VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 01/2012

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE
Budova měšťanské školy
a budova národní školy kolem r. 1930

16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 12.01.2012
Z jednání zastupitelstva obce (ZO) vybíráme:
- na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
- dal se souhlas k podpisu smluv se SEG Cheb (zastupující ČEZ
Distribuce) o zřízení věcného břemene, s Telefónica Czech
Republik o umístění veřejné komunikační sítě a s Elektroplanem
na zřízení věcného břemene,
- vzalo se na vědomí oznámení RWE o stavebních úpravách
na plynárenském zařízení,
- rozhodlo se o zaslání stanoviska obce k žádosti o vyjádření
ke stavbě v k.ú. Všeborovice, p.p.č. 180/1 a 180/2,
- dal se souhlas k žádosti na přístavbu vstupní budovy v k.ú. Dalovice
na p.p.č. 561/16 a 561/7 a ke stavební úpravě budovy v k.ú.Dalovice
na p.p.č. 175/123,
- zamítla se žádost na umístění individuální televizní antény v DPS
a rozhodlo se, že Obec vybuduje v DPS společnou tel. anténu,
- v bytovém hospodářství se vzalo na vědomí stažení žaloby
nájemníkem bytu č. 3, Na Výsluní 226 na výpověď z bytu,
nezaplacení v určeném termínu dluhu za bývalou nájemnici bytu
č. 4, Na Výsluní 226 a neodevzdání bytu po ukončení nájemní
smlouvy nájemnicí bytu č. 4, Na Výsluní 230 – všechny případy
budou předány právnímu zástupci obce k dořešení,
nájemník bytu č. 8, Na Výsluní 225 vrátí byt obci k 25.1.2012,
rozhodlo se o přidělení bytu č. 4, Na Výsluní 230 panu K., který po
uvolnění bytu zaplatí dluh za bývalou nájemnici,
- vyhlásil se záměr pronájmu bytu č. 3 (1+2) Na Výsluní 226, bytu
č. 8 (1+1) Na Výsluní 225, bytu č. 4 (1+3) Na Výsluní 226 a garáže
č. 11 Na Výsluní 227,
- rozhodlo se o úpravě nájemních smluv vzhledem k navrženému
zvýšení nájmu na 30,-Kč/m2 v obecních bytech na Hlavní 76
a bytech v MŠ a ZŠ s platností od 1.5.2012,
- starosta obce informoval o problematice ulice Pod Parkem,
o výběrových řízeních (vítězem pro zpracování projektové
dokumentace na výstavbu společenského objektu byla odsouhlasena
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firma z Unhoště), o výběrových řízeních sdružení KH-Z (týká se
ulic Horní, Letní a náměstíčka u OÚ), na vědomí se vzala informace
o autobusové lince K. Vary – Šemnice (od 1.4.2012)
se zastávkami v Dalovicích apod.
místostarostka obce informovala o zastavení řízení po zemřelé H.S.,
o zpětvzetí žádosti Obce na pozemek p.č. 284 v k.ú. Dalovice,
o možnosti vzdělávání zastupitelů v e-learningovém kurzu,
o další etapě dendrologického průzkumu zeleně v obci,
schváleno bylo rozpočtové opatření č. 9 a rozpočet na rok 2012,
na vědomí se vzalo odevzdání návrhu územního plánu na MMKV
a KÚ KK,
odsouhlasilo se ukončení platnosti OZV č. 8/2011 k 31.1.2012
a nová vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností s platností od 1.2.2012,
odsouhlasila se nová výběrová řízení (okna Na Výsluní 225
a Hlavní 76, střecha ZŠ, asfaltová vozovka Májová a Příční ul.),
schválil se dodatek ke smlouvě o svozu separovaného odpadu
s firmou Resur, odkup několika m2 pozemku od soukromého
majitele v k.ú. Vysoká u Dalovic vzhledem k nutnosti rozšíření
komunikace,
projednalo se nebezpečné ukládání kamenů v okolí vozovky
a neoprávněné zábory částí obecních pozemků.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Od 1.4.2012 bude v obci zastavovat nová autobusová linka Karlovy
Vary – Šemnice a zpět (zastávky: Všeborovice, Dalovice náměstí, dolní
Borská /býv.Dlouhá/, Vysoká - U kapličky, Sedmidomky), pro tento
spoj bude možné použít předplatné jízdenky MHD v K. Varech.
2) Připomínáme, že poplatky za popelnice a za psy je nutné zaplatit
nejpozději do 31.3.2012.
3) K 1. lednu 2012 je v Dalovicích přihlášeno k pobytu:
občanů ČR
1 884
cizích státních příslušníků
70
celkem
1 954
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PORADNA PRO SPOTŘEBITELE
Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí bezplatnou Poradnu
pro spotřebitele
- právní rady z oblasti spotřebitelského práva tel. 299 149 009,
- upozornění na špatné výrobky je na www.nebezpecnevyrobky.cz
- vybrané vzory právních listin jsou na www.dtest.cz
- v případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit e-mailem na:
fialova@dtest.cz nebo sedlakova@dtest.cz nebo tel. 241 404 922
- řadu informací najdete na webu: http://www.dtest.cz/ nebo v časopise
dTest (šéfredaktorkou je JUDr. Ida Rozová)
Česká obchodní inspekce pro Karlovarský kraj – tel. 377 323 596
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VÝLET DO PIVNÍCH LÁZNÍ
Není to tak dlouho, co nám skončilo období pečení, úklidu, shánění dárků.
Starý rok je již dávnou minulostí a tak se nyní opět můžeme věnovat sami
sobě. Po té chaotické době se budeme snažit napravit vše to, co jsme svým
tělesným schránkám napáchali… Zajedeme užít si alespoň něco málo
relaxace a odpočinku do pivních lázní v Chodové Plané.
Vzhledem k tomu, že se paní Zima začíná tvářit, že ještě předvede, co umí,
odvezeme se v pohodlí svých autíček. Z Dalovic vyrazíme na silnici E 442,
poté pokračujeme po E 48. Na výjezdu 131 na 20/E 49 směr Plzeň, Bečov,
Mariánské Lázně. Zhruba po 29 km se dáme na Mariánskolázeňskou silnici
230, která nás dovede po dalších přibližně 30 km k cíli. Tím je pro nás
Hotel U Sládka, kde se pivo nejen pije, ale v pivu se i koupe. Koupele
v pivním moku jsou datovány zhruba před 2 tisíci lety. Z moderního pojetí
jsou „pivní lázně“ velmi mladou rekondiční lázeňskou kůrou. První pravé
pivní lázně v Čechách byly otevřeny na jaře roku 2006 právě v Chodové
Plané. Jedná se o klasickou sedavou lázeň ve složení: voda, minerální voda
IL-SANO 1:1, sedmi druhů speciálních léčivých bylin a jako hlavní přísada
je tmavé Koupelové pivo vyráběné podle chráněné receptury. Lázeň
se provádí v rehabilitační vaně s teplotou rozmezí 34-370C. Nejdůležitější
složkou jsou živé kultury pivovarských kvasnic. Tato procedura je výborná
antistresová terapie, dále má ozdravný účinek na vlasy a pleť, uvolňuje
svaly, prohřívá klouby a komplexně podporuje obranyschopnost těla.
A jaká by to byla lázeň bez sklenice dobře vychlazeného ležáku, který je
podáván jak ke koupeli, tak k následné relaxaci v odpočívárně.
Pro umocnění účinku doporučujeme ještě zvolit uvolňující masáž.
Po příjemném odpočinku můžeme ještě uspokojit naše žaludky a v blízké
restauraci „Ve Skále“ si pochutnat na některé z mnoha nabízených
gurmánských krajových specialit. Zcela zregenerování na těle i na duši
se vrátíme zpět do svých příbytků. Abychom toho viděli z našeho okolí co
nejvíce, cesta domů nás povede na silnici 21 směrem na Těšov, dále
pokračujeme ve směru Mokřina, z kruhového objezdu 1. výjezdem na
nájezd E 48. Přibližně po 24 minutách pokračuje po silnici 13/E 442 směr
Chomutov… ale tady už trasu známe, protože jsme skoro doma…
Zaboříme se do svých oblíbených křesel nebo pohovek a zpátky si
promítneme jaký, že jsme to pěkný den prožili… a zase někdy příště…
Z. Lodrová
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STŘÍPKY HISTORIE
Z historie základních škol (2. díl)
Po skončení II. sv. války v květnu 1945 začali do Dalovic postupně
přicházet čeští učitelé. Za svůj první úkol si vzali vyklidit a vyčistit budovu
měšťanské školy po německých uprchlících, aby v této budově (dnes
budova s knihovnou) mohla být od září 1945 zahájena opět výuka. Práce
musely být přerušeny začátkem července 1945, protože budovu zabrala
Rudá armáda a udělala si tam skladiště věcí po uprchlých a odsunutých
Němcích. Přes opakované žádosti bylo toto skladiště vyklizeno až
v polovině srpna. Důležité bylo, že se hlavní úklid stačil udělat a 7. 9.1945
mohla být opět zahájena výuka v budově měšťanské školy. Vyučovacím
jazykem byla nově čeština. Žáků bylo tehdy 160, z toho 13 dětí Čechů a
Slováků, 6 dětí ze smíšených manželství, 23 dětí antifašistů a 118
německých dětí. Vzhledem k odsunu německých obyvatel se počet žáků
měšťanské školy snížil k 1.9.1946 na 93, z toho bylo 89 Čechů, 1 Slovák
a 3 Němci. V roce 1947 byla budova měšťanské školy opravena nákladem
600 000 Kčs z prostředků ministerstva školství a zemského národního
výboru.
Od 1.9.1948 vstoupil v platnost zákon o jednotné škole a měšťanská škola
(5. – 8. ročník) se nazývala „střední školou“.
K 1.9.1949 se učilo na této škole 124 žáků, z toho 73 dívek a 51 chlapců.
Obecná (národní) škola (1. – 4. ročník) byla od roku 1921 pouze v novější
budově z r. 1908. Po skončení II. sv. války byla výuka na této škole
zahájena 10.9.1945. Do školy nastoupilo 115 žáků převážně německé
národnosti. Vyučovacím jazykem se stala nově čeština. K 1.9.1946
se přihlásilo do národní školy 119 žáků, z toho 74 Čechů a 45 Němců.
K 1. 9. 1949 se hlásilo do této školy 144 žáků, z toho 98 Čechů, 9 Slováků,
23 Maďarů, 11 Němců, 2 Poláci a 1 Bulhar.
Rozhodnutím ministra školství se obecná škola a měšťanská škola
v Dalovicích v roce 1953 spojily v jednu základní osmiletou školu
(žáci 6 – 14 let).
V některých městech byly v tu dobu souběžně se základními osmiletými
školami otevřeny i tzv. jedenáctileté střední školy (žáci 6 – 17 let).
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Dne 8.5.1955 bylo slavnostně otevřeno u dalovické základní školy nově
vybudované hřiště.
Časně ráno dne 18.10.1956 vznikl ve školní budově čp. 140 (novější
budova) požár od nových stojacích kamen. Kamna se rozžhavila natolik,
že začala kolem nich hořet podlaha a kamna se propadla do učebny o jedno
patro níže, kde také začalo hořet. Celková škoda činila cca 100 000,- Kčs.
Výuka nebyla přerušena, pouze musel být změněn rozvrh, protože
2 vyhořelé učebny nebylo možné používat.
O vzniku základních devítiletých škol rozhodlo ministerstvo školství v roce
1960 a dalovická ZŠ se proto od školního roku 1960/61 změnila na ZDŠ.
Žáků bylo v tomto školním roce velké množství, každý postupný ročník
měl 2 –3 třídy. Z tohoto důvodu bylo nutné vyučovat v dopoledních
a odpoledních směnách. Výuka byla navíc komplikována tím, že mateřskou
řečí žáků byla kromě češtiny také slovenština, maďarština, němčina a ještě
řada dalších jazyků.
V roce 1962 učilo na ZDŠ v Dalovicích 27 učitelů v průměru 570 žáků.
Výuka stále ještě probíhala ve dvousměnném provozu. Přístavba školy
nebyla povolena, protože se v příštích letech očekávalo snížení počtu žáků.
V následujících letech opravdu ke snížení žáků došlo – například:
rok 1964 – 513 žáků (26 učitelů), rok 1966 – 453 žáků (21 učitelů), rok
1968 – 391 žáků (19 učitelů), rok 1970 – 286 žáků (15 učitelů) a v roce
1972 – 268 žáků (14 učitelů).
V obecní kronice chybí zápisy za roky 1973 – 1990. Důvodem bylo,
že se kronikář v r. 1974 odstěhoval a nepodařilo se za něj získat náhradu.
Od roku 1976 se Dalovice staly městskou částí Karlových Varů a kroniku
Dalovic nikdo nevyplňoval, proto chybí některé konkrétní informace.
Nicméně ZDŠ v Dalovicích stále existovala a vztahovaly se na ní i všechny
zákony v tom období vydané.
V roce 1976 byla ustanovena základní 10letá povinná školní docházka,
přičemž žáci museli chodit 8 let na základní školu (místo ZDŠ opět ZŠ)
a další 2 roky mohli absolvovat na učňovské, střední odborné škole nebo
gymnáziu.
V roce 1990 byla povinná školní docházka zkrácena na 9 let a do ZŠ
se znova začal postupně zavádět 9. ročník (nejpozději do r. 1996).
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Dalovická základní škola měla ve školním roce 1991/1992 průměrně
280 žáků a na škole vyučovalo 21 učitelů.
Od roku 1993 má základní škola dva stupně. První stupeň je tvořen 1. – 5.
ročníkem a druhý stupeň 6. – 9. ročníkem.
Ve školním roce 1993/1994 bylo na dalovické ZŠ celkem 221 žáků
a ve školním roce 1995/1996 celkem 215 žáků.
Na podzim r. 1995 se na obou školních budovách měnila střešní krytina,
vyměnila se podlaha a izolace tělocvičny.
Během roku 1997 byla přebudována kotelna v budově školy na plyn.
Ve školním roce 1999/2000 měla základní škola 222 žáků, 2004/2005 již
jen 162 žáků a 2009/2010 klesl počet žáků na 146.
Ve školním roce 2008/09 se na ZŠ měnila okna, udělalo se zateplení obou
budov a nová barevná fasáda.
Od 1.7.2010 se součástí ZŠ stala MŠ a vznikl tak nový právní subjekt
„Základní škola a Mateřská škola Dalovice“. Nadále je zřizovatelem školy
Obec Dalovice.
Škola má školní jídelnu a školní družinu.
Přehled ředitelů dalovické školy:
Obecná škola
Marie Horáková 1945 – 1949
Jaroslav Tychtl 1949 – 1953

Měšťanská škola
Vladimír Krůta 1945- 1948
Karel Salaba
1948 – 1952
Leopold Dolíhal 1952 – 1953

Základní škola (osmiletá, devítiletá)
Josef Vinš
1953 – 1958
Vladimír Herting
1958 – 1974
Miloň Černocký
1974 –1982
Eva Poláková
1982 – 1990
Miroslav Kafuněk
1990 – 1997
Libor Uttl
1997 – dosud
J. Zajíčková
Zdroj:
1) Pamětní kniha obce Dalovice
2) Archiv MŠMT – školské reformy
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Dopis čtenářům DL
Vážení čtenáři DL,
velmi mne těší Váš zájem o historii naší obce. Snažím se Vám předat
informace, které mám z kroniky obce a z celé řady dalších zdrojů.
Ne vždy je však můj zdroj přesný nebo úplný, a tak se dovídám např.
od pamětníků další informace. Pro ilustraci uvádím 2 příklady.
V DL č. 9 /2011 jsem na straně 8 psala o historii obecního úřadu podle
obecní kroniky str. 269. Po zveřejnění mě navštívila paní Krausová a řekla
mi, že je vnučkou paní Hyrmanové (v kronice je uvedeno nesprávně
Hirmanové), vyprávěla mi o své rodině, a jak vypadal tehdy byt v 1. patře
OÚ, kde bydlela se svými rodiči až do doby, kdy babička koupila dům
v dnešní Májové ulici. Bylo to velmi zajímavé.
V DL č. 10/2011 jsem na str. 13 uvedla informace, které jsem obdržela
od České pošty. Mimo jiné pošta uvádí, že se do nynější budovy
přestěhovala již v r. 1945. Telefonovala mi paní Václavíková, že tato
informace není správná, protože ona pamatuje poštu minimálně ještě
v r. 1946 naproti přes ulici (dnes v domě s drogerií). Já si myslím, že má
pravdu a že se pošta přestěhovala, i podle názoru dalších pamětníků,
pravděpodobně až v r. 1949.
Velmi si vážím všech důvěryhodných informací od dalovických občanů.
Mám k minulosti Dalovic ještě velké množství materiálů, ale uvítám vždy
jejich doplnění. Potěšilo by mne, pokud byste mi napsali nebo poskytli
informace např. o historii domu (staršího 60 let), kde bydlíte nebo zapůjčili
historickou fotografii z Dalovic. Každý takový materiál je dalším
„střípkem“ do dějin obce.
Děkuji Vám všem za zájem a podporu.
J. Zajíčková

PRANOSTIKY NA LEDEN
Leden studený – duben zelený
Když krtek ryje v lednu, končím zima v květnu
Teplý leden – k nouzi jen krok
Na Sebastiána (20.1.) zima začíná
Prší-li v lednu, bývá drahé obilí
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena
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Měsíčník, 700 ks výtisků,
vychází v měsících leden – červen a září – prosinec
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