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Podzim v dalovické botanické zahradě

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…

Na 21. jednání zastupitelstva dne 26. 10. 2020:
• byl schválen záměr prodeje pozemku p. č. 103/2, k. ú. Všeborovice a záměr prodeje
části pozemku p. č. 143/3, k. ú. Dalovice;
• byl schválen záměr pronájmu bytu č. 5 o velikosti 2+1, na Výsluní 225/3;
• byl schválen nový ceník za svoz komunálního odpadu na r. 2021
a řád hřbitova (viz s. 9-10);
• byl vzat na vědomí návrh rozpočtu obce na r. 2021.
22. jednání ZO je plánováno na pondělí 7. prosince 2020 od 18.00.

Rekonstrukce mostu v Průběžné ulici

Koncem října byla v souladu s předpokládaným termínem dokončena rekonstrukce mostu
v Průběžné ulici.
V průběhu realizace bylo zjištěno, že oproti původnímu záměru projektanta je potřeba
zcela obnovit mostní římsy. Železné výztuže v římsách byly vlivem nevhodně provedené
izolace „uhnilé“. Byla plánována přeložka hlavního řadu vodovodu vedoucí pod mostem.
Po odhalení skutečného stavu došlo ke změnám.
Uložení a propojení vodovodu se ukázalo
časově nejnáročnějším zdržením. Bylo potřeba
vše naprojektovat a odsouhlasit. Proto to
v srpnu vypadalo, že se nic nedělá.
Přes tyto komplikace se podařilo rekonstrukci
mostu ve stanoveném termínu dokončit. Jsme
rádi, že v souvislosti s uzavírkou nedošlo k žádné
nehodě a nepříjemné omezení provozu je již
za námi. Děkujeme za trpělivost.
JK

Investiční akce na rok 2021

Do návrhu rozpočtu na příští rok je zahrnuta
již avizovaná rekonstrukce mostu v ulici
Široká a úprava ulice Prosluněná, která by
se měla změnit na obytnou zónu, vzniknou
zde parkovací místa. Zda se tyto akce budou
realizovat, ještě není jisté, jelikož probíhá
příprava projektové dokumentace a na obě
akce nás čeká stavební řízení.
V plném proudu je rekonstrukce šaten
TJ Čechie a připravuje se nová jazyková
a počítačová učebna spolu s konektivitou

Rekonstrukce šaten TJ Čechie

v základní škole. Na tuto akci obec získala
dotaci z IROP ve výši téměř 8 mil. Kč.
Pokud soukromý investor zahájí přípravu
pozemků v lokalitě Nad řekou, obec bude
realizovat část dešťové kanalizace.
JK
Vizualizace jazykové a počítačové učebny

Žáci ZŠ se mohou těšit i na novou zahradu s venkovní učebnou. Úprava venkovního areálu s prvky
přírodní zahrady byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR.

Odpadové hospodářství

Nejdiskutovanějším tématem jednání finančního výboru a následně i zastupitelstva obce,
během sestavováním návrhu rozpočtu na příští rok, bylo opět odpadové hospodářství.
Vše zapříčinil dlouhodobý vývoj. Jak jsme již informovali, během roku došlo ke skokovému
nárůstu plateb za svoz separovaného odpadu, způsobenému nezájmem o vytříděný odpad
na trhu, který vyvrcholil radikálním poklesem výkupních cen.
Dalším podnětem k diskusi byl informační dopis od společnosti Marius Pedersen, zajišťující
svoz komunálního odpadu v obci, o předpokládaném zdražení, způsobeném zvyšováním
poplatků za uložení odpadu na skládkách. Tento trend bude bohužel každoročně pokračovat.
Vláda upravuje legislativu a je téměř jisté, že skládkovné pro obce bude závislé na efektivitě
třídění. To vedlo ke změně postupu určování cen za „popelnice“. Shodli jsme se, že je třeba
zohlednit snahu o třídění odpadů a občany více motivovat.
Výpočet cen je poměrně složitý. U každé nádoby je částka tvořena ze dvou složek.
Z paušálu, který zahrnuje náklady na likvidaci odpadů shodného u všech velikostí nádob,
určovaného v závislosti na počtu domácností využívajících nádobu. Druhá část závislá na
množství vyhozeného odpadu.
Cíl je jasný. Více třídit a zmenšovat objem nádob, aby uložené množství komunálu na
skládce klesalo.
Do budoucna se předpokládá, že zdražovat se v ceníku bude pouze složka za uložený
odpad. Pro snažící se spoluobčany je prvním krokem možnost změny velikosti popelnice,
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případně četnosti odvozu tak, aby se odváželo na skládku co nejméně.
Může se samozřejmě zdát, že ke zdražování dochází, přestože více třídíme. Pokud by
se netřídilo, bylo by mnohem hůř. Podstatná změna je, že zažádat o změnu velikosti
popelnice na příští rok bude možné pouze do 17. 12. 2020.
Důvod je jednoduchý, nedoplácet za období na začátku roku, a provést výměnu nádob
hromadně. Poplatek za popelnici bude splatný opět do konce března.
Přestože dochází ke zdražení, předpokládáme, že obec z rozpočtu doplatí na odpady cca
500 tis. Kč. Propad je způsobený doplácením na tříděný odpad.
Stále také nebudeme zpoplatňovat sběrný dvůr - chceme umožnit likvidaci odpadu tak,
aby nevznikaly černé skládky apod. Na sběrný dvůr je možné uložit nadměrný komunální
odpad, elektroodpad, oleje, nádoby od barev, pneumatiky apod. Kromě elektra obec za
likvidaci veškerého odpadu platí. Dokonce i za bioodpad, kde nejdražší je pronájem nádob
a odvoz.
Z tohoto důvodu bude obec opět podporovat kompostování a přispívat občanům na
pořízení kompostérů.
Fyzickým osobám je umožněno na sběrném dvoře odložit mj. stavební odpad. Důsledně se
však bude dohlížet, aby se ukládal pouze čistý stavební odpad bez obalů, lepenky, eternitu
apod., aby se mohl odvézt k recyklaci, a ne na skládku. Pokud by tento odpad byl uložen
jako komunální, došlo by k nárůstu množství uloženého odpadu, a tím ke zdražení poplatku
za uložení.
Na závěr je třeba zopakovat, že obec ze zákona zajišťuje podmínky k třídění pouze pro
fyzické osoby. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby jsou povinny likvidovat odpady
dle zákona o odpadech samostatně a nezneužívat nádob určených pro občany ke svému
podnikání.
JK

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, Hlavní 99
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Lékař:
Zdravotní sestra:
Telefon:
E-mail:
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8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
7:00 - 8:00
08:00 - 12:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
8:00 - 12:00

pouze sestra
pouze sestra
lékař
pouze sestra
lékař
lékař
pouze sestra
lékař
pouze sestra

Dr. Belov Andrey
MUDr. Edita Nesvedová
Linda Polanská
770 172 033
dalovice@medicasro.cz

Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek čtvrtý
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 oficiální 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.
Původně německý, později počeštěný, rod Hýzrlové z Chodů
(mezi něž patřil i Albert/Albrecht Hisserlin/Hýzrle) pocházel z
15. století z oblasti Loketska. (https://cs.wikipedia.org/wiki/
H%C3%BDzrlov%C3%A9_z_Chod%C5%AF)

Ze starých kronik je známo, že po třicetileté 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.

Gulden/Zlatka/Zlatý – tento je z doby vlády
Karla IV. (https://coinquest.com/cgi-bin/cq/
coins.pl?coin=18860)

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
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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 katastrálním 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.

Hostinec „Egerthal“ Carla Köhlera v Nových Všeborovicích. Nejoblíbenější výletní místo.
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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).
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.

Dům ve Vysoké, Letní č. p. 10, z přelomu 18. a 19. stol. - typický příklad jednoduché hrázděné
stavby. Dům je v přízemí zděný, v patře hrázděný, krytý sedlovou střechou, skládá se z obytné části
a chléva. Kulturní památka - významný doklad hrázděné lidové architektury.
(https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-18932405)
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Pozdrav z Vysoké, historická pohlednice

Dalovice - název

Název obce Dalovice se vyvíjel od Dallowicz, Dallwicz, Dalwitz k nejdéle používanému
Dallwitz (viz DL 6/2020).
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.
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.
(ZAJ, převzato z DL 5-6/2011)

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)
4) Pamětní kniha obce Dalovice (obecní kronika)
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s. 9-11

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZOR, dle aktuálních opatření se mohou měnit úřední hodiny na OÚ – sledujte
webové stránky nebo si zatelefonujte.
Ceník za odvoz komunálního odpadu na rok 2021
Objem nádoby
80 litrů

Četnost odvozu
1x 14 dní

Roční sazba
1 600,- Kč

80 litrů

1x týdně

2 240,- Kč

120 litrů

1x 14 dní

2 000,- Kč

120 litrů

1x týdně

2 960,- Kč

240 litrů

1x týdně

5 820,- Kč

1.100 litrů

1x 14 dní

19 000,- Kč

1.100 litrů

1x týdně

27 800,- Kč

O změnu velikosti nádoby nebo četnosti odvozu na rok 2021 je třeba zažádat nejpozději
do 17. 12. 2020!
Využívání 80l nádoby již není vázáno žádnými podmínkami.

Bioodpad

Poslední letošní svoz bioodpadu proběhne ve středu 25. listopadu. Po té už biopopelnici
neuklízejte, nádoby budou odvezeny.

Výzva k odstranění vozidla

Obec Dalovice vyzývá vlastníka vozidla, které
je odstaveno na obecním pozemku, na sídlišti
Na Výsluní, Dalovice, aby na základě § 3 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, odstranil podle § 37 své vozidlo,
nejpozději do: 19. 12. 2020.
Toto vozidlo má propadlou STK a jeví se jako
neprovozuschopné. Pokud tak nebude do tohoto
termínu učiněno, bude vozidlo odstraněno
na náklady vlastníka opuštěného vozidla
uvedeného v registru motorových vozidel.
Jedná se o toto vozidlo: Dodávka, neznámé
značky, bílé barvy, RZ: 2K4 7559
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Správa hřbitova
p. Andrea Vrbová - evidence hřbitova,
tel. 724 195 475, andrea.8@seznam.cz
p. Alena Scheerbaumová - správce hřbitova tel. 777 239 752
Od pondělí do pátku:
9:00 - 17:00 (telefonicky)
Středa 			
14.00 - 17.00 – osobně, na OÚ (jen po telefonické domluvě)
Seznam hrobů k zaplacení v r. 2020, nový Řád veřejného pohřebiště a další informace
najdete na webových stránkách obce.

Krajské volby 2020

V naší obci se voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje konaných 2.-3. října 2020
zúčastnilo celkem 713 z 1572 voličů (45,36 %). Platných hlasů bylo odevzdáno 708.

Kandidátní listina
číslo

název

celkem

v%

50

ANO 2011

131

18,5

39

SNK1 - Starostové našeho kraje

105

14,83

19

Česká pirátská strana

94

13,27

62

Koalice STAN, TOP 09

75

10,59

26

Koalice VOK, KVC

71

10,02

61

Koalice ODS+KDU-ČSL

59

8,33

49

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ

43

6,07

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

39

5,5

63

Komunistická str. Čech a Moravy

31

4,37

34

Zdraví Sport Prosperita

22

3,1

45

Česká str. sociálně demokrat.

21

2,96

70

Trikolóra hnutí občanů

11

1,55

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

3

0,42

24

Koalice DSSS, ČiKR

2

0,28

13

Strana zelených

1

0,14

Str. konz. pravice - Řád národa

0

0

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0

2
82

Zpracováno dle www.volby.cz
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Platné hlasy

ODPADY 4
Další díl o odpadech se nám do tohoto čísla DL nevešel,
tak alespoň k zamyšlení nabízíme parafrázi názvu klasické
české komedie - "Recyklovat nestačí, drahoušku". (Článek s
tímto názvem vyšel v 5. letošním čísle dvouměsíčníku 7. G,
který je k dispozici v obecní knihovně.)
Tak to koncem října vypadalo v centru obce, když firma
Resur nemohla z technických důvodů týden vyvážet.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Společenský život v obci se nám uložil ke kovidovému spánku a nikdo neví, jak dlouhý ten
spánek bude.
Na jaře odkládané a na podzim slibované vítání občánků se nakonec nekonalo. Rodiče si ale
mohli vyzvednout dárečky pro své děti (pamětní minci obce, finanční příspěvek i balíček od
knihovny z projektu Bookstart).
Také další akce se rozplývají kdesi v mlze, ale virtuálně se můžeme vypravit téměř kamkoli.
Divadlo za námi může přijít až domů - www.dramox.cz (lze vyzkoušet na 7 dní zdarma)
nebo www.i-divadlo.cz/stream (klikněte na více informací) a určitě najdete i další.
Plně naživo si můžeme užívat přírody – určitě se nezapomeňte projít botanickou zahradou
u SZeŠ (viz foto na titulní stránce), je stále otevřená a podzim ji krásně vybarvil.

KNIHOVNA
Od 22. října je knihovna zavřená, vypůjčené knížky se automaticky prodlužují
až do doby jejího znovuotevření. Pokud byste trpěli nedostatkem čtiva, ozvěte
se – můžu vám nějakou duševní potravu přinést.
V této době můžete také nadále využívat knihobudku před branou do areálu ZŠ,
odkud si můžete brát tituly, které vás zajímají.
Ve sbírce Den proti rakovině, která se obvykle koná v
květnu, ale letos se musela přesunout na podzim, jsme s vydatnou
pomocí žákyň 7. třídy ZŠ vybrali 3229 Kč. Děkujeme.
Následuje sbírka ke Dni válečných veteránů, který si připomínáme
11. listopadu. Letos sbírka probíhá po celý listopad a její výtěžek
bude použit na pomoc hrdinům v nelehké době karantény - Centrum
pomoci Paměti národa jim zajistí nákupy, obědy, obstará léky a
nabídne bezpečný mezilidský kontakt. Příspěvky lze zasílat online, ale pokud byste toužili
mít symbolický vlčí mák i fyzicky, ozvěte se. Minimální hodnota jednoho vlčího máku je 30 Kč.
Více informací: www.denveteranu.cz
M. Slevinská, knihovnice, 730 890 783
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 3. prosince 2020
– můžete přispět svými náměty, připomínkami, fotografiemi…

