VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 6/2011

„NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA“
Pomník Karla Theodora Körnera
- z r. 1913 (sochař L.Tischler)
- nachází se v zámeckém parku poblíž Körnerova dubu

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostalo do rukou šesté číslo Dalovických listů, které je
poslední „předprázdninové“, protože další Dalovické listy vyjdou až v září.
Připomínáme Vám, že Dalovické listy vycházejí nejen v této tištěné
podobě, ale jsou k dispozici (včetně starších čísel) i na webových
stránkách Obce Dalovice.
Snažíme se, abyste v každém vydání Dalovických listů našli řadu
různorodých a zajímavých informací. Jestli se nám to daří, necháme na
Vašem posouzení.
Přejeme Vám hezké prožití letních měsíců, hodně pohody a odpočinku.
J. Zajíčková

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Poděkování
Těší mě, že v naší obci proběhlo v poslední době několik velmi hezkých
akcí pro děti.
Dne 7. 5. bylo „Vítání občánků“, 21. 5. Okresní kolo soutěže mladých
hasičů „Plamen“, 24. 5. vyhodnocení čtenářské soutěže „Kamarádi
moudrosti“ a 4. 6. „Dětský den“.
Děkuji jménem vedení obce všem obětavým organizátorům za jejich volný
čas, který věnovali dětem. Vážíme si jejich práce a jsme rádi, že takové lidi
v obci máme.
J. Zajíčková
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„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
V sobotu 7. května 2011 se konalo oficielní přivítání 22 dětí narozených
v období od dubna 2010 do března 2011 mezi občany Dalovic.
Slavnostní projev měl starosta obce Ing. Lukáš Kolovrátek, který zároveň
předal rodičům dětí pamětní list, pamětní minci a květiny. Současně vyzval
rodiče, aby si v dalších dnech na obecním úřadě vyzvedli částku 2 000,Kč, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo obce jako finanční dar určený pro
potřeby dětí.
Hezkou kulturní vložkou bylo vystoupení žáků z dalovické základní školy
pod vedením paní učitelky Dietlové.
Atmosféru celé akce vhodně doplňovaly hračky, dětské zboží a dětský
kočárek, který zapůjčil sponzor této akce VYDEKO, s.r.o. Kutná Hora.
Celou akci připravila kulturní a sportovní komise ve spolupráci s Obcí
Dalovice.
H. Šnajdrová

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ „PLAMEN“
Celkem na dvěstě dětí od tří do patnácti let se o předposledním květnovém
víkendu sjelo do Dalovic. Dvacetjedna družstev v kategoriích přípravka,
mladší a starší žáci se utkalo o medaile v okresním kole celostátní hry
PLAMEN. Soutěž je vyústěním celoroční systematické a všestranné
činnosti kolektivů mladých hasičů. SDH Dalovice byl pro tento rok
2010/2011 pořadatelem okresního kola.
Soutěž probíhala ve dvou kolech. Na podzim děti soutěžily ve dvou
disciplínách. V závodě požární všestrannosti plnily pětičlenné hlídky úkoly
z oblasti zdravovědy, požární ochrany či topografie. Dále děti střílely
vzduchovkou na špalky, vázaly uzle a překonávaly lano. Cílem bylo
zaběhnout co nejrychlejší čas a všechny disciplíny splnit s co nejmenším
počtem trestných bodů. Ve štafetě požárních dvojic se pak děti snažily v co
nejkratším době rozhodit hadici, napojit ji na hydrant a následně rozpojit a
smotat.
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Z podzimního kola získávaly družstva body za umístění, se kterými
postoupily do kola jarního. Zde byl již menší rozdíl v počtu disciplín pro
jednotlivé kategorie.
Štafetu a útok CTIF v sobotním druhém kole běželi pouze starší žáci, pro
mladší žáky bylo připravené zajímavé sportovní odpoledne. Navečer se pak
rozběhla štafeta 4 x 60 metrů. Obdobně jako v atletice překonávali
jednotliví členové štafety překážky, kterými byly kladina, břevno,
přenášení minimaxu a spojování hadic. Mezi sebou si předávali štafetový
kolík, kterým byla v tomto případě hasičská proudnice. V neděli dorazil na
fotbalové hřiště i hasičský potěr, tedy děti ve věku od tří do šesti let. Když
odběhly štafetu, čekala na všechny královská disciplína požárního sportu –
požární útok. Sedmičlenná družstva musela v co nejkratším čase pomocí
motorové stříkačky, hadic, proudnic a dalšího nářadí dopravit vodu do terčů
vzdálených 60 m.
Bezpochyby nejúžasnější pohled byl na hasičskou přípravku, která si vedla
nejlépe a získala stříbrnou medaili. Mladším žákům patřilo šesté a sedmé
místo, starším - s trochou smůly - čtvrté.
Celková organizace soutěže byla velice náročná. Při závěrečném hodnocení
jsme byli pochváleni, jak jsme vše perfektně zvládli. Za skvělý nápad bylo
považováno zejména ubytování ve škole a to, že maminky našich dětí
napekly velmi chutné buchty a koláče. Pořádající příštího ročníku (SDH
Bečov) pronesli, že jsme nasadili „laťku“ hodně vysoko a bude těžké ji
překonat. Mimo soutěž samozřejmě nechyběla zábava jako hudba a
opékání buřtů. Díky sponzorům jsme mohli pro všechny účastníky zajistit i
hodnotné ceny.
Mé osobní poděkování patří všem dalovickým hasičům za skvělou práci.
Dále řediteli školy za možnost využít prostory základní školy, kuchařkám
za zajištění stravy, fotbalistům za zapůjčení hřiště, všem maminkám a
zvláště paní Šustrové za nádherné dorty pro soutěžící, obecnímu úřadu
nejen za finanční podporu, hospůdce U Čutňáka za zajištění občerstvení na
hřišti, firmě AZ systémy za nemalý finanční dar, solné jeskyni Flippa za
volné vstupy pro všechny děti, firmě Holandia za jogurty a nápoje a
v neposlední řadě firmě Eurovia za celoroční podporu naší činnosti. Bez
všech, kterým patří poděkování, by soutěž neproběhla tak úspěšně a my si
díky tomu můžeme v klidu oddychnout, že to máme za sebou a že se nám
to povedlo.
Za SDH Dalovice Kateřina Krumphanzlová
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„KAMARÁDI MOUDROSTI“
Letos už počtvrté soutěžili žáci ze základní školy v Dalovicích o titul
„Kamarádi moudrosti“. Vyhlašovatelem soutěže byla Obecní knihovna
s Obcí Dalovice.
Cíl soutěže zůstal stejný – naučit co nejvíce dětí najít cestu do knihovny.
Děti, které navštíví naši obecní knihovnu a seznámí se s tím, co jim nabízí,
se i po skončení soutěže rády do knihovny vracejí.
(1. týden),
Letošní otázky byly zaměřeny na okruhy:a) všeobecnosti
b) zvířata
(2. týden),
c) literatura
(3. týden).
V průběhu měsíce května se do soutěže zapojilo 8 tříd a celkem 70 žáků.
Titul „Kamarádi moudrosti 2011“ získala 4. třída s největším počtem bodů
228.
Na druhém místě skončila 2. třída s počtem bodů 102 a na třetím místě
3. třída s počtem bodů 52.
Letošního předávání cen se zúčastnila místostarostka obce Ing. Zajíčková,
která předala vítězné 4. třídě objemnou Encyklopedii o přírodě a dort ve
tvaru knihy.
Děti se zaujetím poslouchaly i její povídání o knihách a čtení dětí ve
Švýcarsku.
Letošní ročník měl jednu novinku - vyhodnotili jsme nejlepšího čtenáře
naší knihovny. Vítězkou se stala paní Zdeňka Jančová, které místostarostka
předala knižní odměnu.
Dalšími oceněnými byli:
1. třída – Natálka Nenko, Linda Rybáková, Lucie Voháňková,
Štěpánka Čáslavská
2. třída – Leon Daniš
3. třída – Dominika Dostálová
4. třída – Kateřina Brožová
5. třída – Michaela Tlamichová
6. třída – Milan Kotrouš
8. třída – Dominika Egermajerová
Všem zúčastněným čtenářům srdečně blahopřejeme.
B. Kmošková, knihovnice
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„KDO JE KDO“ V DALOVICÍCH
Restaurátor
Narozen:
Bydliště v Dalovicích:
Vzdělání:

BcA. Michal Durdis
r. 1984 v K. Varech
od roku 1984
SPŠ keramická K.Vary
Fakulta restaurování Litomyšl

Zajímavosti:
Je výzkumným pracovníkem Fakulty restaurování v Litomyšli, má
živnostenský list na restaurátorské práce. Rozsah jeho odborné činnosti je
velký – zabývá se restaurováním kamene, kamenosochařskými pracemi,
zlacením památek, občasně restaurováním starožitného nábytku, vlastní
sochařskou tvorbou atd.
Podílí se na rekonstrukci domu čp. 35 ve Vysoké s cílem otevřít kulturněhudební hospůdku „Sklep“.
Další informace: http://michaldurdis.7x.cz

TIP NA VÝLET
Pěšky k Ohři
V předešlém čísle DL byla turistika „kolmo“, tentokrát se vydáme na výlet
pěšky. Připravíme si pohodlné, vyšlápnuté botky, batůžek se svačinou,
objednáme si sluníčkové počasí a můžeme vyrazit.
Cestu začneme na křižovatce ulice Horní, Letní a Pod Lipami – přejdeme
přemostění silnice I./13, překonáme závoru a zpevněnou polní cestou se
dáme směrem k lesu. Les budeme mít neustále po pravé straně. Pokud
s námi bude výlet absolvovat i náš pejsek, budeme si ho držet pěkně
zkrátka, abychom nezvedali adrenalin našim myslivcům.
Polní cestou se dostaneme na silnici Bor – Pulovice. Odbočíme doprava,
přejdeme na levou stranu silnice a tou se dáme dolů, směrem k Pulovicím.
Tyto projdeme a pokračujeme dále k mostu do Dubiny. Při pochodu tímto
úsekem buďte opatrní, neboť na této trase chybí chodníky nebo stezky pro
chodce. Ti, kteří budou již pochodem unaveni, mohou využít na zpáteční
cestu autobusového spoje Kyselka – Karlovy Vary.
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Zastávka je na pravém břehu řeky, hned u mostu. Ostatní, co budou ještě
plni sil, mohou pokračovat po levém břehu řeky proti proudu do
Všeborovic.
Informace o náročnosti – trasa měří zhruba 12 km (k mostu v Dubině).
Nyní již jen – sláva nazdar výletu ......
Z. Lodrová

„DĚTSKÝ DEN“
Dne 4. 6. 2011 se od 11 hodin konal v dalovickém parku Dětský den.
Pro děti bylo připraveno 12 stanovišť s různými úkoly, které musely plnit.
Podle svých výkonů dostaly vytištěné penízky v hodnotě 1, 2 a 3 koruny,
za které si mohly vybrat ve stánku s cenami sladkou odměnu nebo drobnou
hračku.
Velký úspěch u dětí mělo malování na obličej – face painting, možnost
jízdy na koních a vystoupení policejních psovodů z Věznice Vykmanov.
Dětský den moderoval již tradičně p. Vladimír Štýber za hudebního
doprovodu písniček z pohádek, či zrovna nejhranějších popových písní.
Občerstvení po celý den zajišťovala pí. Alena Scheerbaumová. Děti dostaly
lístky na limonádu a párek zdarma.
Na závěr se již tradičně soutěžilo v hromadných soutěžích - v přetahování
lanem a v přeskoku. Zapojili se i pořadatelé.
Dětského dne se zúčastnilo asi 200 dětí. Celý den pomáhalo z řad
dalovických občanů a mládeže 35 dobrovolníků. Končilo se v 16 hodin.
Chtěla bych tímto poděkovat všem dobrovolníkům, kteří téměř až do
vyčerpání všech sil pomáhali uskutečnit tento nádherný den.
Velké díky patří také sponzorům, bez nichž by se tento den nemohl
uskutečnit: Obec Dalovice, SDH Dalovice, Hospoda U Čutňáka (Alena
Scheerbaumová), Josef Škulavík, Průmyslové zboží Fiala, manželé
Latislavovi, Prima – uzeniny, Jezdecká stáj Gabrielka (Ing. Gabriela
Valeriánová), Vězeňská služba Ostrov - Vykmanov , pí Zámečníková, p.
Gebhard (elektrika).
Pokud jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám.
Andrea Scheerbaumová
předsedkyně Kulturní a sportovní komise
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9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE 02.06.2011
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme:
- na vědomí se vzala rozhodnutí Stavebního úřadu MM K. Vary,
- zamítla se žádost o kladné vyjádření ke 3 drobným stavbám po FVE na
pozemku 231/2 v k.ú. Vysoká,
- vyhovělo se žádosti o připojení na veřejnou kanalizaci v Okrajové ulici
s podmínkami, že náklady uhradí žadatelka a předloží projektovou
dokumentaci,
- odložilo se projednání žádosti o stanovisko k realizaci stavby altánu a
zastřešeného stání na p.p.č. 219/8 a 219/10 v k.ú. Všeborovice do doby
projednání ve stavební komisi,
- zamítla se žádost o odkoupení p.p.č. 644 v k.ú. Dalovice z důvodů
plánované stavby vodovodu VAK v této oblasti,
- kladné stanovisko se odsouhlasilo k žádosti o pronájem části p.p.č. 152
v k.ú.Vysoká,
- rozhodlo se o uvalení věcného břemena na nájemce p.p.č. 293/18 v k.ú.
Všeborovice,
- nevyhovělo se žádosti o prodej části p.p.č. 89 v k.ú. Dalovice z důvodů,
že parcela je v ochr. pásmu nemovité kulturní památky,
- odsouhlasil se záměr směny pozemku p.č. 380/6 a 383/6 v k.ú.Dalovice,
- souhlasné stanovisko bylo vydáno k návrhu změn v bytovém
hospodářství (např. zrušení seznamu žadatelů o byt, každý volný byt bude
mít stejnou proceduru jako prodej pozemků, stejným postupem mohou
žádat nájemci obecních bytů Na Výsluní o pronájem garáží, na volný byt
v DPS budou upozorněni registrovaní zájemci - pak stejná procedura jako
u přidělování obecních bytů, na nových nájemnících bude před
nastěhováním požadovaná kauce ve výši dvojnásobku nájmu vč.záloh
na služby),
- starosta obce informoval o projektu ulice Pod Parkem, o studii na Hlavní
ulici, o plánovaných výběrových řízeních „Náměstíčko“ před OÚ, průtah,
Letní ul., Pod Parkem, studie V Břízkách, dále o kanalizacích Nad Řekou,
Horní ul.a v Zálesí, o nabídce firmy Gienger Bohemia a o územním
plánu,

8/16

- místostarostka obce informovala o nevymahatelných pohledávkách (ZO
dalo souhlas k jejich odepsání), předložila návrh na výběrové řízení na
zpracování zastavovací studie V Břízkách (ZO dalo souhlas k jeho vysání), informovala o schůzkách se soudním znalcem ohledně stanovení
nájemného Na Výsluní, upozornila na problémy s toulavými kočkami,
informovala o připravovaných změnách webových stránek Obce Dalovice
a poděkovala organizátorům akcí pro děti uskutečněných v květnu a
červnu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1)

2)

3)

4)

Majitelé domů by měli nejpozději do 30. června 2011 nalepit na
popelnice známky (modré nebo červené), které potvrzují jejich
zaplacení v r. 2011.
Pokud známka bude chybět, nebude odpad odvezen.
V Dalovických listech č.1/2011, str. 10 jsme žádali občany, aby do
31.05.2011 nahlásili na OÚ pozemky s výskytem bolševníku.
Údaje jsme předali KÚ Karlovarského kraje, který připravuje
v roce 2012 plošnou likvidaci bolševníků.
Připomínáme, že podle zákona č. 326/2004 Sb. jsou povinni
likvidovat bolševník majitelé pozemků, na nichž se vyskytuje.
Pokud si občané nejsou jisti komu pozemek s bolševníkem patří,
žádáme je, aby to ohlásili na obecním úřadě.
Děkujeme panu M. Vistrovi a paní Vistrové, že informovali
14.6.2011obecní úřad o vznikajícím požáru v lese cca 1 km od
horních Všeborovic. Díky jejich upozornění se podařilo zabránit
škodám velkého rozsahu. Ohnisko požáru bylo v místech, kde si
děti udělali „letní klubovnu“. Zároveň tímto žádáme rodiče dětí,
aby jim vysvětlili zákaz manipulace s ohněm v lese a odpovědnost,
kterou by oni měli v případě požáru lesa.
V sobotu dne 25.06.2011 bude vypraven historický vlak (parní
lokomotiva 310.072 „Kafemlejnek“) z K. Varů do Merklína a zpět.
TAM: K.V.dolní nádraží 9.20 – Dalovice 9.45 – Merklín 10.48
ZPĚT: Merlín 16.30 – Dalovice 17.25 – K.Vary d. nádraží 17.57
Prodej jízdenek ve vlaku (děti do 6 let zdarma).
Informace na tel.č. 602 203 548 nebo www.obecmerklin.cz
9/16

UPOZORNĚNÍ NA TOULAVÉ KOČKY
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu toulavých koček v naší obci jsme
nuceni provést soubor opatření k omezení jejich výskytu.
Toulavé
kočky
jsou
pro
člověka
nebezpečné
především
z epidemiologického hlediska, neboť se pohybují např. po skládkách,
setkávají se v okrajových částech obce s volně žijícími zvířaty (potkani,
kuny, lišky apod.) a jsou původci některých přenosných infekcí –
toxoplazmóza, salmonelóza, dermatomykózy a další. Proto by měla být
populace toulavých koček pod kontrolou.
Kočky si velmi snadno najdou vstup do sklepních prostor, kotelen, půd a
skladišť. Tyto prostory jsou pak kontaminovány trusem, močí a zvláště
v letních měsících se stávají zdrojem blech. Z těchto důvodů je tendence
počty toulavých koček snižovat. Prevence je pak povinností každého z nás.
Je nutné především dodržovat přísný zákaz krmení. Současně je zapotřebí
ukládat odpadky tak, aby se nemohly stát zdrojem obživy nejen koček, ale i
myší a potkanů, jejichž výskyt kočky přitahuje. Pokud je to možné, je
vhodné zamezit možnosti jejich pronikání do budov (mříže a pletivo do
oken, větracích otvorů a všech dalších možných vstupů).
V rámci co možná nejefektivnějšího postupu uvítáme poznatky od
veřejnosti o lokalitách největšího výskytu toulavých koček. Podle tohoto
průzkumu se pak Obec Dalovice teprve rozhodne jaký bude další postup.
Jedna z možností je pozvat na určitý den a na náklady obce pracovníky
veterinární služby, kteří by v místě soustředění většího počtu toulavých
koček provedli zásah - kastrace nebo utracení (problémem však je, aby
nebyly postiženy zásahem i kočky, které mají konkrétního majitele).
Pokud by se jednalo pouze o jednotlivé toulavé kočky, pak je nutná
prevence (viz výše) nebo je možné pozvat veterináře individuálně - náklady
však v tomto případě neplatí obec, ale ten, kdo veterináře pozve.
Řešení problémů s toulavými kočkami a soubor preventivních opatření jsou
nutné k udržení populace koček v určité zdravotní, genetické a množstevní
kvalitě.
Odchyt toulavých koček nabízí např. Veterinární záchranná služba Chodov,
tel.725 768 396 nebo 602 221 090, ceník a další informace najdete na
www.veterinarniprevoz.webnode.cz .
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STŘÍPKY HISTORIE
Körnerův dub
V zámeckém parku v Dalovicích najdeme solitérně rostoucí dub, jehož stáří
odhadují odborníci na 700-900 let. Je to od r. 1981 „památný strom“ a patří
mezi nejstarší stromy v ČR.
Původně bylo v parku velkých a mohutných dubů více. Ještě v době
třicetileté války (1618-1648) vydal císař Ferdinand III. nařízení, aby vojáci
šetřili devět prastarých dalovických dubů v blízkosti jejich tábora.
Při návštěvě básníka T. Körnera v roce 1811 zůstalo v zámeckém parku jen
pět velkých mohutných dubů a v roce 1863 zbyly tyto duby pouze tři.
V současnosti v parku najdeme už jen jeden ze starodávných dubů, který se
od r.1913 jmenuje Körnerův.
Toho roku dala majitelka dalovického panství baronka Riedl von
Riedenstein v jeho blízkosti postavit velmi cennou bustu německému
básníku Theodorovi Körnerovi (od sochaře L. Tischlera) u příležitosti 100
let od jeho úmrtí. Představuje Körnera jako důstojníka slavného Lützova
hulánského regimentu, který se proslavil v boji proti francouzskému císaři
Napoleonovi.
V novodobé historii postihla Körnerův dub celá řada pohrom. Na začátku
20. století měl dub ještě velkou a několika patrovou korunu a byl zcela
zdráv (dokonce v té době do pařezů po dvou již uschlých starých dubech
zasadili odnože z Körnerova dubu).
Pravděpodobně stářím, špatnou péčí a nešetrným zacházením (hlavně po
roce 1945, kdy byla čsl. armáda ubytována na obou zámcích v blízkosti a
park byl jejich cvičištěm) uschly některé mohutné větve a ve stromě se
vytvořila rozsáhlá dutina. Do této dutiny házeli neukáznění návštěvníci
parku různé papíry a odpadky.
Katastrofou pro strom se stal požár uvnitř stromu dne 28.června 1994, který
zdolávaly dva hasičské sbory více než šest hodin. Po tomto požáru byl
strom dendrologicky ošetřen a zabezpečen proti vandalům. Od té doby je
také pod stálým dohledem odborníků.
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KDO BYL KARL THEODOR KÖRNER ?
Narodil se v Drážďanech dne 23.září 1791 jako syn Christiana Gottfrieda
Körnera, který byl vrchním apelačním radou v Drážďanech. Körnerova
rodina byla slavná a měla přátelské styky s J. W. Goethem.
Mladý Theodor nejdříve studoval dva roky na báňské akademii ve
Freibergu. Po absolvování tohoto učiliště přešel na universitu v Lipsku.
Studia však nedokončil, protože se rozhodl pro básnickou tvorbu.
Napsal ve verších četné divadelní hry – např. Nevěsta, Zelené domino,
Ponocný, Toni, které se tehdy hrály ve Výmaru s velkým úspěchem.
V roce 1812 se ve Vídni hrála jeho bohatýrská hra „Zrynyj“ a ve Výmaru
měly následujícího roku velký úspěch dramata Hedvika, Rosemunda a tři
veselohry - Žebrák, Strážmistr a Guvernantka. Körner byl také autorem
libreta k Beethovenově opeře Návrat Odysseův. Psal i básně - většinou
milostné, také však epické, vlastenecké a jiné (např. Vzpomínka na Karlovy
Vary).
Jako básník stoupal ve své umělecké tvorbě stále výš a byl dokonce
jmenován básníkem dvorního divadla ve Vídni. Tam se také zamiloval do
herečky Antonie Adambergerové. K svatbě však nedošlo, protože v té době
svolával major von Lützov k sobě do zbraně dobrovolníky, kteří by
bojovali proti Napoleonovi. Körner se přihlásil a odjel do Vratislavy
(Breslau). Brzy byl jmenován důstojníkem a velel čtvrté eskadroně
Lützových hulánů.
Na krátkou dobu byl uzavřen mír, ale Francouzi jej porušovali. Lützov
poslal k Francouzům Körnera, aby požádal o vysvětlení. Při jednání byl
Körner napaden francouzským důstojníkem, který ho zranil šavlí na hlavě.
Zakrvavený Körner musel otočit koně a zachránit si život útěkem. Zranění
bylo vážné (v této době napsal sonet „Rozloučení se životem“) a Körner se
pak z tohoto zranění léčil roku 1811 v Karlových Varech.
Na doporučení J. W. Goetha navštívil Körner Dalovice (J.W.G. zde byl
několikrát a v dalovické porcelánce si údajně koupil jídelní servis pro
dvanáct osob). Theodor Körner si zamiloval dalovický zámecký park a
chodil sem z Karlových Varů na procházky. Pod starými mohutnými duby
odpočíval a psal básně (např. Píseň o dubech).
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Uzdravený odjel zpět ke svému pluku a brzo poté r. 1813 byl těžce zraněn
v bitvě u Gadesbusche v Badensku. Zakrátko, přes všechnu možnou péči,
podlehl Körner svému zranění ve věku 22 let.
Pohřben byl pod dubem v obci Wöbbelin, několik kilometrů od města
Ludwigslust.
J. Zajíčková
Zdroje:
1) Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
2 )Památné stromy, M. Hrušková, J. Turek, 1995, vydala Silva Regina
3) Encyklopedie Wikipedia, heslo Theodor Körner (básník)

ZAJÍMAVOSTI
Obec Dalovice po II. sv. válce
Po skončení druhé světové války v r. 1945 byla přejmenována obec
Dallwitz na Dalovice, obec Schobrowitz na Všeborovice a obec Hohendorf
na Vysoká.
Od 1. 6. 1952 ztratila obec Vysoká svojí samostatnost a byla připojena
k obci Dalovice.
Od 12. 6. 1960 ztratila obec Všeborovice svojí samostatnost a byla
připojena k obci Dalovice.
V roce 1976 byla obec Dalovice připojena ke Karlovým Varům a stala se
jeho městskou částí.
Roku 1990 se podařilo opět osamostatnit Dalovice s tím, že nedílnou
součástí obce budou Všeborovice a Vysoká.
Zdroj:
Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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PRANOSTIKY
Červen
Když na Medarda (8.6.) krápe, čtyřicet dní kape.
Jaké počasí na Medarda, takové o žních.
Teplý červen, pěkný prosinec.
V červnu deštivo a chladno, neúrodný rok snadno.
Červenec
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Svatá Markéta (13.7.) vede žence do žita.
Horký červenec, chladná zima.
Svatá Anna (26.7.) – chladna z rána.
Srpen
Srpen bez hřibů, zima bez sněhu.
Parno na Dominika (4.8.) zvěstuje tuhou zimu.
Od Bartoloměje (24.8.) slunce tolik nehřeje.
Svatý Bartoloměj krátí odpoledne.

NABÍZÍM ZEMNÍ PRÁCE
minirypadlem caterpillar 301,8 hmotnost 1,8 t
MICHAL POPOVIČ, Dalovice, telefon 607 283 931
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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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