VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 5/2011

„BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU V DALOVICÍCH“
Hlavní 99, 362 63 Dalovice

SLOVO STAROSTY
Rozšíření autobusového spoje - Vysoká
Vážení spoluobčané,
na základě četných dotazů z části Vysoká se nám podařilo s Krajským
úřadem KV kraje dojednat kompromis na zvýšení četnosti linky Karlovy
Vary – Šemnice (provozovatel p. Farář) především v ranní době okolo půl
osmé ve směru na Karlovy Vary. V současné době ještě není znám přesný
jízdní řád, který však bude v brzké době doplněn.
Toto řešení je v současné době nejrychleji možné a finančně akceptovatelné. Prodloužení linky č. 17 na Vysokou je dlouhodobější záležitostí
zahrnující jednak stavební úpravy zastávek, jednak dopravní úpravy
komunikací pro otáčení autobusu na Vysoké a ze strany DPKV omezeným
počtem „malých“ autobusů.
V této souvislosti je nyní v jednání možnost cestovat z části Vysoká výše
uvedeným spojem (provozovatel p. Farář) i na jízdenky a průkazky MHD.
Půjde-li vše podle plánu, toto opatření by mělo být v platnosti od 15. června
2011.
Věřím, že výše uvedené změny jsou pozitivní i pro Vás, naše spoluobčany,
a že přispějí k Vašemu vyššímu komfortu cestování.
L. Kolovrátek

JARNÍ MYTÍ OBCE – PODĚKOVÁNÍ
Před Velikonocemi jste jistě zaznamenali mytí komunikací kropícím
vozem, za účelem zvýšení čistoty komunikací a snížení prašnosti v obci.
Velký dík patří našim dobrovolným hasičům, kteří dali k dispozici výkonné
čerpadlo na plnění kropícího vozu a zajišťovali jeho obsluhu. Díky této
pomoci se během jednoho dne podařilo umýt téměř celou obec a navíc to
znamenalo velkou úsporu pro obecní pokladnu.
Osobně jsem velmi rád, že tato spolupráce funguje a že naši hasiči dělají pro
obec mnohem více než je jejich povinností.
L. Kolovrátek
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7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE 02.05.2011
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
- ZO vzalo na vědomí zprávu stavební komise,
- za podmínek navržených stavební komisí se povolily výkopové práce
v Okrajové ulici, stavba zahradního domku v ulici V Břízkách, nástavba
nad garáž v Májové ulici a vzdušné vedení kabelové přípojky NN
v Borské ulici,
- byl schválen pronájem jednoho pozemku v k.ú. Všeborovice,
- odsouhlasil se záměr pronájmu zemědělské půdy v k.ú. Všeborovice,
- zamítla se žádost o pronájem plochy vedle mostu (silnice K. Vary –
Ostrov) pro reklamní účely,
- vzhledem k tomu, že se na červnovém zastupitelstvu budou řešit všechny
problémy s obecními byty, odložily se 3 žádosti o byt a žádost o převod
obecního bytu na jiného majitele až na příští ZO,
- odsouhlasila se žádost o dotace na objekt Hlavní 82 (Kamenná školka)
včetně předfinancování v případě úspěšného schválení této žádosti,
- byl dán souhlas za Obec Dalovice jako člena Sdružení Krušné hory - západ, aby toto SKH-Z požádalo o dotaci ve výši 3,2 mil. Kč,
- byl schválen nový Požární řád obce (Obecná vyhláška č. 3/2011),
- na vědomí se vzala zpráva kontrolního výboru a informace starosty obce,
- vyhlášeny a schváleny byly výsledky výběrových řízení (ul.Pod Strání –
Eurovia, výtluky – Eurovia, užitkový automobil – Citroen MiniMo),
- schválen byl závěrečný účet obce za rok 2010,
- schválena byla faktura za zimní údržbu komunikací zvýšená o 218 700 Kč
proti původnímu předpokladu,
- na vědomí se vzala zpráva Krajské hygienické stanice v K.Varech
o kontrole ve školní jídelně ZŠ a MŠ v Dalovicích s tím, že všechny
zjištěné závady musí být postupně odstraněny.
Příští zastupitelstvo obce se bude konat mimořádně ve čtvrtek
02.06.2011.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Hospodaření obce Dalovice za rok 2010
Ve dnech 29.3.2011 – 31.3.2011přezkoumávali auditoři z Krajského úřadu
Karlovarského kraje hospodaření obce Dalovice za rok 2010. Výsledná
zpráva byla bez výhrad. Pro informaci uvádíme:
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a) Plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje v tis. Kč)
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 –Běžné výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: Příjmy-výdaje
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů

Schválený
rozpočet
11.245
4.377
0
762
16.384
16.961
600
17.561
-1.177
0
0

Upravený
rozpočet
11.476
4.391
0
1.269
17.136
18.661
459
19.120
-1.985
0
0

Plnění k
31.12.10
15.289
4.745
38
1.269
21.340
17.191
192
17.383
3.957
0
0

% plnění
k uprav.rozp.
133
108
0
100
124
92
42
91
0
0

Stav finančních prostředků k 01.01.2010 = 20.153.085,45 Kč
Stav finančních prostředků k 31.12.2010 = 24.110.043,69 Kč
b) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Dalovice
Základní škola a Mateřská škola Dalovice

Výsledek hospodaření celkem
448.911,48 Kč

c) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním
rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2010 činily celkem 1.268.670,50 Kč a byly
řádně vyúčtovány.
d) Inventarizace obce Dalovice k 31.12.2010
Inventarizace byla provedena k 31.12.2010, majetek obce činí 147.440.897
Kč.

2) Přemístění kontejnerů na tříděný odpad
Na žádost občanů (špatný výhled při výjezdu od školy na Hlavní ulici a
blokování vjezdu k Obecnímu úřadu osobními auty přivážejícími odpad)
byly kontejnery na tříděný odpad přemístěny na začátek ulice U Kostela
(původní záměr přemístit kontejnery za prodejnu bývalé Jednoty nemohl
být realizován kvůli vzdušnému vedení, parkovací místa zabrat nešlo a v
blízkosti jsou kontejnery poblíž restaurace U Vlášků). Nové umístění
kontejnerů s povděkem kvitovali především lidé ze Všeborovické
a Zámecké ulice. Nyní se však ozývají jiní občané, že chybí kontejnery
např. v okolí pošty.
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Jsme rádi, že lidé mají zájem odpady třídit a proto žádáme občany, aby
nám dali tip kam další kontejnery umístit (místo musí být na obecním
pozemku, vhodné z hlediska firmy přivážející a odvážející odpad,
bezpečné pro lidi přivážející odpad, v lokalitě s více obyvateli a kde
jsou nejbližší kontejnery jsou vzdáleny více než 500 m). Pokud se takové
vhodné místo najde, rádi tam necháme nové kontejnery umístit.
3) Stížnosti na majitele psů
Na obecní úřad přišlo v poslední době několik stížností na majitele psů.
Přestože v souladu se zákonem o pohřebnictví Řád veřejného pohřebiště
v Dalovicích zakazuje brát s sebou na hřbitov psy, stále je několik lidí, kteří
opakovaně tento zákaz porušují. Zřejmě jim nedochází, že narušují pietu
tohoto místa a je to zcela nevhodné.
Stížnosti přišly také na lidi, kteří přes zákaz venčí psy v areálu školy,
v místech, kde si o přestávkách hrají děti. Škola je pod kamerovým
systémem, a tedy nebude těžké zjistit jejich identitu.
Upozorňujeme, že lidé překračující určitý zákaz, mohou dostat pokutu
od přestupkové komise.

DĚTSKÝ DEN
Kulturní a sportovní komise obce zve děti a jejich rodiče na Dětský den,
který se bude konat v sobotu 4. června 2011 (na plakátech bude upřesněno
místo – Dalovický park nebo prostor před základní školou).
Všichni se mohou těšit na spoustu zábavy, legrace, hry a výhry pro děti.
Uvítáme, pokud se nám přihlásí do 23.05. dobrovolní pomocníci
na jednotlivá stanoviště (tel. 774 430 670). Předem děkujeme za pomoc.
Andrea Scheerbaumová

AKCE RECESISTŮ
V neděli 1. května 2011 se uskutečnil „1. májový průvod“ pořádaný
skupinou „opravdových vlastenců“. Průvod šel ulicemi Májová, Zámecká,
Hlavní a Příční, kde skončil před hospodou U Čutňáka. Všichni zúčastnění
se dobře bavili, nechyběla doprovázející hudba (Internacionála, Píseň práce)
a ani slavnostní projev. Na závěr si účastníci slavnostně slíbili, že se za rok
opět při této příležitosti sejdou. Další zájemci o tuto akci budou v příštím
roce vítaní. Už nyní se těšíme.
Andrea Scheerbaumová
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„KDO JE KDO“ V DALOVICÍCH
Fotografka
Nikol Starostová
Narozena:
r. 1974 v K. Varech
Bydliště v Dalovicích:
od r. 2002
Vzdělání:
středoškolské
Zajímavosti:
Talentovaná fotografka, která se zaměřuje především na portrétní a rodinné
fotografie (v poslední době např. Jan Jiráň, David Suchařípa, Ivan Trojan,
Tomáš Vokoun s rodinou).
Účastnila se a vyhrála několik soutěží v časopise DiGi foto a soutěž NIKON
kalendář pro rok 2010.
Další informace:
http://www.facebook.com/pages/Foto-NIKSTAR/149153408591?ref=ts

TIP NA VÝLET
Na kole údolím Ohře
....... a konečně je tu jaro a s ním sluníčko. Po náročném týdnu je třeba
pročistit si hlavu od pracovních starostí. Pro ty, kteří si nechtějí lámat hlavu
s tím, kam o víkendu, máme jeden tip:
V Dalovicích nasednout na kolo a cyklostezkou podél Ohře jet až do Doubí,
kde byla založena první SOS dětská vesnička. Odtud na Svatošské skály –
chráněný přírodní útvar, podle pověsti připomínající zkamenělý svatební
průvod. Dále pokračovat po pravém břehu Ohře Slavkovským lesem,
vrchovinou dříve zvanou Císařský les, která je od r.1974 vyhlášena
chráněnou krajinou oblastí. Území je převážně zalesněno smrkovými
porosty, původní bučiny se nedochovaly. Z rostlin je především známa
chráněná léčivka arnika chlumní.
Cílem cesty je Loket – město se souborem gotických, renesančních a
barokních domů. Od roku 1950 je střed Lokte městskou památkovou
rezervací. Navštívit je možné i hrad, založený ve 12. století v románském
slohu, se řadou zajímavostí (např. expozice archeologie, muzeum zbraní,
kaple ze 14. století, obřadní síň, výstava porcelánu). V současném době
slouží okolí hradu a historické prostory města k pořádání celé řady
kulturních a společenských akcí.
Informace o náročnosti – trasa měří zhruba 20 km (jedním směrem),
převýšení činí přibližně 20 m.
Nyní již jen – hurá do sedel .....
Z. Lodrová
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PRANOSTIKY KVĚTEN
První květen deštivý, polím a loukám škodlivý.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Studený máj – v stodole ráj.
Suchý květen – suchý rok.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

STŘÍPKY HISTORIE
Všeborovice
O vzniku Všeborovic víme jen velmi málo. Podle koncovky českého názvu
Šobrovice (i německého názvu Schobrowitz) lze usuzovat, že osada tohoto
jména mohla vzniknout již někdy během 10. – 12. století.
První oficielní zmínka o obci je však až z daňového výnosu z roku 1523
(tento rok se bere jako rok založení obce Všeborovice). Ves tehdy patřila
Albertu Hisserlinu, měla 8 zemědělských dvorů různé velikosti a rozkládala
se v místech dnešních horních Všeborovic.
Další zmínka o obci je z r. 1525, kdy se sepisoval majetek drobné šlechty.
Všeborovice jsou uvedeny jako obec podřízená Dalovicím, přičemž obě
obce patřily A. Hisserlinovi.
Ze starých kronik je známo, že po 30-ti leté válce (1618 – 1648) byl do
Všeborovic dosazen obecní představený, který určil vždy někoho, kdo byl
v obci zodpovědný za výuku čtení a psaní. Tento „učitel“ nemusel do
roboty a byl placen převážně v naturáliích. Každá usedlost mu musela
odvádět několik kilo brambor, kukuřici, pšenici, ječmen apod. Pro své kozy
obdržel potřebné krmivo a k Vánocům dostal 4 Guldeny. Obdobný deputát
dostával i kovář, který musel třikrát denně oznamovat modlitbu.
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V roce 1651 měly Všeborovice pouze 46 obyvatel, ale zemědělsky
obdělávaná půda byla téměř 83 ha. Spolu s touto zemědělskou plochou a
plochou jednotlivých usedlostí byly Všeborovice na čele karlovarské oblasti
co do rozlohy obdělávané půdy. Celkem měly Všeborovice 192 ha
(zemědělské a lesní pozemky) a jednotlivé usedlosti průměrně 21,3 ha.
V roce 1848 bylo ve Všeborovicích pouze 13 domů, které stály hlavně ve
Starých (horních) Všeborovicích a pak na vyvýšenině nad Ohří, přibližně
v místech od dnešní benzinové pumpy k bývalému Výzkumnému ústavu.
Nové (dolní) Všeborovice vznikly až po roce 1880. Tehdy bylo nutné
rozšířit zemědělské zásobování, a to především pro průmyslovou část
Dalovic (porcelánka a doly). Majitel panství baron Friedrich Riedl von
Riedenstein nabídl zájemcům pozemky pro stavby domů (v dnešní Dolní
ulici) a pole pro zemědělskou výrobu.
Nad řekou Ohří mezi Novými a Starými Všeborovicemi se rozprostírala tzv.
Hout (pastviny). Tato část byla ceněna zejména kvůli přírodnímu bohatství
a v 19. století byla považována za přírodní rezervaci. Nacházely se zde
velké kamenné bloky mimořádné tvrdosti, které byly bohužel postupně po r.
1900 odstraněny (dodnes ještě nacházíme v katastr. území Všeborovic
menší samostatné kamenné bloky pravděpodobně stejného původu).
Do r. 1880 jsou Všeborovice uváděny převážně pod názvem Schobrowitz,
pak se setkáváme i s názvy Altschobrowitz a Neuschorbrowitz. V r. 1923 se
začal prosazovat český název Šobrovice, v letech 1938 – 1945 opět název
Schobrowitz a teprve po roce 1946 se z podnětu historiků změnil název na
Všeborovice.
Vysoká
Na počátku 15. století se v Dalovicích stavěla nová tvrz dvorcového typu.
Na její stavbu bylo třeba hodně dřeva, a tak se kácel i les nad Vitickým
potokem v místě dnešní Vysoké. O úrodnou půdu po vykáceném lese
požádali majitele panství noví němečtí kolonisté, kteří si na jejím okraji také
postavili své domy. Tato osada se stala pevnou součástí Dalovic.
V roce 1655 se mapoval majetek drobné šlechty na Loketsku. V souvislosti
s tím je poprvé uvedena obec Vysoká, která spolu s obcí Všeborovice
patřila pod sídelní místo šlechty v Dalovicích (majitelka panství Agnes
Maria Kahnin von Belasy).
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Ze starých kronik víme, že v obci byly vždy problémy s pitnou vodou.
Přírodní pramen byl jen jeden a ten v průběhu let musely doplnit 4 pumpy.
Zdroje pitné vody přesto nestačily, a tak se r. 1895 stanovila podmínka, že
kdo chce v obci postavit dům, musí mít nejprve svůj vlastní zdroj pitné
vody. Když se při jednom vrtu podařilo objevit vydatnější zdroj vody, byla
postavena dřevěná kašna a do té se tento pramen svedl. Budování vodovodu
bylo zahájeno až ve 20. století.
Elektrická energie byla poprvé zavedena do části obce v roce 1913, teprve
v době 2. světové války se zajistila pro celou obec.
Dobrovolní hasiči založili spolek ve Vysoké r. 1908 a hasičskou zbrojnici
postavili v r. 1910. V letech 1930 – 1931 byl postaven tzv. Obecní dům
(později hospoda), kde byla Obecní kancelář a 6 bytů.
Obec Vysoká se původně nazývala Hohdorf, pak Hochdorf a později
Hohendorf. Poprvé se český název Vysoká začal prosazovat po r. 1923.
V letech 1938 – 1945 se používal opět název Hohendorf a teprve po roce
1946 se obec začala definitivně jmenovat Vysoká.

Dalovice
Název obce Dalovice se vyvíjel od Dallowicz, Dallwicz, Dalwitz k nejdéle
používanému Dallwitz (viz DL 4/2011). Od konce 19. stol. se setkáváme
také s používáním názvu Dalvice a po roce 1923 už i s názvem Dalovice
(německá část obyvatel používala v německy psaných písemnostech i
nadále Dallwitz). V letech 1938 – 1945 se používal pouze název obce
Dallwitz a od r. 1946 definitivně Dalovice.

J. Zajíčková

Zdroje:
1) Historický sborník Karlovarska VII., Státní okresní archiv v Karlových
Varech, 1995
2) Hamelika 5.-6., R. Švandrlík Mar. Lázně, 1997
3) Soukromý archiv PhDr. S. Burachoviče (překlad L. Kolovrátek)
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ZAJÍMAVOSTI
Vznik příjmení
Podle Vladimíra Matese, odborníka na onomastiku (nauka o vlastních
jménech), se lidé pojmenovávali od nepaměti. V nejstarších dobách se u nás
používaly pro rozeznání lidí přezdívky. Často se přejímala i cizí jména bez
znalosti původního obsahu. Po příchodu křesťanů se rozšířilo používání
biblických jmen (např. Petr, Jan a jména apoštolská). Jména, která dali
rodiče dětem, jim zůstávala po celý život. Vzhledem k tomu, že počet
známých křestních jmen nebyl velký, začali se jmenovci rozeznávat
různými doplňky (přídomky, příjmení) ke jménu, které se však v průběhu
života mohly měnit.
Nejvíce se tvořila příjmení odvozením od vzhledových vlastností (např.
Malý, Tlustý, Kulhavý, Zrzavý, Starý), podle určité shody s vlastnostmi
zvířat (např. Kohout, Liška, Ryba, Straka, Vlk), podle povolání (např.
Kovář, Tesař, Tkadlec, Sedlák, Zámečník), podle místa rodiště či původního
bydliště (např. Pražák, Němec, Blatný, Písecký), atd.
Poznámka
V Sasku a Mecklenbursku je hodně rozšířeno příjmení Dallwitz. Podle
německé verze encyklopedie Wikipedia se jedná o jméno slovanského
původu (podle koncovky –witz), které vzniklo podle obce téhož jména. Hned
na prvním místě je uváděna obec Dallwitz, dnes Dalovice v okolí
Karlových Varů. Na dalším místě je uváděn zámek a vesnice Dallwitz
v Sasku známé od r. 1551.
V roce 1786 vydal císař Josef II. Patent o dědické posloupnosti, ve kterém
bylo nařízeno, že jména se nesmí během života měnit. Základem jména se
stanovilo křestní jméno a k němu příslušný přídomek (příjmení) po otci.
Účelem patentu bylo zpřesnění evidence hlavně kvůli výběru daní
a vojenské povinnosti.
Podle pravidel českého jazyka i dnes se představujeme a podepisujeme
nejdříve „křestním“ jménem a pak příjmením (správně např. Jan Novák,
Alena Dvořáková a ne chybně Novák Jan, Dvořáková Alena).
J. Zajíčková
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NABÍZÍM ZEMNÍ PRÁCE
minirypadlem caterpillar 301,8 hmotnost 1,8 t
MICHAL POPOVIČ, Dalovice, telefon 607 283 931

INFORMACE PRO MAJITELE STUDNÍ
Kvalitu vody určuje mnoho ukazatelů, které jsou dané Vyhláškou
č. 252/2004 Sb.
Pokud chcete vědět jakou kvalitu vody ve studni máte, můžete požádat
o informativní rozbor vody na tel.č. 353 301 339 nebo e-mailem
laboratorekv@zu.cz.
Pro odběr vody je třeba si v laboratoři vyzvednout vzorkovnice, do kterých
vodu odeberete. Laboratoř je Vám k dispozici v pondělí – pátek od 7 do 15
hodin na adrese: Zdravotní ústav, Závodní 94, Karlovy Vary – Dvory.
V době od 1.května do 30.června 2011 je sleva 50 % pro soukromé osoby,
tzn. z 1 320,- Kč na 660,- Kč. Uvedená cena je konečná (ZÚ není plátcem
DPH) a zahrnuje rozbor vzorku vody a vystavení protokolu s výsledky.
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Měsíčník, 700 ks výtisků,
vychází v měsících leden – červen a září – prosinec
Povoleno MK ČR pod evid. číslem MK ČR E 18653
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