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V sobotu 12. září se konaly Körnerovy slavnosti – více na s. 4.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 20. jednání zastupitelstva dne 14. 9. 2020 byla na základě výsledku
poptávkového řízení schválena smlouva o dílo se společností Hilbert Interiéry,
s. r. o., na úpravu venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Dalovice (bližší informace
v příštím čísle DL).
21. jednání ZO je plánováno na pondělí 26. října 2020 od 18.00.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz komunálního odpadu - popelnice

Potřebujete-li změnit velikost popelnice nebo četnost jejího
vývozu, je třeba podat písemnou žádost na obecní úřad, a to
do 31. 12. 2020.
Žádost lze doručit osobně, poštou nebo prostřednictvím e-mailu či
datové schránky.
Změny v průběhu roku jsou možné pouze v případě
nastěhování,
přistěhování
či
změny
počtu
členů
v domácnosti.
Nádobu o velikosti 80 l s četností svozu jednou za 14 dní
může využívat pouze domácnost, která má maximálně
2 členy a nevyužívá k vytápění kotel na tuhá paliva.

Krajské volby 2020

Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje se uskuteční:
- v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Místo konání voleb: Obecní úřad Dalovice, Hlavní 82/25
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným dokladem (občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

UPOZORNĚNÍ – Z důvodu rekonstrukce šaten TJ Čechie nebude moci být skatepark u
fotbalového hřiště užíván.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY, Hlavní 131/23 – od 1. 10. 2020
Pondělí:

10:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Úterý:

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Středa:

10:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Čtvrtek:

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Pátek:

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, Hlavní 99
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí:

ZAVŘENO

Úterý:

13:00 – 16:00

Středa:

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Čtvrtek:

13:00 – 16:00

Pátek:

ZAVŘENO

Lékař:
		
			
Zdravotní sestra:
Telefon:
E-mail:

Dr. Belov Andrey
MUDr. Edita Nesvedová
Kateřina Smrčková
770 172 033
dalovice@medicasro.cz

VAKCINACE PSŮ
Dne 3. 10. 2020 v době od 10.30 proběhne v areálu Obecního úřadu Dalovice pravidelná
každoroční vakcinace psů.
Cena vakcinace:
Vzteklina – 150 Kč
Kombinovaná vakcína – 330 Kč (vzteklina, psinka, parvoviróza,
infekční laryngotracheitida, infekční zánět jater, leptospiróza,
psincový kašel)
+ možnost zakoupení odčervení psů i koček (tabletky) a přípravků
proti klíšťatům a blechám (kapičky, tabletky nebo obojky)
(MVDr. Ludík Miroslav – tel. 605 823 121)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Druhá zářijová sobota nabízela spoustu povyražení a zábavy. V okolí se pořádala řada akcí
a u nás v Dalovicích se konaly Körnerovy slavnosti.
Účast sice mohla být větší, nicméně všichni, kdo přišli,
si to užili. Jistě k tomu přispělo také nádherné, ještě
letní počasí, bohaté občerstvení a stánky nabízející
široký sortiment – krásné řemeslné výrobky, ovoce a
zeleninu i sazenice do zahrady.
Pro děti byla připravena dílnička pískování
obrázků
a
jiné
atrakce.
U
nejmenších
jednoznačně
vedl
skákací
hrad,
ti
větší
a odvážnější, od dětí po dospělé, mohli zkusit lezeckou
stěnu nebo lanový park.
Všichni také měli možnost vidět v akci
abertamského
řezbáře
Antonína
Dorazína
(na
fotograﬁi),
pod
jehož
rukama
a motorovou pilou se z kusu dřeva během půlhodiny
vyklubala krásná sova, které se hned nadšeně „ujala“
jedna z dalovických rodin.K tomu všemu hrály hudební kapely z DDM
a skupiny Crazy Horses, Fšehochuť a Troll.
Doufejme, že se z Körnerových slavností stane tradice. A tak neváhejte a příště určitě
přijďte! Stojí to za to :-)
I další sobota – 19. září - měla v
Dalovicích co nabídnout.
Konal
se
již
11.
ročník
Nohejbalového turnaje O putovní
pohár Roberta Scheerbauma.
Zúčastnilo se šest týmů a putovní
pohár R. Scheerbauma získali
Krasavci z Bohatic.
Od 10 do 12 hodin bylo také možné
se setkat u dalovického tvrziště
s Mgr. Jiřím Klsákem, projít si
společně malý okruh zámeckým
parkem se zastávkami u Nového
a Starého zámku a poslechnout si
něco o historii těchto památek. Akci
pořádalo statutární město Karlovy
Vary v rámci Dnů evropského
dědictví (během víkendu bylo dále možné zhlédnout kostel sv. Lukáše, Karlovarské městské
divadlo a absolvovat procházku vilovou čtvrtí Westend).
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek třetí
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 nazývaného
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.
Němečtí archeologové z 1. poloviny minulého století měli teorii, že v okolí Tvrziště žili lidé
nepřetržitě od doby kamenné až do současnosti. Tuto teorii nelze potvrdit a ani vyvrátit.

Desky zemské byly předchůdcem
pozemkových knih. Původně byly
psány latinsky, od r. 1495 až do
třicetileté války byly povinně vedeny v
češtině, poté v nich začíná převládat
němčina. (https://cs.wikipedia.org/
wiki/Zemsk%C3%A9_desky)

Knovízská kultura, typická na našem území v době bronzové, se vyznačuje rozvinutým kovolitectvím
a stopami kanibalismu. Není vyloučeno její zařazení mezi protokeltská etnika. Kultura se datuje
mezi roky 1300 až 950 před naším letopočtem. Její příslušníci osidlovali výšinné i jinak strategické
polohy, kde vznikala hradiště. Sídliště se dělila na obytnou část (sloupové domy) a hospodářskou
(jámy, sýpky). V nálezech keramiky převažují vejčité nádoby, hrnce s plastickou výzdobou (žlábky,
rytí) a specializované keramické výrobky (stolní keramika). Charakteristické jsou tepané nádoby
z bronzového plechu. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Knov%C3%ADzsk%C3%A1_kultura)
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Známým faktem je, že v 8. století přišli do našeho kraje Slované - kmeny Sedličanů a
Chebanů (viz DL 4/2020). 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 měli 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.

Slovanské obydlí z 6. století (Mandelová, H.: Na úsvitu českých dějin, Albatros, Praha, 1995)
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Od začátku 9. století se stále zvyšovala moc slovanského kmene Čechů, jemuž vládla
knížata z rodu Přemyslovců. Češi si k sobě postupně připojili všechny slovanské kmeny žijící
na území Bohemie (DL 4/2020). Na konci 9. století vznikl raný Český stát, který vládl nad
celým územím dnes nazývaným 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 pojmenovávaly 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 nazývanému 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.
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
vyvíjel dále a dalším vývojem se dospělo k názvům těchto míst - Petrovice nebo Neratovice.
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 živily 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
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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 oﬁciálně
uznaná obec Dallwicz (Dalovice).
(ZAJ, převzato z DL 3/2011)
Německá kolonizace českého pohraničí počala nejpozději vládou
pozdních Přemyslovců, především Přemysla Otakara I. Etničtí Němci
přišli na pozvání českých panovníků, aby málo nebo zcela neosídlené
pohraniční české oblasti kultivovali. Češi totiž žili převážně v nížinách
podél říčních toků a neměli zkušenosti s životem v horských
oblastech. Příchozí Němci tuto oblast osídlili, půdu zúrodnili
a vesměs úspěšně zde hospodařili. (https://cs.wikipedia.org/wiki/
N%C4%9Bmeck%C3%A1_men%C5%A1ina_v_%C4%8Cesku)

Pojem „Sudety“ je známý již od starověku. V současné češtině se zažil jako označení pro pohraniční
oblasti dnešního českého státu, ve kterých od středověku až do let 1945-1947 převažovalo německé
osídlení. Původně se jednalo o označení Krkonošsko-jesenické subprovincie – v němčině (Sudeten)
a polštině (Sudety). Původ názvu Sudety není jednoznačný. Nejčastěji uváděný výklad tvrdí,
že původní fyzickogeograﬁcký termín Sudéta je slovo keltského původu, složené z gramatického
základu sud- (kanec) a přípony -éta (les), dohromady tedy „Les kanců“. Někdy se uvádí jiný výklad,
například pomocí starogermánskéhoslova „Sudtha“, překládané jako „les“. (https://cs.wikipedia.org/
wiki/Sudety; https://www.stoplusjednicka.cz/historie-jednoho-pojmu-odkud-se-vzalo-slovo-sudety)

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
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ODPADY 3 - papír
Třídit papír se možná zdá poměrně snadné. Dá se relativně snadno recyklovat a každý ho
pozná, a tudíž ví, co do „té modré popelnice“ patří.
Tak tedy jen malé připomenutí:
• Není třeba odstraňovat kovové spony — odstraňují se pomocí magnetů
během zpracování.
• Z obálek netřeba vydolovávat plastová okénka.
• Krabice je nutné rozložit nebo sešlápnout, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa.
(Pokud se z nich odstraní izolepa a části hodně zanesené lepidly, nic se tím nezkazí.)
• POZOR - dokumenty, které obsahují osobní data, je vždy dobré roztrhat, aby
nemohlo dojít k jejich zneužití!
Je třeba si uvědomit, že ani u tohoto materiálu není recyklace všespasitelná. I když se
totiž papír zdá být ekologickou surovinou, jeho výroba ani recyklace zrovna ekologická
není, neboť tyto procesy jsou velmi náročné na spotřebu vody a energie. Papír se navíc
dá recyklovat maximálně 4-5x. (Pro zajímavost – první recyklace papíru byla historicky
zaznamenána již ve starověkém Japonsku.)
Řešením tedy není co nejvíce papíru zrecyklovat, ale omezit co nejvíce jeho spotřebu
a neplýtvat jím.
(red., Zdroj: www.trideniodpadu.cz)

KNIHOVNA
Procházíte-li centrem obce, nejspíš jste si všimli „domečku na
muří nožce“, který vyrostl vedle vývěsní tabule před vjezdem do
areálu základní školy. Vyrobili ho v uplynulém roce žáci 2. stupně
a slouží jako knihobudka.

Za obalování učebnic se letos (do 22. 9.) vybralo 878 Kč, za které
byly do fondu knihovny zakoupeny tyto tituly:
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TJ Čechie Dalovice
POZVÁNKA PRO FANOUŠKY ODDÍLU KOPANÉ NAŠÍ TJ ČECHIE DALOVICE
Milí čtenáři Dalovických listů,
jak jste byli v minulém čísle informováni, během letních měsíců proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce kabin v areálu oddílu kopané našeho spolku, byla podepsaná
smlouva s jeho vítězem – ﬁrmou STABIA, s. r. o., a v těchto dnech se předává objekt
k započetí prací.
Jako oddíl jsme tedy měli přes léto plné ruce práce a plnou hlavu otazníků.
Coby patrioti jsme chtěli i nadále užívat naše krásné hřiště nejen na trénink, ale i pro
mistrovská utkání. Nicméně po důsledném propočtení možností, nákladů spojených se
zajištěním potřebného zázemí i servisu jsme se shodli, že nejjednodušší bude požádat
některý z okolních klubů o možnost využívat pro domácí utkání jejich „nouhau“. A protože
máme s jinými fotbalovými oddíly dobré vztahy, bylo z čeho vybírat. S ohledem na kvalitu
hřiště, zajištěný servis, skvělé obchodní podmínky, které nám nastavil oddíl LOKOMOTIVA
Karlovy Vary, a v neposlední řadě
také vzdálenost od Dalovic, aby
naši věrní neměli daleké cestování,
jsme se rozhodli, že pro fotbalovou
sezónu 2020/2021 bude naším
domácím hřištěm jejich hřiště na
Růžovém vrchu.
Nezbývá nežli vás pozvat na
zápasy podzimních kol soutěží, kdy
domácími hráči budou ti v barvách
obce Dalovice.
(Kateřina Pechová)
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Družstvo mladších přípravek hrající Okresní přebor
04. 10. 2020 NE

13,00 h

soupeř

Sedlec 1

8. 10 .2020NE

13,00 h

soupeř

Kolová / Pila

Družstvo starších přípravek hrající Okresní přebor
20. 09. 2020 NE

11,00 h

soupeř

Chyše / Žlutice

04. 10. 2020 NE

11,00 h

soupeř

Stará Role

18. 10. 2020 NE

11,00 h

soupeř

Bečov / Útvina

Družstvo dorostu hrající Krajskou soutěž
20. 09. 2020 NE

15,00 h

soupeř

Dolní Rychnov / Březová

28. 09. 2020 PO

10,30 h

soupeř

Chyše / Žlutice

04. 10. 2020 NE

15,00 h

soupeř

Teplá

18. 10. 2020 NE

15,00 h

soupeř

Sedlec

01. 11. 2020 NE

14,00 h

soupeř

Merklín / Abertamy

15. 11. 2020 NE

14,00 h

soupeř

Stará Voda / Lázně Kynžvart

Družstvo mužů hrající Okresní přebor
03. 10. 2020 SO

10,30 h

soupeř

Bochov

17. 10. 2020 SO

10,30 h

soupeř

Žlutice B

31. 10. 2020 SO

10,30 h

soupeř

Pernink

14. 11. 2020 SO

10,30 h

soupeř

Kolová
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 26. října 2020
– můžete přispět svými náměty, připomínkami, fotograﬁemi…

