VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 6/2013

Původní pomník K. T. Körnera v Dalovicích
- byl slavnostně odhalen v Zámeckém parku r. 1863,
- autorem je profesor Thomas Seiden,
- více na str. 10.

33. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 03.06.2013
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
Xna vědomí se vzala zpráva stavební komise,
XZO odložilo žádosti čj. 984/13 (vyjádření ke stavbě přetlakové haly
nad tenisovými dvorci) a čj. 979/13 (stavba pergoly) do doby dodání
požadovaných dokladů,
XZO dalo souhlasné vyjádření k žádostem čj. 954/13 (úprava vchodu
do domu čp. 150), čj. 740/13 (prodej pozemku p. č. 92, k. ú. Dalovice),
čj. 1014/13 (pronájem pozemku p. č. 144/4, k .ú. Dalovice) a čj. 965/13
(výměna garáží),
Xvyhlášen byl záměr pronájmu bytu č. 2 v DPS, Hlavní 273, Dalovice
(velikost bytu 1+1),
Xvyhlášen byl záměr pronájmu obec. bytu č. 8, Na Výsluní 225/3 (1+1),
Xpřijato bylo rozpočtové opatření č. 4,
Xschválena byla instalace samostatného kotle na TUV + měřícího zařízení
odběru vody dle nabídky provozovatele školní jídelny,
Xschválena byla výjimka navýšení kapacity dětí v MŠ ze 48 na 56 dětí,
XZO vzalo na vědomí uzavření MŠ o letních prázdninách 2013,
Xschválena byla dodávka žaluzií do nové MŠ, věcný dar žákům 9. tříd,
„pastelkovné“ pro žáky budoucí 1. třídy, smlouva o poskytování
právních služeb a finanční úhrada za provedení prací na monitoringu
sesuvu při provádění prací na akci „Rekonstrukce části ulice Horní“,
Xschválen byl záměr směny části p. p. č. 670, k. ú. Dalovice z důvodů
vyřešení majetkoprávních vztahů TJ Čechie Dalovice,
Xstarostovi bylo uloženo vést jednání týkající se směny pozemků
s majitelem p. p. č. 275, k. ú. Vysoká u Dalovic,
Xsouhlas byl dán ke smlouvě budoucí na věcné břemeno (kabelové vedení
pro přípojky NN, p. p. č. 231/12, k. ú. Dalovice),
Xstarosta obce informoval o návrhu kulturní akce v Zámeckém parku
u příležitosti 200 let od úmrtí básníka K. T. Körnera, (organizace
B. Hájek, K. Vary),
Xschváleny byly dodatky ke smlouvám o dílo č. 37/2012 a č. 38/2012,
Xschválen byl dodatek č. 11/0309/IPD (svoz separovaného odpadu),
Xna vědomí se vzala informace o nabídce na rozšíření veřejného osvětlení
na Marakaně a o průběhu akce „Vítání občánků“ (vyjádřeno bylo
poděkování dětem a učitelkám ZŠ a MŠ Dalovice za hezké vystoupení).
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V sobotu dne 18.05.2013 se konalo v prostorách nové mateřské školky
„Vítání občánků“, kterého se zúčastnilo 18 dětí s rodiči (4 děti s rodiči se
nedostavily). Po úvodním slovu starosty obce Ing. Kolovrátka následovalo
kulturní pásmo dětí z MŠ pod vedením paní učitelek Štěpánky Frousové
a Petry Knápkové, dále následovalo kulturní pásmo žáků ZŠ pod vedením
paní učitelky Blanky Dietlové. Všem dětem i paním učitelkám patří velký
dík za hezké a milé vystoupení.
„Noví občánci“ a jejich rodiče dostali od Obce Dalovice Pamětní list,
květinu a stříbrnou pamětní medaili Dalovic. V dalších dnech na obecním
úřadě byly pro každé dítě připravené 2 000,- Kč a dvě fotografie z „Vítání
občánků“. Přejeme novým občánkům, aby byli zdraví a měli v životě štěstí.
Původně plánovaná oslava Dne dětí v neděli 02.06.2013 se z důvodů
nepříznivého počasí musela přeložit na pátek 07.06.2013. Dětskou show
se soutěžemi a diskotékou organizovala agentura „Piškot“ z Vejprt. Děti,
které se programu zúčastnily, byly spokojené. Občerstvení zajišťovala
ve ŠJ firma Scolarest. Drobné dárky pro soutěžící nakoupila Obec
Dalovice. Technické zázemí měli na starosti pracovníci Obecního úřadu
Dalovice. Děkujeme firmě PROFI GM za sponzorský dar a všem
zúčastněným, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch této akce pro děti.
V současné době život v obci komplikuje rekonstrukce Hlavní ulice.
Žádáme občany o toleranci a trpělivost. Celá akce na úpravách průtahu obcí
od porcelánky až ke křižovatce k dolním Všeborovicím má být ukončena
k 28.07.2013 (viz DL 4/2013). Cílem rekonstrukce průtahu obcí je
především snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím zajištění větší
bezpečnosti pro děti, starší lidi a ostatní chodce. Dalšími cíli jsou např.
zvýšení počtu parkovacích míst a obnova veřejného osvětlení.
Majitelé nemovitostí obdrží v těchto dnech poštou od Obce Dalovice
obálku s výpovědí staré smlouvy o směsném komunálním odpadu
k 31.12.2013 a zároveň novou smlouvu platnou od 01.01.2014. Pokud
nebudou mít majitelé nemovitostí k nové smlouvě žádné připomínky,
žádáme je o odevzdání jednoho podepsaného exempláře smlouvy na obecní
úřad (případné dotazy zodpovíme).
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
V roce 1924 Liga národů přijala tzv. ženevskou Deklaraci práv dětí, která
poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost
potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením
i po něm. Rok poté se v Ženěvě konala první Světová konference o blahu
dětí, která vyhlásila 1. červen Mezinárodním dnem dětí. Od té doby se
Mezinárodní den dětí slaví v mnoha zemích světa.
Za první republiky na našem území organizovaly oslavy Mezinárodního
dne dětí 1. června především školy. Tento den se většinou neučilo, konala
se různá divadelní představení a sportovní soutěže. Některé časopisy (např.
Kwěty české) věnovaly obsah celého jednoho čísla jen dětem.
Po II. světové válce se v Československu začal znova slavit Mezinárodní
den dětí až od r. 1950. Ve školách se vzpomínalo na děti, které žijí ve
válečných konfliktech, mají nedostatek potravin, špatnou zdravotní péči,
jsou týrané, vykořisťované, nemají právo na vzdělání apod. Součástí
Mezinárodního dne dětí byly také kulturní akce a sportovní soutěže.
V současné době 1. června (nebo ve dnech kolem 1. června) organizují
„Dětské dny“ převážně obce. Jedná se zpravidla o různé soutěže a kulturní
představení, která se financují pro děti z rozpočtu obce.
V Dalovicích organizovala do loňského roku „Dětský den“ Sportovní
a kulturní komise Obce Dalovice. Většinou se jednalo o soutěže pro děti
různých věkových kategorií v Zámeckém parku, součástí byly i různé
ukázky – např. výcvik psů, projížďky na poníkovi. Přestože tyto akce se
dětem líbily, setkali jsme se s kritikou od některých rodičů. Uváděli, že
program byl stále stejný, řada cizích dětí a dospělých se tam přišla za
obecní peníze najíst apod. Členky komise byly napadány, že zneužívají
obecní akce pro své podnikatelské aktivity, a tak se svých funkcí vzdaly
a komise se rozpadla. Přesto, že zastupitelé vyzývali své spoluobčany, aby
sami přišli s novými nápady a stali se členy SKK, nikdo se nepřihlásil.
Obec Dalovice požádala pracovníky obecního úřadu, aby pro děti letos
zorganizovali „Dětský den“ a vzali ohled na připomínky z minulých let.
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Stalo se, děti se bavily, ale opět se našli kritici v řadách dospělých
(nečepovalo se tam pivo, nebyly zadarmo vuřty, nové soutěže se jim
nelíbily). Pravděpodobně většina z nich zapomněla, že „Dětský den“ je
pro děti.
Víme, že v obci je dost šikovných lidí. Řada z nich má děti a ví, co se jim
líbí a co je baví. Uvítáme, když se najde skupina rodičů, která se nabídne,
že bude akce pro děti organizovat. Obec tyto akce ráda finančně podpoří.
Cílem Obce Dalovice je v rámci „Dětského dne“ pobavit děti, vytrhnout je
z každodenního stereotypu a udělat jim radost drobnými dárečky.
Informace o životě dětí v jiných zemích necháváme na škole a sdělovacích
prostředcích.
J. Zajíčková

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
(v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a na konzervatořích)
Zahájení školního vyučování

2. září 2013

Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

29. – 30. října 2013
21. prosince 2013 – 5. ledna 2014

Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny

30. ledna 2014
31. ledna 2014

Jarní prázdniny (okres KV)
Velikonoční prázdniny

24. února – 2. března 2014
17. – 18. dubna 2014

Ukončení 2. pololetí
Hlavní prázdniny

27. června 2014
28. června – 31. srpna 2014

Zdroj: www.msmt.cz/ vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2013-2014
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VYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Skončila soutěž „Kamarádi moudrosti“, která trvala téměř měsíc. Velkým
potěšením pro obecní knihovnu je, že se do soutěže zapojil 1. i 2. stupeň ZŠ
(kromě 9. třídy). Soutěže se zúčastnilo celkem 73 dětí, které knihovnu
navštívily celkem 480x a vypůjčily si celkem 1 652 knih a časopisů. Během
soutěže se do knihovny přihlásilo 15 nových čtenářů.
Na prvním místě se umístila čtvrtá třída, která získala nejvíce bodů.
Gratulujeme! Odměnou pro vítěznou třídu byl dort a kniha Kronika
českých zemí.
Druhé místo obsadila třetí třída, která byla za hezké umístění obdarována
dortem. Na třetím místě byla vyhodnocena šestá třída.
Nejlepšími čtenáři se stali:
Ondřej Kalenda, Martin Cink, Leon Daniš, Jan Pech, Josef Janouch,
Nikolka Fiegrová, Štěpánka Čáslavská, Ondřej Pekárek, Natalka Koutková,
Natali Šrámková, Adélka Dercová, Veronika Hornigová, Adélka Karasová,
Linda Rybáková, Tomáš Poborský, Michal Chalupka, Milan Kotrouš
a Lucie Voháňková.
Všem vítězům gratulujeme!
B. Kmošková, knihovnice

STATISTIKA – 1. čtvrtletí 2013 v ČR
Za první čtvrtletí se v Česku narodilo 25 400 dětí, což bylo o 1 000 méně
než ve stejném období r. 2012. Nejvíc dětí se narodilo ženám mezi 29 a 32
lety, mezi prvorodičkami bylo nejvíce žen ve věku od 27 do 30 let.
Od ledna do března zemřelo 28 700 lidí, tedy o 200 méně než v 1. čtvrtletí
r. 2012. Zemřelým bylo v průměru 75,4 roku.
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Uzavřeno bylo 3 000 manželství, tzn. o 700 méně než ve stejném období
roku 2012. Naopak rozvedeno bylo 6 500 manželství, což je nárůst o 400.
Nejvíce rozvodů proběhlo po třech až pěti letech trvání manželství.
V 1. čtvrtletí 2013 přibylo do ČR nejvíce občanů Slovenska (1 213 osob),
Německa (334 osob), USA (290 osob). Výrazný úbytek zaznamenali
statistici u občanů Ukrajiny (505 osob) a Vietnamu (427 osob).
Zdroj:
Novinky.cz, 12.6.2013

Přejeme čtenářům Dalovických listů a všem občanům
Dalovic hezké a příjemné prožití letních měsíců roku 2013.
Redakce DL

Slovníček (angl. nápisy při odjezdu na dovolenou do zahraničí)
Exit = východ (z chodby), výjezd (z dálnice)
Gate = brána, vrata, příchod k letadlům
Free = bezplatný, volný, svobodný, osvobozený
Duty free = bezcelní, osvobozený od cla
Market = trh, tržiště, obchod
Check in = přihlásit se, zaregistrovat se, odbavit zavazadla
Accommodation = ubytování, bydlení, nocleh
Baggage = zavazadlo
Traffic congestion = dopravní zácpa, zatarasení provozu (na dálnici)
Heavy traffic = hustá doprava, silný provoz
Passport control = kontrola cestovních pasů
Customs inspection = celní kontrola, celní prohlídka
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VÝLET
Rozhledny našeho koutku
Jejda, tak mě napadlo, zda má vůbec cenu v tomto neutěšeném počasí lákat
někoho na výlet. Spousta z nás na svých zahrádkách dohání, co se nám
nepodařilo v uplynulých rádoby jarních měsících uskutečnit. Nakonec jsem
si řekla, co když se třeba jeden, dva čtenáři našeho plátku nechají zlákat a
podle tipu na výlet pojedou. A jelikož je nám vlastní záliba rozhlížet se po
okolí, napadlo mě trošku přiblížit rozhledny v našem okolí.
Nejvýše položená rozhledna našeho kraje stojí na Klínovci, uvádí letopočet
vzniku 1884, avšak ve skutečnosti je tato stavba již několikátou v pořadí –
nejdříve zde od roku 1817 stála dřevěná pyramida, v letech 1838 až 1868
zde byl zřízen vyhlídkový gloriet. Roku 1884 byla otevřena nová, 17 m
vysoká rozhledna. Do dnešních dnů se zachovala hala s kazetovým stropem
a erby krušnohorských měst. Další rozhlednou je na Plešivci, v nadmořské
výšce 1028 m, předaná do užívání v srpnu roku 1895. V době vzniku
vynikala u zděné chaty šestnáctimetrová věž. K rozšíření chaty docházelo
v letech 1908, 1926 a naposledy v roce 1939, kdy zde vznikl horský hotel.
Další vyhlídková věž se tyčí na Tisovském vrchu u Nejdku. Rozhledna byla
postavena v letech 1895 až 1897 Krušnohorským spolkem v Nejdku.
Stavitel Schöberle vytvořil dílo, aby působilo co nejmohutnějším dojmem.
Roku 1908 byla k rozhledně přistavěna chata s restaurací, která však během
druhé světové války chátrala. Zachráněna byla na základě rozsáhlých oprav
v osmdesátých letech minulého století, zejména pak v roce 1997
u příležitosti 100 výročí existence této stavby. Další v pořadí rozhleden
karlovarského okresu stojí na Blatenském vrchu. Pochází z roku 1913 a
za svůj vznik vděčí Spolku pro zimní sporty. Věž byla pokřtěna 5. července
jménem rakouské arcivévodkyně Zity. O údržbu věže se dobrovolně starají
ochránci přírody. Návštěva všech těchto uváděných rozhledem se dá,
pokud zdatně „turistikujeme“, zvládnout během jednoho dne.
Přímo v Karlových Varech si připomeneme Karlovu vyhlídku, která je
nejstarší ze čtyř rozhleden v Karlových Varech, vystavěná na vrcholu
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západního svahu údolí říčky Teplé poblíž Poštovního dvora. První hosty
uvítala v lázeňské sezoně roku 1877. Druhou nejstarší rozhlednou je
Goethova vyhlídka na vrcholu Výšiny věčného života. Slavnostní otevření,
se konalo dne 21. července 1889. Třetí z karlovarských rozhleden je Diana,
nejmladší z městských vyhlídek, postavená na Výšině přátelství. Poslední
ze čtyřlístku je rozhledna na Doubské hoře, původně nazývané Aberg,
ke které je od Diany pohodlnou chůzí zhruba 1 hodinu.
Přemístíme se do Kyselky, kde pravděpodobně z popudu Jindřicha
Mattoniho byla postavena kamenná rozhledna na nedaleké Bučině
v nadmořské výšce 582 m. V současnosti však kamenná věž na Bučině je
dokonale skrytá těm, co neznají okolí Kyselky a z tohoto důvodu patří také
k jedné z nejzapomenutějších rozhleden. A hupky šupky do „Mariánek“,
kde se v nadmořské výšce 722 m nachází výletní restaurace Panorma, které
místní říkají Hamelika, podle původního názvu vrcholu. Rozhledně byla
postavena během letních měsíců roku 1876 a ještě týž rok předána
veřejnosti pod názvem Císařská vyhlídka. V nedalekých „Frantovkách“
stojí na jižním okraji města rozhledna na místě nazvaném Na Vyhlídce,
která byla otevřena 7. září 1906. Původně byla rozhledna pojmenována
Salingburg, podle historky, jež uváděla, že se zde měl usídlit duch
minerálních pramenu, pojmenovaný Salinger. Na Krásenském vrchu,
v nadmořské výšce 777 m stojí jedna z nejzajímavějších rozhleden v naší
republice, zaujme svým neobvyklým tvarem – po jejím obvodu se vine
vnější schodiště – dolní podstava věže je široká 11 m, vyhlídková terasa
ve výšce 25 m má v průměru necelé 3 metry. Slavnost vysvěcení rozhledny
se konala 23. června 1935. Roku 1997 prošla rozhledna generální opravou,
při které byly osazeny keramické tabulky znázorňující výhled do kraje.
No, a aby se nám z výšek nezamotala hlavinka, jdu ještě něco málo dohonit
na zahrádku, těším se zase někdy příště Z. Lodrová
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ZAJÍMAVOSTI
Pomníky Karla Theodora Körnera v Dalovicích
Dne 26. srpna 2013 uplyne 200 let od úmrtí německého básníka Karla
Theodora Körnera. I když dnes v Čechách neznáme žádné jeho básně,
divadelní hry či libreta k operám, respektujeme jej jako uznávaného
německého básníka z počátku 19. století. O jeho životě a díle jsme psali
v Dalovických listech č. 6/2011 (viz webové stránky Obce Dalovice).
K. T. Körner měl rád zámecký park v Dalovicích. Při svých pobytech
v Karlových Varech v letech 1811 a 1813 často chodil do dalovického
parku na procházky, pod vysokými duby odpočíval a psal básně. Je škoda,
že tak talentovaný básník zemřel ve věku pouhých 22 let.
Dalovičtí občané a karlovarští lázeňští hosté na mladého básníka
nezapomněli. U příležitosti 50 let od jeho úmrtí, v roce 1863, vybrali
peníze v dobrovolné sbírce a objednali na jeho počest pomník u profesora
Thomase Seidana. Pomník měl podobu kamenného obelisku (viz str. 1)
s reliéfním portrétem K. T. Körnera v oválném medailonu, pod kterým bylo
umístěno reliéfní znázornění lyry a meče (připomínka názvu jeho poslední
sbírky básní) a ve spodní části bylo věnování K. T. Körnerovi.
Pomník byl slavnostně odhalen v dalovickém parku dne 10. května 1863.
V roce 1891 se Körnerův pomník převezl z Dalovic do Karlových Varů
a byl umístěn nedaleko památníku Fridricha Schillera na Goethově stezce.
(Z podnětu karlovarské Osvětové rady byl pomník r. 1946 zlikvidován.)
Při vzpomínkové slavnosti v dalovickém zámeckém parku roku 1913,
u příležitosti 100 let od úmrtí K. T. Körnera, baronka Mathilda Riedl von
Riedenstein pojmenovala dub, pod kterým tento básník nejčastěji seděl,
„Körnerovým dubem“. Na této slavnosti zároveň přislíbila, že nechá
vyrobit K. T. Körnerovi sochu. Svůj slib dodržela a ještě v roce 1913
zadala u sochaře Ludwiga Tischlera výrobu bronzové busty K. T. Körnera.
Básník je na ní v uniformě důstojníka slavného Lützova pluku, který se
proslavil v boji proti Napoleonovi. Körnerova busta v nadživotní velikosti
byla za mimořádně velkého zájmu veřejnosti slavnostně odhalena nedaleko
Körnerova dubu v červnu 1914 a na svém místě stojí dodnes.
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NAUČNÁ STEZKA OBCÍ DALOVICE (texty ČJ)
Stanoviště č. 4
„U vyhlídkového altánu“
Vyhlídkový altán nechala postavit Obec Dalovice v roce 2012. Umístění
altánu bylo pečlivě vybráno. Z tohoto místa je výhled do údolí řeky Ohře
a na Drahovice, městskou část Karlových Varů. Částečně vidíme i další
karlovarskou část – Bohatice, které při pohledu z tohoto stanoviště
dominuje pohled na teplárenský komín.
Podle archeologů byly ve střední době kamenné – mezolitu (8000 až 6000
let př. n. l.) obsazeny sedmi známými tábořišti skalnaté vyvýšeniny a
ostrožny nad řekou Ohří od Tašovic až po Všeborovice. Z toho lze odvodit,
že v těchto místech bylo nejstarší osídlení na území dnešních Dalovic.
Výrazný skalnatý výběžek nad řekou Ohří skutečně existoval nedaleko
od místa, kde se nyní nacházíme. V 19. století se budovala silnice z Bohatic
do Dalovic a tato skála byla odstřelena. Podle některých pramenů jsou však
ještě dnes, poblíž altánu, ingerenční stopy po dvou kruhových stavbách
a jedné větší obdélníkové stavbě. Ve které době tyto stavby existovaly, není
známo.
K řece Ohři a okolí nynějšího altánu se vztahuje Pověst o kamenném
rytíři. (Dále následuje tato pověst, která byla zveřejněna v DL 3/2013.)
Stanoviště č. 5
„Dalovice“
Obec Dalovice přímo sousedí s východním okrajem města Karlovy Vary.
Z jejího středu je vzdálenost vzdušnou čarou ke karlovarskému Vřídlu
cca 3 km. Dopravní spojení Dalovic s Karlovými Vary zajišťuje
autobusová linka MHD č. 17 a další pravidelné meziměstské spoje.
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Obcí protéká Vitický potok, který se na jejím okraji vlévá do řeky Ohře.
Převážná část obce leží v nadmořské výšce okolo 400 m.
Názvy částí obce jsou: Dalovice, Všeborovice a Vysoká. Celkový počet
obyvatel ke dni 1.1.2013 byl 1985 osob (1915 občanů ČR, 70 cizích
státních příslušníků).
V obci se nachází Základní škola a Mateřská škola Dalovice, Střední
odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice a Střední
zemědělská škola Dalovice. Pro seniory je v obci pět domů s pečovatelskou
službou. Mezi pamětihodnosti obce patří Tvrziště, Starý zámek, Nový
zámek, kostel Panny Marie Utěšitelky, socha německého básníka K. T.
Körnera, památník obětem I. sv. války a válečný hrob z II. sv. války.
Chloubou obce je Zámecký park, který je nemovitou kulturní památkou.
V parku se nachází více než 1 700 stromů, z nichž nejstarší je „tisíciletý“
Körnerův dub.
Služby pro občany poskytuje obecní úřad (Czech Point), pošta, 6 restaurací
a pohostinství, 3 obchody s potravinami, drogerie, prodejna smíšeného
zboží, řada menších firem a řemeslníků. Ordinaci zde má oční lékař,
praktický lékař pro dospělé a veterinární lékař. V průmyslové zóně, která se
nachází mezi porcelánkou a železničním nádražím, je soustředěna řada
větších firem. V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů Dalovice.
Pro sportovní vyžití občanů jsou k dispozici 3 tenisové kurty, 2 fotbalová
hřiště a 1 hřiště pro vybíjenou.
Když se z místa, kde nyní stojíte, vydáte proti toku Vitického potoka,
dostanete se do samého středu obce. Budete v centrální části „Dalovic“,
na kterou navazuje část obce „Vysoká“. V případě, že budete z tohoto místa
pokračovat Dolní ulicí, projdete části obce „Všeborovice“ (nejdříve
dolními a pak horními Všeborovicemi) a dostanete se do „Vysoké“.
O obci Dalovice (uváděné v minulosti pod názvy např. Dallowicz,
Dallwitz, Dalvice) jsou nejstarší známé záznamy ze zemských knih roku
1498. Historie Dalovic je však mnohem starší. Důkazy o tom, že na území
nynější obce žili lidé již v mladší době kamenné a pozdní době bronzové
jsou uloženy v Muzeu Karlovy Vary.
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Život na území Dalovic ovlivnily 3 důležité etapy: 8. – 14. století slovanské
osídlení, 15. – 1. polovina 20. století germanizace obce a od skončení II. sv.
války v květnu 1945 – dosud osídlení převážně českým obyvatelstvem.
Kdysi byly Dalovice, Všeborovice a Vysoká samostatné obce. Obec
Dalovice byla po řadu století centrem panství a Všeborovice a Vysoká jí
byly podřízené. Obec Vysoká přišla o svoji samostatnost v roce 1952, kdy
se připojila k obci Dalovice. Obec Všeborovice pak byla připojena
k Dalovicím roku 1960. Dalovice se staly městskou částí města Karlovy
Vary roku 1976. V roce 1990 se obec Dalovice oddělila od Karlových
Varů a začala fungovat jako samostatná obec, jejíž součástí jsou Vysoká
a Všeborovice.
Stanoviště č. 6
„Všeborovice“
Všeborovice jsou částí obce Dalovice. Z hlediska jejich polohy rozlišujeme
horní a dolní Všeborovice.
Nyní se nacházíme v horních Všeborovicích. Původně se jednalo o osadu,
která vznikla v průběhu 10. - 12. století. Tehdy bylo na tomto místě
slovanské osídlení, a proto je název Všeborovice (Schobrowicz,
Schobrowitz) slovanského původu. Z nejstarších dochovaných záznamů
víme, že osada Všeborovice patřila vždy pod dalovické panství.
Od 15. století přicházeli do Všeborovic kolonisté z Německa a postupně
se mísili s původním obyvatelstvem. Časem se stala němčina hlavním
dorozumívacím jazykem.
Všeborovice jsou jako obec poprvé uvedeny r. 1623 v daňovém výnosu.
Patřily v tom čase majiteli dalovického panství Albertu Hisserlovi a měly
8 samostatných zemědělských dvorů různé velikosti. Po skončení 30leté
války (1618-1630) měly Všeborovice pouze 46 obyvatel a náležela k nim
zemědělská půda o rozloze 80 ha a lesy o rozloze cca 110 ha. Počet
obyvatel postupně opět vzrostl, ale rozloha polí a lesů se nezměnila.
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Všeborovice byly vždy typickou zemědělskou obcí. Jejich význam se
zvýšil především v 19. století, kdy bylo nutné potravinami zásobovat
obyvatele Dalovic. Tehdy se prudce rozvíjela výroba v továrně na porcelán,
rozšiřovaly se doly na uhlí a počet obyvatel se zvyšoval.
Majitel dalovického panství baron Friedrich Riedl von Riedenstein se roku
1880 rozhodl rozšířit zemědělské zásobování a zajistit bydlení lidem
pracujícím v Dalovicích. Z tohoto důvodu nabídl zájemcům pozemky
nad řekou Ohří, patřící do katastru Všeborovic, pro stavby domů. Během
několika následujících let vznikly na tomto území dolní Všeborovice.
Mezi dolními a horními Všeborovicemi bylo v 19. století území, které se
považovalo za přírodní rezervaci. Nacházely se zde velké krystalickozrnité
bílošedé kamenné bloky mimořádné tvrdosti, které byly údajně
pozůstatkem řečiště Ohře z doby druhohor. Po roce 1904 se kamenné bloky
odstřelovaly a lámaly na menší, aby bylo možné s nimi manipulovat.
Většina byla pak použita v horních Všeborovicích na vyrovnání cest a
terénů v polích, zbytek byl použit na zpevnění bahnitých cest v okolí
Dalovic. Na místě přírodní rezervace vznikla orná půda a ovocné sady.
Po vzniku Československa r. 1918 žilo ve Všeborovicích 88% občanů
německé národnosti, 12% české a jiné národnosti. Do r. 1938, kdy museli
Češi z pohraničí odejít do vnitrozemí, žily všechny národnosti spolu bez
problémů. Po roce 1945 musela naopak většina obyvatel Všeborovic
německé národnosti odejít do Německa. Místo nich přicházeli z vnitrozemí
noví osídlenci, především české a slovenské národnosti. Většina obyvatel
horních Všeborovic pracovala v zemědělství (JZD, státní statek), velká část
obyvatel dolních Všeborovic pracovala v dalovické porcelánce.
Po roce 1989 se zemědělská výroba (státní školní statek) ve Všeborovicích
postupně omezovala, až zanikla. V současné době jsou veškeré domy a
další objekty soukromým majetkem.
Východně od horních Všeborovic se nachází velké ložisko bentonitu. Podle
plánu krajského úřadu by přes část tohoto ložiska měl v budoucnu vést
dopravní okruh Karlových Varů.
J. Zajíčková
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Pro velkoobchod s rychloobrátkovým zbožím v Karlových Varech

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
POMOCNÝ SKLADNÍK/CE
Nabízíme:
- úklidové práce
- příprava zboží k expedici
- vychystávání zboží dle zadání
- manipulační práce na provozu
- uskladnění zboží

Požadujeme:
- flexibilitu
- práce o víkendech + Po až Pá
v odpoledních hodinách
- komunikativnost
- samostatná práce
- zodpovědnost
- spolehlivost

Kontakt: 606 724 418 Marcel Roschel
Po – Pá: 9:00 – 15:00 hod.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA (KV)
Policie ČR

158 * 112

Hasičský záchranný sbor KK

150 * 112

Záchranná a dopr. zdrav. služba

155 * 112 * 353 232 000

Dětská pohotovost

353 115 330 * 353 115 620

Ambulance dětského odd. nemocnice

353 115 330

Všeobecná pohotovost – nemocnice

353 224 679 * 353 115 640

ČEZ (poruchy el. proud)

840 850 860 * 840 840 840

VAK (poruchy voda, kanalizace)

800 101 047 * 359 010 111

K. teplárenská (poruchy teplá voda)

353 176 125 * 777 975 615

Zpč. plynárenská (poruchy plynu)

359 431 111

EKOMPLEX (voda, kanalizace, plyn)

552 305 233 * 840 840 860
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Měsíčník, 750 ks výtisků,
vychází v měsících leden-červen a září-prosinec
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