VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 10/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DALOVICÍCH
starší budova z roku 1885
a novější budova z roku 1908

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku 2011 chci veřejně poděkovat dalovickým
zastupitelům za jejich práci v tomto roce, pracovníkům obecního úřadu
za snahu dělat maximum pro dalovické občany, všem členům našich
výborů a komisí za pomoc s řízením a rozvojem obce a všem našim
spolupracovníkům za aktivní pomoc a péči o samosprávu, čistotu v obci,
knihovnu a obecní kroniku.
Přestože dnes není populární „veřejnou správu“ chválit, na naší místní
úrovni se bez těchto spolupracovníků neobejdeme a osobně jsem za ně moc
rád. Každý přináší svůj díl k rozvoji Dalovic a výsledky se postupně
dostavují.
K letošním Vánocům přeji Vám všem, našim spoluobčanům, klidné
a pohodové svátky a do roku 2012 hodně zdraví a štěstí.
L. Kolovrátek

SLOVO ŠEFREDAKTORKY
Vážení a milí čtenáři,
čas rychle běží a tak už uplynul jeden rok od doby, kdy jako „nové
redaktorky“ pro Vás sestavujeme Dalovické listy. Při této příležitosti nám
dovolte malou rekapitulaci.
Nově zvolené zastupitelstvo obce si nás 29. 11. 2010 vybralo jako novou
redakční radu Dalovických listů. My jsme si hned následně na první
schůzce řekly, co z minulosti DL zachováme, co změníme a jaká pravidla
budeme dodržovat.
Rozhodly jsme se, že zachováme formát A 5, náplň první a poslední
stránky, výběr informací z jednání zastupitelstva, informace o sportovních
a kulturních aktivitách, informace neziskových organizací, starosty
a obecního úřadu.
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Jednoznačně jsme se shodly na tom, že nebudeme zveřejňovat dopisy
čtenářů plné zloby a zkreslených údajů nebo dopisy, kterými si jednotlivci
mezi sebou vyřizují své osobní účty.
(Stížnosti obyvatel vyřizují dle přesně stanovených směrnic pracovníci
obecního úřadu, vedení obce a přestupková komise.)
Veškerá naše práce, jako redaktorek DL, vychází z faktu, že se jedná
o informační zpravodaj Obce Dalovice. Snažíme se poskytnout co nejvíce
informací z různých oblastí, které by mohly občany Dalovic zajímat.
Doufáme, že každý z Vás najde v DL něco, co jej zaujme, a budeme rády,
když nám pošlete tipy na další články nebo nám zapůjčíte staré fotografie.
Do současné doby jsme pro Vás vydaly 11 čísel DL (1 v r. 2010
a 10 v r. 2011). Některá se nám povedla více a některá méně. Problémy
jsme měly s tiskem historických fotografií. Podle odezvy (např. na archivní
fotografie kostela), máte Vy, čtenáři, o tyto snímky zájem. Budeme je proto
i nadále zveřejňovat střídavě se současnými fotografiemi. Další fotografie
mezi text DL však dávat nebudeme, přednost má text. Fotografie
zveřejňujeme v hlavní vitríně u obecního úřadu a řadu z nich pak dáváme
do fotogalerie na webových stránkách Obce Dalovice. Na webu obce také
najdete DL v internetové podobě, celý zápis ze zastupitelstva obce a plné
znění vyhlášek, na které Vás v DL upozorňujeme. (Přestože dnes již většina
lidí pracuje s internetem, pro ty, kteří k němu nemají přístup nebo s ním
nepracují, se vyvěšují zápisy ze ZO do 4 obecních vitrín a vše je také
k dispozici na OÚ.)
Podle ohlasů, které máme, Vás kromě informací ze současnosti zajímají
také „Střípky historie“. Jsme tomu velmi rády, protože minulost obce
v souvztažnosti s dějinami považujeme za velmi důležitý prvek při
vytváření vztahu občanů ke svému bydlišti. Víme, že 98% obyvatelů
Dalovic zde nemá své kořeny a jejich rodiny sem přišly až po skončení
II. světové války. Přesto, že většina z nás má k obci už pevné citové vazby,
neškodí si uvědomit, co zde vybudovali naši předchůdci a co my bychom
tady chtěli zachovat pro naše následovníky. Děkujeme proto všem, kteří
se snaží o zlepšení vzhledu obce a vytváření hezkého životního prostředí.
Přejeme všem čtenářům Dalovických listů příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí v novém roce.
Za redakci DL
J. Zajíčková
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15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 06. 12. 2011
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- rozhodlo se o vydání stanoviska k žádosti čj.2425/11ohledně stavebních
úprav na pozemku p. č. 597 v k. ú. Dalovice až po dodání tech. výkresů,
- souhlas byl dán s prodejem p. č. 599/2 v k. ú. Dalovice současným
nájemkyním za odhadní cenu,
- souhlas byl dán s prodejem p. č. 216/1 a 413/2 v k. ú. Všeborovice
za odhadní cenu s podmínkou věcného břemene,
- souhlas byl dán s prodejem částí pozemků p. č. 136, 137/4 a 138/6
v k. ú. Dalovice za 100,-Kč/m2,
- souhlas byl dán se stavbou vodovodní přípojky na soukromém pozemku,
- odsouhlaseny byly dvě smlouvy o zřízení věcného břemene z důvodů
STL plynovodu a přípojky Dalovice na obecních pozemcích,
- rozhodlo se o přidělení bytu v DPS, Sadovská 102, dalovické občance
E. B. (podáno bylo 11 žádostí),
- byl dán souhlas s prominutím penále za zpožděné platby nájmu J.B.
vzhledem k zaplacení dluhu,
- byl dán souhlas, aby s J. B. byla od 1. 1. 2012 uzavřena nová nájemní
smlouva na dobu určitou,
- rozhodlo se o přidělení bytu v domě Na Výsluní 226/5 dle žádosti
čj. 2224/11 (žadatelé před podpisem smlouvy uhradí dluh za předchozí
nájemkyni),
- byl dán souhlas se smlouvou Obce Dalovice s Lázeňskými lesy Karlovy
Vary pro správu obecního lesního majetku v k. ú. Všeborovice, Vysoká
a Bor s platností od 1. 1. 2012,
- starosta obce informoval ZO o povoleném kácení stromů, vysvětlil
problémy s některými zápisy do katastru nemovitostí, navrhl nezvyšovat
poplatky občanům za odpady v r. 2012, informoval o možnostech změny
banky atd.,
- místostarostka informovala o dlužnících obce, o metodách odpisování
dlouhodobého majetku obce, o pozemcích obce mimo její katastr, o péči
o důchodce, o akcích SKK a Dalovických listech,
- ZO schválilo rozpočtovou změnu č. 8, rozpočtové opatření v prosinci
2011, návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtové provizorium,
- byl dán souhlas k podpisu smlouvy s ČSOB pojišťovnou.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Společnost Marius Pedersen nám oznámila, že s platností od 1. 1. 2012
se odvoz popelnic v Dalovicích přesouvá z ranní směny na odpolední.
2) Přesto, že společnost Marius Pedersen zvýšila Obci Dalovice ceny
za služby spojené s nakládáním odpadů pro rok 2012, zastupitelstvo
obce dne 6. 12. 2011 rozhodlo, že ceny za odvoz odpadů zůstanou
pro občany Dalovic na stejné výši jako v r. 2011.
3) Upozorňujeme občany, že v příštím roce se mění termín platby
za popelnice. Nově je nutné za popelnice (a za psy) zaplatit
do 31. 3. 2012.
4) Doporučujeme občanům, aby se podívali na webové stránky Obce
Dalovice, kde najdou důležité telefonní kontakty, fotogalerii (fotografie
obce, letecké snímky Dalovic, fotografie z akcí pro děti a dospělé aj.),
dokumenty (obecně závazné vyhlášky, formuláře, směrnice, územní
plán – obchvat), aktuální informace, zápisy z jednání ZO, úřední desku
(programy jednání ZO, úřední zprávy) apod.
5) V poslední době jsme dostali dva dopisy se žádostmi o poděkování
určitým osobám, ale bez podpisu, bez uvedení jména pisatele a jeho
adresy. Z našeho pohledu se jedná o anonym a protože existuje
i možnost, že pisatel chválí sám sebe, nemůžeme poděkování zveřejnit.
6) Občanské sdružení Res vitae nabízí občanům Dalovic pečovatelské
služby (tel. 353 566 426), linku důvěry (tel. 353 588 080, 732 963 356)
a psychologickou poradnu (353 226 296).

INFORMACE SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že jste se po celý rok 2011 hojně zúčastňovali našich
sportovních a kulturních akcí, pořádaných pod záštitou Obce Dalovice.
Doufám, že jste byli spokojeni a můžete se spolehnout, že v příštím roce to
bude ještě lepší. Budeme se snažit vychytat slabé chvilky, vymyslet bohatší
programy i více zábavy jak pro ty nejmladší, tak i pro ty starší. Vše pro Vás
připravujeme rádi a s plným nasazením. A aby Vaše spokojenost byla také
maximální, budu ráda za všechny Vaše nápady, názory, připomínky
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a přání. Jen podle Vaší reakce poznám, co děláme dobře, co špatně a co
bychom měli ještě zlepšit. Nechala jsem proto na webových stránkách naší
obce uvést na sebe kontakt (skk@ou-dalovice.cz), kde mi můžete nechat
vzkazy nebo mi můžete zavolat či poslat SMS na tel. č. 774 430 670. Budu
ráda, když se ozvete, protože nápadů nikdy není dost. Na webových
stránkách máme nově svou kolonku „Kulturní a sportovní akce“, kde Vás
budu informovat o plánovaných akcích.
Za Sportovní a kulturní komisi Vám z celého srdce přeji klidné prožití
vánočních svátků – bez úrazů (pozor na kostičky v kapříkovi ), a ještě
lepší rok 2012.
Andrea Scheerbaumová
Akce SKK:
12. 11. 2011 Večer pro důchodce
- uváděl p. Štýber, zábavu zajišťovala skupina Fernetic
- přítomné ženy dostaly krásné růže
- všichni důchodci dostali zdarma občerstvení
- přítomno bylo 40 důchodců, všichni se dobře bavili a řada u nich
si i zatancovala
27. 11. 2011 Čas adventní
- uváděl p. Štýber, hudbu zajistil p. Škulavík, zpívala sl. Stana
- akci zahájila místostarostka Ing. Zajíčková, poté byl rozsvícen
společný vánoční strom s novým osvětlením
- následovalo hezké vystoupení dětí z MŠ
- další odvážné děti, které něco zazpívaly, dostaly sladkou odměnu
- nabízel se zdarma čaj a napečené domácí cukroví
03. 12. 2011 Mikulášský podvečer
- přišli čerti, Mikuláš a anděl, dětí se zúčastnilo asi 75
- Mikuláš rozdával za básničku nebo říkanku dětem balíčky
- dorty za první 3 místa dostali vítězové soutěže „Nejhezčí obrázek
pro Mikuláše“, porotu tvořili rodiče
- následovala diskotéka v salonku, konferoval p. Štýber a DJ Kincl
05. 12. 2011 Balíčky pro mateřskou školku
- předsedkyně SKK předala dětem v MŠ od Obce Dalovice
50 mikulášských balíčků a 50 adventních kalendářů,
a od sponzora firmy Hortim 50 balíčků s ovocem
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„KDO JE KDO“ v Dalovicích
Nejstarší občan Dalovic

p. Stanislav Homola

Narozen:
Bydliště v Dalovicích:

15. 2. 1913 v Meznu, okr. Benešov
od r. 1949

Stručný životopis
Po skončení školy v Meznu, měšťanky v Borotíně a hospodářské školy
v Táboře až do vojny pracoval na hospodářství svých rodičů v zemědělství.
Po ukončení základní vojenské povinnosti v r. 1937 nastoupil u finanční
stráže. Po protektorátu a skončení války pracoval opět na hranicích
u finanční stráže. Po zrušení finanční stráže v r. 1948 začal pracovat
v Karlových Varech jako vedoucí skladu tabáku a později v Otovicích
v panelárně jako dělník.
V roce 1942 se oženil s Magdalenou Slámovou.
Přežil 2 světové války, tři měnové reformy, lístkový systém i socialistické
hospodářství.
Má 3 syny, 6 vnoučat a 6 pravnoučat.
Nikdy nekouřil a ani nepolitikařil.

PROSINCOVÉ ZVYKY A OBYČEJE NA KARLOVARSKU
Adventem bylo vždy souborně označováno období čtyř týdnů před Štědrým
dnem, které bylo začátkem nového církevního roku. Po dobu adventu bylo
zvykem zavěšovat do místností (na strop nebo na lustr) adventní věnec
z chvojí, který zpravidla nesl 4 svíčky.
Na sv. Barboru (4.12.) si děvčata nařezala větvičky z břízy, višně nebo
z třešně a dala je do vody k teplu. Jestliže „barborky“ do Vánoc vykvetly,
pak z toho bylo usuzováno na budoucí štěstí.
Dne 5. 12. v předvečer svátku sv. Mikuláše (6.12.), se konaly „mikulášské
obchůzky“, které zaznamenávají historické prameny již kolem r. 1500.
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Někde chodíval Mikuláš až pozdě večer, když děti už spaly. Před spaním
pověsily do oken a na dveře punčochy a sáčky nebo stavěly před dveře
boty, aby Mikuláš měl kam vložit nadílku. Ráno v nich nacházely jablka,
ořechy, cukroví, perník a jiné dobroty, ale když zlobily, tak také brambory
a uhlí.
Nejčastěji však chodil Mikuláš večer k dětem domů. Někdy chodil sám,
jindy jej doprovázela strašidelná bytost zvaná „Cempr“ či „Krampus“ a dva
andělé. Mikuláš byl zpravidla oblečen jako biskup, v červeném a bílém
šatě, s dlouhým plnovousem, berlou a zvonkem. Cempr byl podobný čertu,
celý černý nebo červený. Měl dlouhý jazyk, řetěz a pometlo, ocas a dlouhé
uši. Na zádech měl pytel, ve kterém údajně nosil zlobivé děti. Většina dětí
na Mikulášovo vyzvání zpívala písničku nebo říkala dětskou modlitbu.
Mikuláš se pak poptal rodičů, zda jsou děti poslušné. Hodným dětem rozdal
dárky. Bývaly to jablka, sušené švestky, ořechy, perník nebo i drobné
hračky. Zlobivé děti dostaly pometlem a Cempr si je chtěl dát do pytle. Dal
se však pokaždé uprosit jejich sliby poslušnosti a nadělil jim nejdříve uhlí
a brambory, nakonec i dobroty.
Noc sv. Lucie, tj. z 12. na 13. prosince, byla lidem považována za
významnou věštebnou noc, v níž se provozovaly četné pověrečné praktiky
k poznání budoucnosti (lití olova, zvedání hrnků aj).
Na sv. Tomáše (21. 12.) se vařilo sušené ovoce pro Štědrý den. Nesmělo
se zabít žádné zvíře, neboť to prý přinášelo neštěstí. Sny tomášské noci
se měly splnit. Tento den zimního slunovratu je nejkratším dnem roku.
Vánoce jsou vlastně křesťanskou církví převzaté a účelově upravené
pohanské obřady zimního slunovratu. Před Vánocemi se do obývacích
místností stavěly betlémy, které se zpravidla zase ukládaly na půdu až
o Hromnicích (2.2.). Před Vánocemi se prováděl výlov rybníků, zabíjelo
se prase a pekly se štoly a vánočky.
Štědrý den (24.12) byl považován za nejvýznamnější den celého vánočního
období. Byl přísným postním dnem, kdy bylo dovoleno jíst jen hrách,
hrachovou polévku, černou kávu s chlebem a další postní jídla.
O Štědrém dni se většinou nepracovalo kromě příprav večeře. Rozhodně
se nemělo prát a věšet prádlo, to prý přinášelo neštěstí pro rodinu i pro
dobytek. Navštěvovaly se hroby a zapalovaly se na nich svíčky. Hlavní
událostí dne byla slavnostní večeře a následná nadílka pro děti. K večeři
se podávala zpravidla rybí nebo hrachová polévka, pak ryba s bramborovou
kaší či jinou přílohou, následovaly různé druhy knedlíků, moučník, ovoce
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a ořechy. Před jídlem se rodina pomodlila. Od stolu se během večeře
nesmělo odcházet, aby to nepřineslo smůlu. U stolu měl sedět sudý počet
osob.
Po večeři se věštila budoucnost z jablíček a ořechů. Častým zvykem bylo
zanášení zbytků od večeře (rybí kůstky, pecky švestek, ořechové skořápky
aj.) ovocným stromům, aby byly plodné. V Dalovicích svobodná děvčata
naslouchala štěkotu psů. Odkud se ozýval, odtud měl přijít jejich milý.
Vánoční stromek ověšený figurkami a cukrovím je uváděn poprvé r. 1785
ve Strassburku. U nás první stromečky bývaly ozdobené zabalenými
ořechy, papírovými řetězy, perníčky a svíčkami. Zvyk zdobit vánoční
stromečky se u nás rozšířil více až po I. sv. válce. V tu dobu se také začaly
ve městech na náměstích stavět velké vánoční stromy s elektrickým
osvětlením. Pod nimi bývaly pokladničky na milodary pro chudé.
Vánoční nadílka se dělala různě. Zatímco dříve se nadělovalo dětem
většinou ráno na první svátek vánoční, po roce 1900 převládly nadílky
po štědrovečerní večeři. Dárkem bylo většinou oblečení a hračky.
Vyvrcholením Štědrého dne byla půlnoční mše v kostele.
První svátek vánoční (25. 12.), tzv. Hod boží, byl ve znamení vzájemných
návštěv příbuzných. Obědy byly bohaté, zpravidla se jedla vepřová pečeně,
jitrnice, pečená husa, zvěřina a také jáhlová kaše.
Druhý svátek vánoční (26. 12.), na sv. Štěpána, se měli projet koně, aby
zůstalo zdraví. Když byla možnost, sedláci zapřahali koně do saní a dělali
projížďky. Ve městech se chodilo na zimní procházky.
Poslední den v roce je zasvěcen sv. Silvestru, který byl papežem katolické
církve. Původně lidé chodili o Silvestru do kostela, kde bilancovali
uplynulý rok a děkovali za vše dobré. V Karlových Varech bylo dlouho
tradicí zametání schodů u kostela Máří Magdaleny na Silvestra před
půlnocí. Ženy „zametačky“ nesměly mluvit a ani se smát, ale pro
přihlížející to byla veselá zábava. I když o „bujarém silvestru“ se dočítáme
minimálně od 19. století, nikdy se tento den nestal veselou oslavou pro
všechny. Mezi silvestrovské obyčeje patří, že lidé vracejí vypůjčené věci
a platí dluhy, aby do nového roku mohli vstoupit „s čistým stolem“.
Zdroj:
PhDr. S. Burachovič, Zvyky a obyčeje na Karlovarsku
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STŘÍPKY HISTORIE
Z historie základních škol (1. díl)
Dodnes obdivujeme díla J. A. Komenského (1592 – 1670) a jeho,
na tehdejší dobu, pokrokové myšlenky. On jako první například definoval
pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Ve svých spisech
navrhoval, aby děti od 6 do 12 let navštěvovaly obecnou školu, nadanější
pak od 12 do 18 let latinskou školu a od 18 do 24 let vysokou školu
(akademii, univerzitu). Některé myšlenky Komenského se začaly v praxi
uplatňovat až po r. 1774, kdy císařovna a česká královna Marie Terezie
vyhlásila reformu školství. Školský systém, který se do té doby opíral
o univerzity, gymnázia a partikulární městské školy (připravovaly pro
studium na univerzitě), byl doplněn systémem veřejných škol, které
poskytovaly základní vzdělání všem obyvatelům. Ve všech farních obcích
se začaly zřizovat jedno a dvoutřídní školy triviální (základem byly
3 předměty: čtení, psaní a počty, doplňujícími předměty pak náboženství,
základy hospodaření nebo řemeslných znalostí). Takováto farní škola byla
zřízena v Sedleci a do ní chodily děti ve věku 6 – 12 let z Dalovic, Vysoké,
Všeborovic a dalších okolních obcí (např. i ze Staré Role a Dvorů).
Vzhledem k převažující německé národnosti přihlášených žáků,
se vyučovacím jazykem stala němčina.
Pro rodiče i děti byla povinná šestiletá školní docházka výraznou změnou.
Do té doby si majetnější rodiče převážně platili pro individuální základní
výuku svých dětí soukromé učitele a chudší rodiče posílali děti do klášterních škol nebo je nechali bez základního vzdělání. Jen někde vedení
obce rozhodlo, že využije pro základní vzdělání dětí znalosti místního
vysloužilého vojáka (popř. zběhlého studenta či zcestovalého občana), který
byl placen převážně naturálními odměnami (např. ve Všeborovicích v 2.
polovině 17. století). Takovéto vzdělávání však nemělo žádný pevný systém
(výuka probíhala převážně v zimních měsících).
Povinnost dětí docházet do sedlecké školy se zaváděla postupně a musela
překonat odpor některých rodičů k této změně a respektovat i delší
nepřítomnosti dětí v zimním období, kdy napadlo více sněhu.
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V roce 1827 byla z podnětu faráře Czecha povolena pro Dalovice, Vysokou
a Všeborovice pobočka sedlecké farní školy ve formě tzv. putovní školy
(Wanderschule). Znamenalo to, že učitel měl výuku s dětmi střídavě
ve větších domech nebo na jednotlivých usedlostech. Povinností obcí,
jejichž děti se tímto způsobem učily, bylo zajistit pro učitele určitou část
platu v penězích a určitou část v naturáliích.
Kolem r. 1841 se porcelánka v Dalovicích začala více rozvíjet a do obce
přibývalo stále více rodin s dětmi. Putovní škola měla už tolik dětí,
že nebylo možné se s nimi stěhovat z místa na místo. Vedení porcelánky
zajistilo z tohoto důvodu pro školu dům s čp. 26 (nízká budova vedle OÚ),
který původně patřil k panství. Škola na tomto místě zůstala až do r.1885.
Císař František Josef I. provedl další reformu školství v roce 1868, a ta
stanovila místo šestileté, osmiletou povinnou školní docházku. Žáci již
nezískávali základní vzdělání pod dohledem církevních škol, protože řízení,
správa a dohled nad školstvím přešly na stát. Církvím však bylo ponecháno
právo zakládat soukromé církevní školy pro děti podle příslušného
náboženského vyznání.
Od této reformy všichni žáci navštěvovali společně 1. – 5. třídu obecné
školy, další povinné 3 roky mohli splnit docházkou na měšťanské škole
nebo na gymnáziu, popřípadě mohli zůstat ještě 3 roky na obecné škole.
V Dalovicích se v jednotřídní obecné škole r. 1869 učilo více než 200 žáků,
v roce 1880 to bylo již 350 žáků a v dalších letech stále noví žáci přibývali.
Z tohoto důvodu byla v letech 1884-1885 postavena nová moderní budova
školy (dnes budova s obecní knihovnou, I. stupeň) s 6 třídami a služebním
bytem.
V průběhu dalších 20 let se počet žáků rozšířil natolik, že v letech 1907-08
musela být přistavěna další a ještě větší budova (nyní II. stupeň). Nová
školní budova měla 11 vyučovacích tříd, tělocvičnu, kabinety, sborovny
a školníkův byt. Na dívčí a chlapeckou byla škola rozdělena r. 1912.
Po vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 byla škola
přejmenována na „Volksschule“ (národní školu).
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Do dalovické národní školy chodili žáci nejen z Dalovic, Všeborovic
a Vysoké, ale i z okolních obcí (například ze Sadova). O tom, že třídy byly
přeplněné svědčí interpelace senátorů E. Teschnera, dr. F. Jessera a A.
Fahrnera na ministra školství ze dne 14. 10. 1926. Uvádí se v ní, že
v národní škole v Dalovicích je do jedné třídy vtěsnáno 90 dětí a musí je
vyučovat jedna učitelská síla. Požadavek na ministra byl, aby jmenoval
několik ze 132 evidovaných nezaměstnaných učitelů do dalovické školy
na rozšíření učitelského sboru a určil také nové suplující učitele za
nemocné vyučující.
Děti z českých nebo českoněmeckých rodin, které v Dalovicích a okolí žily
po skončení I. sv. války, chodily buď do dalovické národní školy
s německým vyučovacím jazykem, nebo docházely do české školy
v Karlových Varech.
V roce 1921 bylo v Dalovicích konečně povoleno otevření „Bürgerschule“
(6. – 8. třída), což byl německý název pro měšťanskou školu. Výuka byla
zahájena v září 1921 v budově z roku 1885 (početnější obecná škola, 1.–5.
třída, byla pouze v nové budově z r. 1908). Nová měšťanská škola měla
volitelné předměty – psaní strojem, těsnopis, anglický jazyk a český jazyk.
Zdejší porcelánka věnovala v tu dobu školní jídelně porcelánové nádobí.
Žáci dostávali po určitou dobu zdarma učebnice. Měšťanská škola měla
v celém okrese nejlépe vybavenou učebnu dílenských prací. Stejně jako
národní škola, byla navštěvována žáky z řady okolních obcí.
Budova měšťanské školy sloužila svému účelu dobře až do r. 1944, kdy
musela být vyklizena a začala sloužit jako noclehárna německým
uprchlíkům ze Slezska. Žáci měšťanské školy se přestěhovali se svými
učiteli k národní škole do sousední budovy.
J. Zajíčková
Zdroje:
1) materiály ze Státního okresního archivu v K. Varech
2) materiály ze soukromého archivu J. Zajíčkové
3) archiv MŠMT – školské reformy
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POŠTA – doplnění DL 9/2011, str. 9
Těsně po vytištění minulého čísla DL jsem obdržela od České pošty tyto
informace: první poštovní úřad byl založen v Dalovicích 15. 11. 1872,
do nynější budovy se pošta přestěhovala již r. 1945 (tehdy to byl ještě
majetek manželů Schmidtových), 19. 5. 1950 získala pošta tento objekt do
svého vlastnictví na základě konfiskace rozhodnutím Fondu národní
obrany.
J. Zajíčková

PRANOSTIKY NA PROSINEC
Jaký prosinec - takový červen.
Studený prosinec – brzké jaro.
Jaké počasí na svatou Barboru (4.12), takové bývá celý advent.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá (13.12.).
Na Štědrý den obloha čistá, hojná úroda příští rok jistá.
Jestli na Štěpána (26.12) větry uhodí, příští rok se špatně urodí.
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