DALOVICKÉ
LISTY 3/2021

I letos jsme se museli obejít bez společného stavění obecní máje.
Přinášíme alespoň fotograﬁi „Eine Maibaumfeier in Dallwitz“ z obecní kroniky z r. 1927.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 25. jednání zastupitelstva dne 19. 4. 2021:
• Byla schválena nabídka firmy Stabia, s. r. o., na rekonstrukci tribuny TJ Čechie,
• byla schválena nabídka na zpracování projektové dokumentace
(ve fázi studie vč. rozpočtu) na bytový dům pro seniory v Májové ulici,
• byla schválena smlouva o poskytování sociálních služeb s Městským zařízením sociálních
služeb, p. o., se sídlem Východní 621/16, Karlovy Vary (více s. 9).
26. jednání ZO je plánováno na pondělí 24. května 2021 od 18:00.
Odpadové hospodářství – bude se opět zdražovat?
Na přelomu roku vstoupila v platnost nová legislativa v odpadovém hospodářství. Obec
má novou obecně závaznou vyhlášku „O stanovení obecního systému odpadového
hospodářství“. Hodně občanů je znepokojeno neustálým zdražováním cen za svoz
komunálního odpadu. Co nás k tomu vedlo? Systém v obci je nastaven tak, aby byl
motivační, nutil více třídit a produkovat co nejméně komunálního odpadu. Dle platné
legislativy jsou dvě možnosti vybírání poplatku. Buď stanovit poplatek za osobu, anebo
tzv. poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Maximální výše poplatku
z nemovité věci je pak limitována zákonem buď na 6 Kč/kg, nebo na 1 Kč/litr odpadu. Obec
zvolila obdobnou cestu jako dosud, poplatek stanovit dle velikosti nádob v litrech.
Každý vlastník nemovitosti má tedy možnost si stanovit výši poplatku dle velikosti nádoby
a četnosti svozu. Např. u týdenního svozu 80litrové nádoby je maximální výše poplatku až
4160 Kč (u nás letos 2240 Kč).
Proč se tolik zdražuje? Stát se zavázal ukládat každý rok méně odpadu na skládkách, a proto
se každým rokem budou zdražovat poplatky za uložení odpadu. O kolik záleží na obcích.
Výše poplatků je omezena množstvím odpadu na občana.
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V tabulkách je vidět, kolik se za uložení odpadu platí, pokud se vejdeme do limitu (řádek
zbytkové odpady). Cena za 1 t, pokud překročíme limit, je v řádku využitelné odpady.
V horní tabulce je limit na občana hlášeného v obci. Letos 200 kg, příští rok 190 kg, limit
se stále snižuje. Naši obec velmi znevýhodňuje neodpovídající počet obyvatel hlášených
k pobytu (1989), kdy hodně lidí je hlášeno stále na jiné adrese, a ne u nás v obci, kde
produkuje odpad. Dalším problémem je, že systém odpadového hospodářství povinně
zajišťuje likvidaci odpadů pouze od fyzických osob. Právnické i podnikající FO by si měly
dle zákona o odpadech zajistit smlouvu ne s obcí, ale přímo se svozovou společností (např.
Marius Pedersen, a. s.), čímž by se vyprodukované množství odpadů v obci snížilo.
Za minulý rok se v obci vyprodukovalo 340 t komunálního odpadu, což je cca 170 kg
na občana. Pokud se situace nezlepší, již v roce 2024 budeme místo 500 Kč za odpad
uložený nad limit platit 1250 Kč, o rok později 1500 Kč.
Drobný stavební odpad – limit na jedno uložení 100 kg
Fyzickým osobám s pobytem v obci (nutno předložit OP) je umožněno na sběrném dvoře
odložit tzv. drobný stavební odpad. Důsledně se však bude dohlížet, aby se ukládal pouze
čistý stavební odpad bez obalů, lepenky, plastů apod., aby se mohl odvézt k recyklaci,
a ne na skládku. Nově je stanoven limit při odložení odpadu 100 kg na občana. Pokud bude
odpad obsahovat něco, co do něj nepatří, nebude převzat.

Separovaný odpad – pouze pro fyzické osoby
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. Od podnikatelů tříděný odpad převezme přímo firma RESUR v Otovicích, a ještě
jim vystaví potřebný doklad o likvidaci.
JK
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Výstavba zázemí stavební ﬁrmy v lokalitě u viaduktu
V souladu s platným územním plánem, ve kterém je v pásmu podél železniční tratě navržena
drobná výroba, a na základě vydaného stavebního povolení dojde k zahájení výstavby
nové přístupové komunikace a zasíťování parcely p. č. 477, k. ú. Dalovice. Stavba obsahuje
objekty: Komunikace, Vodovod, Elektro, Splašková kanalizace, Dešťová komunikace
a Plynovod.
Následně bude probíhat postupná výstavba menších výrobních a obchodních hal
s kancelářským příslušenstvím a na části pozemků bude zázemí a deponie stavební firmy.
Vzhledem k značnému procentu plošného znehodnocení pozemků ochrannými pásmy
vedení ČEZ a Gas Net, tak můžeme vyvrátit fámu o výstavbě velkého logistického centra,
které zde bylo v minulosti skutečně plánováno. Původně zde měl stát nový závod podniku
Karlovarská Becherovka.
Pozemek je dnes v soukromém vlastnictví, investorem je majitel, který na své náklady
neustále likviduje černé skládky komunálního odpadu, starého nábytku a pneumatik,
naposledy v úterý 20. 4. 2021. Upozorňujeme, že i složený stavební materiál je soukromým
majetkem.
JK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Plánované odstávky elektřiny
Společnost ČEZ ukončuje informování o plánovaných odstávkách
elektřiny formou vylepovaných letáků. Aktuální informace o odstávkách
v naší obci můžete sledovat na stránkách obce - www.ou-dalovice.cz
Případně si na stránkách ČEZ (https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba)
můžete zřídit zasílání informací o odstávkách na vaší adrese (e-mailem
nebo sms).

Vítání občánků
Bude-li nám počasí a celková situace přát, uskuteční se letošní
Vítání občánků oproti zažité tradici venku vedle obecního úřadu,
a to až ve druhé polovině června. O přesném termínu budou
přihlášení včas informováni. Proto vyzýváme rodiče dětí narozených
od 1. dubna 2020 do 31. března 2021, kteří tak ještě neučinili, aby
se co nejdříve přihlásili na OÚ (formulář je na webu obce). Pro
malé občánky jsou připraveny drobné dárky, pamětní medaile,
focení, finanční dar a pro rodinné příslušníky malý kulturní program
v podobě krátkého vystoupení dětí z MŠ.
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek osmý
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.
Perokresba © Miroslav Vomáčka
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 znalostí
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.
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,
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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 (dnes nízká
budova vlevo před vchodem do areálu ZŠ – pozn. red.), který původně patřil k panství.
Škola na tomto místě zůstala až do r. 1885.
Pohled na střední
část Dalovic, vpravo
budova školy (dnes
1. stupeň), vlevo za
stromem tehdy ještě
patrový dům čp. 26,
kde škola sídlila 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 I. stupně) s 6 třídami
a služebním bytem.
6

Měšťanská a národní škola v r. 1930

V průběhu dalších 20 let se
počet žáků rozšířil natolik,
že v letech 1907-1908 musela
být přistavěna další, 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).
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 česko-německých 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
7

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.
Zdroje:
1) materiály ze Státního okresního archivu v K. Varech
2) materiály ze soukromého archivu J. Zajíčkové
3) archiv MŠMT – školské reformy

(ZAJ, převzato z DL 10/2011)

Školní fotograﬁe chlapců 2. třídy z obecné školy chlapecké ve školním roce 1931-1932

Obrazová část:
• PhDr. Jaroslav Fikar: Karlovarská předměstí 2, Karlovy Vary 2016.
• Kronika obecné školy chlapecké 1931-1945 (digitalizovaná)

8

Nové sociální služby

Nově v naší obci mohou občané využít sociálních služeb Městského
zařízení sociálních služeb K. Vary, se kterým byla navázána spolupráce
(obec bude přispívat na obědy 18 Kč).
Městské zařízení sociálních služeb K. Vary nabízí individuální pomoc
seniorům, nemocným či tělesně postiženým v jejich přirozeném
prostředí pomocí pečovatelky.
• Pečovatelská služba může být poskytnuta každý pracovní
den od 07:00 do 15:30.
• Na základě individuální dohody lze poskytnout
pečovatelskou službu až do 22:00, a taktéž ve dnech
pracovního volna a o svátcích.
• Je možné domluvit dovážku obědů z Jídelny Zlatá Kotva
s možným výběrem diet. Tyto obědy se poskytují po celý týden i o svátcích.
Středisko pečovatelské služby
Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary
Vedoucí pečovatelské služby: Mgr. Karin Sasáková
352 644 922, 602 371 982, e-mail: vedouci.ps@kv-mzss.cz

(Placená inzerce)
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TJ ČECHIE DALOVICE
Ačkoliv to občas za okny nevypadá, své vlády už se ujalo jaro, které je pro sport radostným
obdobím. Po zimě začínají sportoviště pomalu ožívat.
Přestože rok 2020 sportu moc nepřál a na hřištích našeho klubu se toho moc neudálo, měli
členové výkonného výboru napilno. Jako každý jiný rok, v němž se podařilo zajistit finanční
podporu z různých dotačních titulů institucí na obecní, krajské či státní úrovni, se musely
dotace na přelomu roku vyúčtovat a jejich proinvestování v daném účelu prokázat. Bylo
zapotřebí uzavřít hospodaření spolku, provést inventarizaci majetku, budovat plány na rok
příští a podle nich pak podat žádosti v konkrétních dotačních titulech. Nyní můžeme jen
doufat, že nějaké plnění obdržíme.
Bohužel rok 2021 nezačal o moc lépe. Asi nejvíce pandemie koronaviru zasáhla oddíl
kopané. Z důvodů opatření vydaných pro zamezení šíření nemoci COVID-19 se nedohrála
sezóna 2019/2020 a započatá sezóna 2020/2021 byla v říjnu opět zastavena. Rozhodnuto
bylo, že se pro zápasy nesehraných podzimních kol najdou nové termíny, avšak aby se
mohlo navázat s jarní částí, muselo by se začít hrát již v únoru. Vzhledem k nepříznivé
situaci k tomuto kroku nedošlo a plány vzaly za své. Snad nastavené podmínky brzy dovolí
trénovat bez výrazného omezení a spustit soutěžní utkání.
Rádi bychom započatou sezónu dohráli. K tomu je ale zapotřebí, aby byl dodržen platný
soutěžní řád. Ten říká, že musí být odehrána více než polovina zápasů, tj. dohrát všechny
zápasy podzimního kola a minimálně jeden zápas kola jarního.
V tomto směru jsou na tom nejlépe naši nejmenší fotbalisti. Ti se určitě můžou těšit, že si
ještě zakopají. Vzhledem k tomu, že jich ve skupinách není tolik, zbývá jim z podzimního
kola dohrát jen jeden zápas, a to s TJ Sokol Bečov/Útvina v Okresním přeboru starších
přípravek, s FK Ajax Kolová/Pila v Okresním přeboru mladších přípravek a pak by se mohli
vrhnout na zápasy kola jarního.
Hůř na tom jsou dorostenci hrající krajskou soutěž i muži hrající okresní přebor. Aby bylo
dostáno soutěžnímu řádu, museli by, vzhledem k většímu počtu registrovaných družstev
v kategorii, začít o víkendu 15.-16. května.
Dorostenci se v podzimním kole na hřišti už nepotkali s chlapci z klubu TJ KSNP Sedlec,
TJ Lomnice, TJ RZ Abertamy/Merklín, SK Dolní Rychnov/FK Olympie Březová u Sokolova
a TJ Sokol Stará Voda/Lázně Kynžvart.
Muži zas již nestihli poměřit své síly s týmem FK Ajax Kolová, Sokol Žlutice B, FK Verušičky,
Sokol Pernink a TJ Jáchymov.

10

Takže uvidíme, zdali bude možnost sejít se při utkání alespoň na „domácím“ hřišti, kterým
je, připomínám, po dobu rekonstrukce našich fotbalových kabin, hřiště TJ Lokomotiva
Růžový vrch.
A když už byla zmíněna rekonstrukce
fotbalových kabin, rádi informujeme, že
firma provádějící jejich rekonstrukci – STABIA,
s. r. o., neusnula na vavřínech a od září 2020,
kdy jí byla „stavba“ předána, na ní víceméně
bez přestávky pracuje. Dříve než napadl

sníh, stihli stavbaři provést hrubou stavbu,
osadit stavební výplně, během zimy
provedli rozvody vody a topení a nyní se
začaly dělat podlahy a fasáda, jak jinak než
v obecních barvách.
A jaké jsou vyhlídky u ostatních oddílů?
Tenisové kurty by měly být již začátkem
května připraveny pro přivítání vyznavačů
bílého sportu z řad našich členů, ale i široké
veřejnosti. Nicméně jarní část oblíbené
tenisové školičky, stejně tak tréninky
starších žáčků, zatím plánovány nejsou.
Družstvo mužů a žen volejbalového oddílu mají, vzhledem na platící vládní opatření, účast
v soutěžích zatím v nedohlednu, stejně tak, jako naši šipkaři.
Kateřina Pechová, TJ Čechie Dalovice, spolek

Kulturní komise
Vzhledem k bezpečnostním opatřením k zamezení šíření COVID-19 se i tento rok zatím
všechny plánované akce musely zrušit. Nikdo nyní nedokáže odhadnout, kdy bude možné
se opět hromadně sejít, ale doufáme a těšíme se, že se snad opět setkáme začátkem září
na Körnerových slavnostech.
(L. Prokopiusová)

Obecní knihovna je opět otevřena:
PONDĚLÍ a ČTVRTEK:
9-11 hod. a 12-17 hod.
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