DALOVICKÉ
LISTY 8/2020

První prosincové ráno napadl sníh. Přikrášlil na chvíli vánoční stromky dětí z MŠ a ZŠ i v tichosti
rozsvícený obecní vánoční strom. Tak začal letošní advent.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 22. jednání zastupitelstva dne 7. 12. 2020:
• byl schválen rozpočet obce na rok 2021;
• byl schválen rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dalovice na rok 2021;
• byl schválen příspěvek na celoroční činnost TJ Čechie Dalovice (23 000 Kč)
a SDH Dalovice (80 000 Kč);
• byl schválen příspěvek na pečovatelské služby společnosti Res vitae, z. s.,
(30 000 Kč) a společnosti Ladara, s. r. o., (10 000 Kč);
• byl schválen Program pro poskytování dotací na podporu sportovních,
kulturních a volnočasových aktivit pro rok 2021.
• byla schválena vyhláška č. 1/2020, kterou se ruší vyhl. č.1/2011,
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí obce.
23. jednání ZO je plánováno na pondělí 18. ledna 2021 od 18.00.

Vila Chigirinsky, o pár měsíců později…
(O vile Chigirinsky jsme psali v Dalovických listech č. 4/2020.)
V březnu jsme absolvovali jednání ohledně budoucího využití areálu dalovického statku,
starého zámku i botanické zahrady, včetně přiléhající budovy bývalého internátu SZeŠ.
Z jednání vyplynula shoda využít tento areál (výuka zde skončí v červnu 2021) jako celek
a navázat na tradiční výuku v oboru zemědělství a ochrany životního prostředí. Začaly
se připravovat návrhy na využití areálu, kde
základem by bylo environmentální centrum se
zázemím pro vzdělávání.
Obec se zapojila s myšlenkou vybudování
„ukázkového“ sběrného dvora sloužícího jak pro
občany, tak pro případnou výuku.
Dále měla obec zájem o nebytové prostory
ve dvoře bývalého statku a samozřejmě
pozemky, které má v dlouhodobém pronájmu,
tj. víceúčelové sportoviště a okolí tvrziště.
Všichni přítomní se shodli na jedinečnosti
botanické zahrady, kterou je třeba zachovat.
Prvním krokem bylo zpracování studie
proveditelnosti tohoto obsáhlého projektu.
Příchodem koronakrize se však celý záměr
zastavil a oddálil do nejistoty.
Záhy přišlo jednání radních Karlovarského
kraje, kde se bleskově rozhodlo o využití Vily

Chigirinsky. Tento dům bez dlouholetého zájmu chátral, proto se rozhodlo o změně
záměru a vyřešení problému s chybějícími prostory pro ubytování dětí z Dětského domova
Karlovy Vary a Ostrov. Kraj bez jakékoliv konzultace schválil narychlo záměr přestavby na
dětský domov či nějaké startovací byty pro odchovance, přesně nevíme. V současnosti
se již připravuje projektová dokumentace. Z té vyplývá, že stavební úpravy objektu by
měly probíhat především uvnitř budovy. Viditelné změny zvenku se budou týkat zateplení
pláště budovy a výměny oken. Předpokládané náklady dle projektantů se odhadují
na 12 mil. korun.
Určitě jsme rádi, že objekt nebude dále chátrat a najde využití. Bohužel je to stejné jako
nedávno s budoucností zemědělské školy, „o nás – bez nás“. Závěrem je třeba se zamyslet,
co bude dál s celým areálem a pozemky.
JK

Vodojem Všeborovice
V současné době probíhá v areálu bývalého statku ve Všeborovicích výstavba
dvoukomorového vodojemu železobetonové konstrukce o objemu 2 x 150 m2 a souvisejících
propojovacích vodovodních řadů. Součástí jsou technologická a přečerpávací zařízení.
Investorem akce je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, kterého je obec
členem. Zhotovitelem je firma Videst, s. r. o. Dle smlouvy o dílo jsou náklady ve výši cca
7,3 mil. Kč a hotovo by mělo být do konce dubna 2021. Vodojem by měl pro uživatele zajistit
optimální rozpásmování obce a vyřešit tak nedostatečný tlak vody v některých lokalitách.
Zlepšit by se také mělo zásobování vodou při výpadku elektrické energie. Zjednodušeně
řečeno, voda by v případě výpadku tekla samospádem a dodávka tak nabude závislá na
čerpadlech.
Nezbytnou komplikací pro občany bude v lednu uzavírka dotčené části účelové komunikace
vedoucí do areálu bývalého statku. Bez tohoto kroku však není bezpečné výkopové práce
potřebné pro uložení vodovodního řadu v hloubce 5 m provést.
JK
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ADVENTNÍ ČAS V ZŠ A MŠ DALOVICE
Děti z MŠ a 1. stupně
ZŠ nazdobily vánoční
stromky
podél
cesty k obecnímu
úřadu (viz titulní
strana), aby dělaly
společnost obecnímu
vánočnímu stromu,
jehož rozsvícení se
letos muselo obejít
bez slavností. A
k potěšení všech
kolemjdoucích.
Přestože kvůli současné situaci byla v mateřské škole zrušena většina akcí, návštěvu
Mikuláše, čerta a anděla jsme si nemohli nechat ujít, obzvláště proto, že si naše hodné
a šikovné děti zasloužily pěknou nadílku. (J. Tichá)

Ani na základní škole nechyběl Mikuláš s doprovodem.
Vedení školy děkuje paní vychovatelce Nadě
Kohoutové, že je přemluvila a sehnala kostýmy 😉
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek pátý
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 Lützovova
hulánského regimentu, který se proslavil v boji
Körnerův dub na malbě
z konce 19. stol.

proti francouzskému
císaři Napoleonovi.
V novodobé historii
postihla Körnerův dub
celá řada pohrom.
Na začátku 20. století
měl dub ještě velkou
a
několikapatrovou
korunu a byl zcela
zdráv (dokonce v té
době do pařezů po
dvou již uschlých
starých
dubech
zasadili
odnože

Oblíbené objímání kmene Körnerova dubu na pohlednici, cca 1895
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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.

Pařez uhynulého stromu s odnoží
z Körnerova dubu na poč. 20. stol.

Körnerův dub v červnu 2011
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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

Theodor Körner (portrét)

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 Vratislavi
(Breslau). Brzy byl jmenován
důstojníkem a velel čtvrté eskadroně
Lützovových hulánů.
Na krátkou dobu byl uzavřen mír,

Portrét T. Körnera a jeho snoubenky
Antonie Adamberger od Hugo Schuberta
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Foto ze slavnostního odhalení pomníku T. Körnera
28. června 1914

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).
Uzdravený odjel zpět ke svému
Körnerova socha
pluku a brzo poté r. 1813 byl těžce
v Drážďanech
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.

Bronzová busta T. Körnera
v současnosti

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)
Obrazová část – webové stránky:
• http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-korneruv-dub/
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodor_Körner_(básník)
• https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_Adamberger
• http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dalovice-busta-karla-theodora-kornera/
•https://cs.qaz.wiki/wiki/Theodor_Körner_(author)
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KNIHOVNA
Od 3. prosince je knihovna opět otevřená – v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 11 hod. a od 12
do 17 hod. Situace se však může měnit, proto prosím sledujte webové stránky obce nebo
knihovny, případně telefonujte – 730 890 783.
Poslední týden letošního roku bude zavřeno.
V únoru příštího roku bychom v naší knihovně rádi zahájili studium Univerzity třetího
věku. Zájemci se předběžně mohou hlásit již nyní (telefonicky, osobně nebo e-mailem) - viz
plakát na následující stránce.
V současné době se nová knihovna stále
vybavuje a zařizuje. Přibyl nový knihovní pult,
stupínky do dětského oddělení, které je třeba
pokrýt kobercem, a „hrabadla“ na knížky pro
nejmenší. Pokud by Vám doma přebývaly
pokojové květiny a chtěli byste je věnovat na
zkrášlení knihovny, budu ráda.
Přeji vám krásné Vánoce
a těším se na setkání v příštím roce.
M. Slevinská, knihovnice
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Placená inzerce

PROVOZNÍ DOBA AMBULANCE V OBDOBÍ MEZI SVÁTKY:
• 23. 12. 2020 – pouze odběry krve od 8:00 - 9:30
(přítomna pouze sestra)
• 24. 12. – 25. 12. 2020 - Státní svátek (ZAVŘENO)
• 28. 12. – 30. 12. 2020 – dopolední ordinace 8:00 – 12:00
(přítomna pouze sestra)
• 31. 12. 2020 – ZAVŘENO
• 1. 1. 2021 – Státní svátek (ZAVŘENO)
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 15. ledna 2021
– budeme, rádi pokud přispějete vlastním článkem,
nápadem, připomínkou, fotografiemi…

