VYDÁVÁ OBEC DALOVICE
ČÍSLO 02/2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V MÁJOVÉ ULICI Č.P. 196 /1

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na lednovém zasedání ZO byl schválen rozpočet obce a rád bych vám
nastínil naše záměry a plány pro rok 2012.
Negativní zprávy o ekonomické situaci jsou slyšet na každém kroku, avšak
vzhledem k tomu, že hospodaření obce bylo i v době ekonomického růstu
střízlivé a obezřetné, můžeme nyní ve zhoršené ekonomické době využít
situaci ve prospěch obce. Proto jsme toho názoru, že nyní je ten správný
čas využít část naspořených rezerv a investovat je do akcí, které by nás
stejně čekali. Z tohoto důvodu je rozpočet sestaven jako schodkový.
Schodek je na dalovické poměry relativně vysoký, avšak v našem případě
a v této době není schodek špatnou zprávou, nýbrž naopak.
Pro tento rok jsou naplánovány v oblasti dopravní infrastruktury
rekonstrukce ulice Letní od křižovatky s Borskou po požární nádrž na
Vysoké, kde bude komunikace rozšířena a přizpůsobena pro obousměrný
provoz.
Na jaře se bude provádět výměna hlavního vodovodního řadu v ulici
Májová a Příční, který financuje VAK a následně bude vyměněn i vrchní
asfalt.
Další investicí roku 2012 by měla být úprava ulic Hlavní a Bohatické tak,
aby došlo ke zpomalení provozu a ke zvýšení bezpečnosti chodců.
U bytového fondu již proběhla výběrová řízení na výměnu oken
panelového domu 224/225 Na Výsluní a na obecním domě na Hlavní 76.
V domech s DPS v Sadovské ulici budou instalovány satelitní rozvody.
První budova Základní školy v Dalovicích dostane novou střešní krytinu,
jelikož současná je v havarijním stavu.
V parku se budou nadále obnovovat parkové cesty především od budoucího
altánu k rybníku u SZeŠ.
Neustále se snažíme využívat dotační možnosti. V současné době žádáme
o dotaci na plánovanou Naučnou stezku kolem Dalovic, na úpravu
prostranství u kapličky na Vysoké, na úpravu válečných hrobů a na obnovu
zeleně nejen v parku, ale v celé obci.

-2-

Projekty, které jsou v současné době v přípravě a k jejichž realizaci dojde
v následujících letech: rekonstrukce ulice Horní; rekonstrukce hřiště
u SZeŠ; odkanalizování Zálesí a především dva stěžejní projekty tohoto
volebního období a to výstavba nové MŠ v areálu ZŠ a vybudování nového
společenského centra v areálu bývalé kamenné MŠ.
Kromě výše uvedeného je samozřejmě řada dílčích malých úprav a oprav,
které postupně vylepšují vzhled naší obce.
L. Kolovrátek

17. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 06.02.2012
Z jednání zastupitelstva obce (dále jen ZO) vybíráme:
byla provedena kontrola usnesení z minulých ZO a konstatovalo se,
že se čeká na výzvu protistrany ohledně vypořádání pozemků fotbal.
hřiště a na výzvu protistrany ohledně kanalizace v ulici Horní, splněna
byla změna telefonního operátora,
na vědomí se vzala zpráva stavební komise,
ZO nemá námitek proti udělení licence k provozování veřejné osobní
dopravy na lince K. Vary – Šemnice,
souhlas byl dán ke stavbě v areálu firmy Bohemia Lignum – S.V.,
souhlas byl dán k uzavření smlouvy o právu k provedení stavby
na pozemku p.č. 408 v k.ú. Všeborovice za stanovených podmínek,
souhlas byl dán ke směně části pozemků p.č. 194 a p.č. 224 v k.ú.
Všeborovice za část pozemku p.č.195/2 v k.ú. Všeborovice,
rozhodlo se o přidělení bytů:
a) č.8, Na Výsluní 225/3 (1+1) panu K.,
b) č.3, Na Výsluní 226/5 (1+2) - po vystěhování nájemníka - paní F.,
c) č.4, Na Výsluní 226/5 (1+3) manželům F. za podmínky doplacení
celého dluhu za bývalou nájemkyni dle splátkového kalendáře,
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rozhodlo se o přidělení garáže č. 8 Na Výsluní,
starosta obce byl pověřen prověřit využívání garáže č. 18 Na Výsluní,
schválil se záměr pronájmu bytu č. 1 (1+1) v DPS Sadovská 100,
schválila se výměna vadných elektrospotřebičů v DPS po revizi,
referentu správy majetku obce se přiznala kompetence posouzení stavu
vybavení bytů v majetku obce a následné pořízení vybavení do limitu
5 000,- Kč,
na vědomí se vzalo přidělení dotací na projekt. dokumentaci od KH-Z,
schválily se žádosti o dotace vyhlášené MMR:
1) Sportovně-relaxační naučná stezka Dalovice,
2) Revitalizace prostranství v okolí kapličky ve Vysoké,
3) Obnova Památníku obětem 1. světové války (na dalovickém
hřbitově) a Pomníku obětem války (v parčíku u OÚ),
schválil se záměr přípravy dotace vyhlášené MOČR „Zabezpečení péče
o válečné hroby a pietní místa“,
rozhodlo se o rozšíření projektové dokumentace na rekonstrukci ulice
Letní pozemek p.č. 288/3 k.ú. Vysoká u Dalovic,
vyhlásili se vítězové výběrových řízení:
1) Dodávka a výměna oken v čp. 224 a 225 Na Výsluní – firma Magic KV,
2) Dodávka a výměna oken Hlavní 76 – firma Magic KV
3) Zednické práce a malování po výměně oken – firma Magic KV
4) Dodávka a výměna střešní krytiny na budově ZŠ – firma Varadi
rozhodlo se o nákupu dalšího vánočního osvětlení v obci,
schválil se technický dozor na stavbu nového společenského centra,
zamítl se záměr prodeje p.č.145, k.ú. Vysoká u Dalovic,
na vědomí se vzala informace o vysílání Českého rozhlasu Plzeň
týkajícího se obce Dalovice,
na vědomí se vzala aktualizace zástavbové studie V Břízkách,
na vědomí se vzala informace o koordinační situaci „odkanalizování“
ulice Zálesí,
na vědomí se vzala informace o vzdělávacích testech pro zastupitele.
schválila se jednotka Sboru dobrovolných hasičů jako organizační složka
obce
odložilo se projednání žádosti č.j.237/12 o právu na umístění a provedení
stavby (nutné je koordinovat plánované projekty)
Další jednání zastupitelstva obce se koná 5. března 2012 od 18.00 h.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
1) Český rozhlas Plzeň vysílal 1.2. a 4.2. rozhlasovou relaci „U vás doma“,
kterou tentokráte natáčel v Dalovicích. Posluchači mohli slyšet starostu
obce Ing. Kolovrátka mluvit o současnosti a budoucnosti obce,
M. Holého o Tvrzišti a Körnerově dubu, Ing. Perlingera o SZŠ,
PhDr. Štrynclovou o SŠ logistické, Š.Frousovou o MŠ a řadu
dalovických dětí a občanů. Velmi nás těší, že toto rozhlasové vysílání
vyznělo pro naši obec velmi pozitivně.
2) Na webu obce Dalovice (v dokumentech) je 1. verze návrhu územního
plánu, který vypracovala pro obec Ing.arch. Kasková. Nyní jde tato verze
k připomínkovému řízení na odbory MMKV a KÚ KK.
Ing.arch. Kasková pak tyto připomínky do ÚP zapracuje a 2.verzi ÚP
předá obci k veřejnému projednání (předpokládáme do června 2012).
3) Připomínáme, že nejpozdější termín úhrady za popelnice a za psy je
do 31. 3.2012.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE INFORMUJE
1) Zápis do mateřské školy v Májové ulici se koná 3. května 2012 v době
od 9 do 15 hodin, srdečně jsou k zápisu zvané děti ve věku 3 – 6 let.
2) Od 10. 2.2012 se každý pátek v době od 15.30 – 16.30 h koná v MŠ
V Májové ulici „Baby club“, který je určen především pro rodiče s dětmi
od 2 let. Cílem je seznámit rodiče a děti s prostředím školky a ulehčit
dětem nástup do MŠ.
Dotazy je možné vyřídit e-mailem (msdalovice@volny.cz),
popř. tel. č. 353 224 579 nebo 773 435 483

PRANOSTIKY NA ÚNOR
Únor bílý – pole sílí.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Když v únoru mráz ostro drží, v březnu dlouho nepodrží.
Na svatého Matěje (24.2) pije skřivan z koleje.
Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DALOVIC
A OKOLÍ“
Naše občanské sdružení, které bylo založeno v r. 2006, si dalo za hlavní cíl
chránit přírodu a krajinu v Dalovicích a okolí.
Pravděpodobně jste nás nejvíce zaregistrovali v souvislosti se snahou
zamezit otevření povrchového dolu na bentonit v horních Všeborovicích
roku 2006. Měli jsme v tom roce a letech následujících řadu jednání
na Krajském úřadě Karlovarského kraje, na Magistrátu města Karlovy Vary
a na Ministerstvu životního prostředí. Jednali jsme také i s řadou
občanských sdružení, zabývajícími se ochranou přírody, která nám poskytla
cenné rady. Snažili jsme se o odpis všeborovického ložiska
a minimálně o odložení těžby v této lokalitě. Našim hlavním argumentem
vždy bylo, že by došlo k nenávratnému poškození krajiny, znečistění
a znehodnocení životního prostředí v horních Všeborovicích a ve Vysoké,
a k nevhodnému vzniku nové průmyslové zóny značného rozměru
ve Vysoké. Chceme, aby Dalovice byly synonymem pro hezké příměstské
bydlení a ne pro obec s těžebními doly. Jsme dosud stále v kontaktu např.
s Obvodním báňským úřadem v Sokolově a situaci kolem všeborovického
ložiska stále sledujeme. Nepodařilo se nám získat zatím odpis ložiska
bentonitu, ale to, že se ve Všeborovicích dosud netěží, považujeme i za náš
úspěch.
Dalšími problémy, kterými jsme se zabývali a zabýváme se, je ložisko
kaolinu ve Vysoké, plánovaný obchvat Karlových Varů, kácení a výsadba
stromů v obci, oddychové zóny v obci, územní plán obce atd.
Není nás v občanském sdružení velké množství a své členy si pečlivě
vybíráme. Dáváme přednost soustavné a pečlivé práci pro občany obce
a nemáme potřebu se stále zviditelňovat. Je však nutné, abyste věděli,
že pokud budete potřebovat něco v souvislosti s ochranou životního
prostředí, můžete se na nás obrátit.
Ing. J. Zajíčková, předsedkyně OS
Kontakt:
OS „Za životní prostředí Dalovic a okolí“,
Prosluněná 104, 362 63 Dalovice
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ČTENÁŘI MAJÍ O OBECNÍ KNIHOVNU ZÁJEM
(1. část)
Statistické údaje o činnosti knihovny mnohé naznačují
Uživatelé knihovny:
Registrovaní uživatelé
- z toho do 15 let

222
120

Návštěvníci celkem
- fyzické návštěvy
z toho - využívající internet v knihovně
- kulturních akcí
- on-line služby- virtuální návštěvy

5 681
5 602
1 125
318
79

Služby uživatelům – výpůjčky:
- celkem
Z toho - dospělí naučná
- dospělí krásná
- mládež naučná
- mládež krásná
- periodika

12 247
818
4 161
2 026
5 242
5 031

Elektronické služby:
návštěvy webových stránek
vstupy do elektronického katalogu - z knihovny
- mimo knihovnu

2 528
99
7

Kulturní a vzdělávací akce:
Akce pro děti

19

Počet hodin pro veřejnost týdně:

10

Stav knižního fondu k 31.12.2011

7 106

B. Kmošková
knihovnice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA A JESLE V DALOVICÍCH
Dne 22.11.1945 byla v Dalovicích otevřena mateřská škola pro děti
ve věku 3 – 6 let. Školka patřila pod správu obecné školy, která pro ni
vyhradila dvě třídy v přízemí budovy. První učitelkou byla Věra Linková.
Počet dětí (českých a německých) se stále měnil. První den přišlo do školky
13 dětí a na konci roku jich bylo 17. V letech 1946 - 1949 byla MŠ vždy
během prázdnin zavřená.
Ve školním roce 1946/47 začínal školní rok v MŠ již s 26 dětmi (všechny
české národnosti) a končil s 28 dětmi.
Ve školním roce 1947/48 začala výuka až 13.11.1947 (učitelka odešla učit
do K. Varů). Nová paní učitelka měla na starosti celkem 35 dětí. Od ledna
1948 byla MŠ nově zavřená v sobotu. Od února 1948 stoupl počet dětí
na 56 a byla přijata druhá učitelka. Část dětí pak v září nastoupila
do 1. třídy, a tak počet dětí opět klesl na 35. Situace se v následujících
letech ještě několikrát opakovala.
Dne 29.5.1949 bylo slavnostní otevření budovy MŠ (dům čp. 196
v Gottwaldové – nyní Májové - ulici, dnešní MŠ ).
V roce 1950 byla MŠ poprvé otevřená i v měsících červenci a srpnu.
Od září 1950 se MŠ osamostatnila a její první ředitelkou se stala Vlasta
Švajdlerová (MŠ řídila až do r. 1964).
Počet zaměstnaných žen v Dalovicích stále vzrůstal a tím také rostly počty
dětí v MŠ a vznikla potřeba zřízení jeslí.
Od září 1951 bylo v MŠ 59 dětí ve 2 odděleních. V budově MŠ se
od 1.11.1951 otevřely také jesle pro děti od 15 měsíců do 3 let. Na začátku
měly jesle 8 dětí a jednu pěstounku.
Budova MŠ byla přeplněná a proto na začátku školního roku 1952/53
rozhodl místní národní výbor, že se MŠ přestěhuje na Hlavní ulici
do čp. 82 (vila patřící dříve porcelánce, tzv. kamenná školka) a jesle
zůstanou v dosavadní budově MŠ. I když MŠ i jesle byly „obecní“, lišily se
v tom, že MŠ byla metodicky řízená odborem školství a jesle odborem
zdravotnictví okresního národního výboru.
V září 1954 bylo v MŠ zapsáno 74 dětí. V jeslích se počet dětí zvýšil
v průměru na 25 a starat se o ně začaly zdravotní sestry.
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V následujících letech se postupně snižoval věk dítěte pro možný příjem
do jeslí, nejnižší povolený věk byl 6 měsíců.
V letech 1955 – 1965 byl průměrný počet dětí v MŠ 60 a v jeslích 25.
V roce 1963 se dělala generální oprava budovy čp. 196, a tak se jesle
musely od března do listopadu přemístit do budovy Pod Strání čp. 141.
Ředitelkou MŠ byla od r. 1964 M. Volková (řídila MŠ do r. 1978).
V září 1965 byla v MŠ nově zřízena tzv. jeslová třída. Jednalo se o děti
ve věku 2 – 3 roky. Tato třída měla režim obdobný jako v ostatních třídách
MŠ, starala se o ně zvlášť vyškolená učitelka a metodicky ji řídil (na rozdíl
od jeslí) odbor školství ONV.
V září 1972 otevřel Zookombinát Dalovice svojí vlastní MŠ v domě
čp. 226 na sídlišti Na Výsluní. Školka byla v prostorách zřízených ze dvou
bytových jednotek. První ředitelkou této 2. MŠ byla M. Wrbiková.
Počet dětí v obecní MŠ se pohyboval v letech 1964 – 1975 kolem 55.
V roce 1976 se Dalovice staly městskou částí Karlových Varů a 1. MŠ
přešla pod správu Městského národního výboru v Karlových Varech.
Během roku 1978 se při plném provozu MŠ na Hlavní čp. 82 provedla
rekonstrukce budovy.
V červnu 1978 se zrušila 2. MŠ patřící Zookombinátu a děti byly od září
1978 zařazeny do obecní 1. MŠ.
V roce 1979 odešla M.Volková do důchodu a novou ředitelkou 1. MŠ
se stala M. Wrbiková (řídila MŠ do r. 1992).
V letech 1975 - 1985 byl počet dětí v MŠ vždy nad 60.
Roku 1986 došlo ke zrušení jeslové třídy pro děti od 2 do 3 let věku v MŠ
a počet dětí klesl na 50.
Porcelánka Epiag otevřela v září 1986 svojí závodní MŠ v Průběžné ulici.
Ředitelkou této nové 2. MŠ byla M. Stehlíková. Maximální počet dětí
v této školce byl 50.
V roce 1990 se Dalovice opět osamostatnily a 1. MŠ přešla zpět pod správu
Obce Dalovice.
V únoru 1991 započala rekonstrukce budovy jeslí v Májové ul. čp. 196,
a proto se zdrav. sestry se 17 dětmi přestěhovaly do budovy 1. MŠ
na Hlavní čp. 82. Od 1.3.1991 došlo ke změně zákona a mateřská dovolená
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se prodloužila do 3 let věku dítěte. Převážná část rodičů této změny využila
a děti z jeslí odhlásila. Jesle byly zrušeny k 31.3.1991.
Od 1.5.1992 se stala novou ředitelkou 1. MŠ M. Nýdlová. V září 1992
se 1. MŠ přestěhovala do budovy bývalých jeslí v Májové ul. čp. 196.
Nevýhodou tohoto místa bylo a je, že zde není vlastní jídelna a jídlo se
od té doby musí dovážet ze školní jídelny ZŠ.
V letech 1991 – 1994 se počet dětí v 1. MŠ pohyboval kolem 50.
V prosinci 1993 odešla ředitelka 2. MŠ (v Průběžné ul.) M. Stehlíková
do důchodu a novou ředitelkou se stala I. Hynštová. Počet dětí byl r. 1993
v této závodní školce 25. Od 1.6.1994 byla 2. MŠ na základě rozhodnutí
Školského úřadu v K. Varech organizačně zařazena pod 1. MŠ v Májové
ulici a budova s pozemky 2. MŠ v Průběžné ul. byla převedena na Obec
Dalovice.
Počet dětí v obecní MŠ byl v letech 1994 – 1995 celkem ve 2 budovách
(Májová ul. a Průběžná ul.) kolem 70, v roce 1996 pak poklesl na 54
a ke dni 1.9.1997 se do MŠ přihlásilo jenom 40 dětí. Z tohoto důvodu
rozhodlo zastupitelstvo obce zrušit od září 1997 MŠ v budově v Průběžné
ulici.
V letech 1997 – 2009 bylo v MŠ průměrně 40 dětí.
Roku 2009 se uskutečnila rekonstrukce budovy MŠ (zateplení budovy,
výměna oken, nová fasáda), která byla hrazena převážně z dotací EU.
K 31.12.2001 odešla do důchodu ředitelka MŠ Milada Nýdlová. Ke dni
1.1.2002 byla jmenována novou ředitelkou Jana Tichá, která řídila MŠ
do 30.6.2010, kdy na vlastní žádost ukončila pracovní poměr.
Od 1.7.2010 se sloučila ZŠ a MŠ v jeden právní subjekt s názvem
„Základní škola a Mateřská škola Dalovice“, kde ředitelem je Mgr. Bc.
Libor Uttl. MŠ od 1.7.2010 do 31.7.2011 řídila zástupkyně ředitele Mgr.J.
Zelená. Od 1.8.2011 řídí MŠ vedoucí učitelka Š. Frousová.
V září 2009 byla zřízena kromě 2 tříd MŠ se 32 dětmi ještě jedna další, tzv.
předškolní třída se 17 dětmi a tím se počet dětí zvýšil na 49. Počet dětí
v MŠ je současnosti 50.
J. Zajíčková
Zdroje:
Kronika mateřské školy 1. - 3. díl
Obecní kronika Dalovic
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Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 18653
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