, v 15.30 hod. ve Vysoké
(u kapličky) a v 16.00 hod. u obecního úřadu. Majitel psa předloží
veterinární očkovací průkaz. Pes musí mít ochranný košík. Injekce
vzteklina cca 110,-Kč a kombinace cca 250,- Kč. Připomínáme, že
každoroční očkování psů je povinné a je na majitelích, kde a kdy
psa nechají očkovat.
2) Poplatky za psa měly být zaplaceny do 31.3.2011.
Majitel psa má povinnost připevnit na obojek platnou známku pro
případnou kontrolu.
3) Pokud se pes ztratí v obci v období od jara do podzimu a někdo jej
přivede na obecní úřad, pak je nejprve umístěn v kotci na zahradě
OÚ (dotazovat se na psa můžete na tel.č.721701904 nebo
606600533). Pes je po dalších 2 dnech umístěn do útulku pro psy
v Ostrově (tel. 353 615 537 do 17 hod.). V zimních měsících je
převezen přímo do psího útulku. Pokud je pes identifikován,
náklady na pobyt psa v útulku hradí majitel, v ostatních případech
obec.
4) V případě, že pes pokouše člověka, je jeho majitel povinen
v nejkratší možné době předložit postižené osobě veterinární
potvrzení o očkování psa.
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PRANOSTIKY NA MĚSÍC DUBEN
Pršívá-li 1.dubna, bývá mokrý máj.
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Na Zelený čtvrtek hrách zasívej, na Velký pátek zemí
nehýbej, na Bílou sobotu štěpy zasazuj.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Velký pátek vláha – úrodu zmáhá.
Na Boží-li hod velikonoční prší, sucho úrodu poruší.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Před Jiřím sucho, po něm mokro.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Duben hojný vodou – říjen vínem.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
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