DALOVICKÉ
LISTY 4/2021

V této době je snad víc než kdy jindy důležité zaměřovat
se na to hezké a povzbudivé. Není toho vůbec málo –
naopak. Teď, kdy příroda bují životem a nám se do žil vlévá
optimismus, je poměrně snadné všímat si krásy kolem
sebe. Pojďme zkusit zachytit každý den alespoň jednu věc,
která nás potěšila - do deníku, diáře nebo si třeba můžeme
vytvořit vlastní „album radosti“ v mobilním telefonu.
Budeme rádi, pokud se s námi o své „úlovky všedních
zázraků“ podělíte a pošlete nám je do redakce – ty nejhezčí
zveřejníme a odměníme.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…

Na 26. jednání zastupitelstva dne 24. 5. 2021:
• byla projednána petice k bezpečnosti v chatových osadách a vodáckém
tábořišti v souvislosti s provozem cyklostezky;
• byl schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 334/1, k. ú. Dalovice;
• byl schválen záměr pronájmu 2 bytů 1+1 v DPS – byt č. 2
v Sadovské 100 a byt č. 2 v Sadovské 103;
• bylo schváleno umístění Z-BOXU společnosti Zásilkovna, s. r. o.,
vedle budovy knihovny a praktického lékaře, Hlavní 99;
• byl schválen dodavatel nábytku do odborných učeben ZŠ a MŠ Dalovice –
spol. Hilbert Ateliéry, s. r. o.;
• byla schválena nabídka na opravu střechy požární zbrojnice – Petr Vlček,
Ostrov;
• byla projednána potřeba úpravy stávajícího sjezdu na místní komunikaci
v Dolní ulici z důvodu zajištění bezpečnosti při výjezdu od opětovně
zprovozněného zahradnictví;
• byla schválena nabídka na obměnu 56 ks lamp veřejného osvětlení –
HDT impex, s. r. o. V 1. etapě proběhne obměna přetíženého odběrného
místa v Sadovské, Spádové, Jílové a Rovné ulici a části ul. Borská. V případě
spokojenosti se bude pokračovat postupně v dalších částech obce. Cílem je
snížení nákladů na osvětlení a zvýšení spolehlivosti. Byla vybrána nabídka
se 7letou záruční lhůtou.
27. jednání ZO je plánováno na pondělí 12. července 2021 od 18:00.

Co bude s areálem končící SZeŠ v Dalovicích

Jak jsme již avizovali, v červnu končí v Dalovicích svou činnost střední zemědělská
škola, která byla před dvěma roky sloučena s Integrovanou střední školou v Chebu.
Majetek ve vlastnictví Karlovarského kraje, do kterého patří dvůr areálu dalovického
statku, Starý zámek, botanická zahrada, vila Chigirinsky a řada pozemků v katastru
obce Dalovice, které byly využívány především pro praktickou výuku, hledá své
využití.
Vznikla pracovní skupina, která se zabývá možnostmi využití tohoto majetku.
Jistý je zatím pouze osud budovy bývalého internátu, který bude rekonstruován
a adaptován na ubytování rodin z dětského domova Ostrov. Budova je již ve správě
nového uživatele a probíhá výběrové řízení na stavební práce, které by měly být
zahájeny v létě.

Následující postup byl rozdělen do tří
etap. V první se bude řešit optimální
oddělení dětského domova a botanické
zahrady, zajištění samostatnosti obou
subjektů. Ve druhé etapě se bude
hledat optimální využití budovy Starého
zámku. Uvažuje se o vybudování
spolkového domu, sídla neziskových
organizací různých zaměření. Do třetí
Vila Chigirinsky s botanickou zahradou
etapy, která bude pro obec zásadní, je
zařazeno
hledání
využití
bývalého
areálu
statku,
hospodářského dvora včetně budov a pozemků.
Obec má zájem o část dvora pro vlastní využití, do
myšlenky vznikajícího Krajského ekologického centra
zapadá možnost vybudování ukázkového sběrného
dvora, který by provozovala obec a zároveň by sloužil
výuce. V současnosti se připravuje studie, která by
Starý zámek - nyní ještě SZeŠ
budoucí využití majetku nasměrovala. Zastřešujícím
koordinátorem je Karlovarský kraj, po vypracování studie se budou hledat finanční
prostředky na realizaci.
JK

Realizace plánovaných oprav až v roce 2022

Do rozpočtu na letošní rok byla zahrnuta plánovaná rekonstrukce mostu v ulici
Široká a úprava ulice Prosluněná na obytnou zónu. Vzhledem k protahujícím se
přípravám projektů, kdy oba teprve půjdou do stavebního řízení, se realizace obou
akcí přesune na příští rok. Oprava mostu přes Vitický potok, na hlavním průjezdu
obcí, se neobejde bez dopravních omezení. Úplně uzavřít most nelze a oprava se
bude muset dělat po půlkách, kdy provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu.
Je třeba dodržet technologické postupy a čas na opravu se odhaduje pro každou
polovinu na tři měsíce. Je vhodné začít na jaře, aby obě etapy na sebe navazovaly.
Po obdržení stavebního povolení a stanovení dopravně inženýrských opatření se
bude zakázka soutěžit, tak aby bylo na jaře vše připraveno.
Ke zdržení příprav došlo také v Prosluněné ulici, kde je třeba na jedné části
dotčených pozemků nejprve vyjmout pozemek z funkce lesa, a následně půjde
projekt do stavebního řízení. Pokud bude mít někdo z obyvatel zájem o nahlédnutí
do projektové dokumentace ještě před zahájením řízení, je možné po domluvě se
starostou nahlédnout do PD na obecním úřadě. Celý projekt byl již projednáván
v roce 2014 a došlo pouze k drobným úpravám.
JK
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vítání občánků

Letošní Vítání občánků (narozených od
1. 4. 2020 do 31. 3. 2021) se uskuteční
26. června od 10:00 v „amfiteátru“ vedle
obecního úřadu.
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek devátý
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 1. stupně) 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).

Foto z 50. let 20. stol.
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V některých městech byly v tu dobu souběžně se základními osmiletými školami
otevřeny i tzv. jedenáctileté střední školy (žáci 6–17 let).
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 dvě 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
Foto ze školní kroniky - budovy školy před generální
– 513 žáků (26 učitelů),
opravou, 2. pol. 60. let
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 ni i všechny zákony v tom období
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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).

V roce 1995

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.

Foto ze školní kroniky - budovy školy po generální
opravě na podzim 1968

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

Rekonstrukce - Karlovarský deník, 22. 4. 2009
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Současnost - červen 2021

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, okr. K.
Vary, příspěvková organizace“. Nadále
je zřizovatelem školy Obec Dalovice.
Škola má školní jídelnu a školní družinu.
Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje
ZŠ 184 žáků. (doplnění red.)

Přehled ředitelů dalovické školy:
Obecná škola
Marie Horáková		
Jaroslav Tychtl		
Leopold Dolíhal		

1945 - 1949
1949 - 1953
1952 - 1953

Měšťanská škola
Vladimír Krůta		
Karel Salaba		

1945 - 1948
1948 - 1952

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 - 2017
Jan Matura
od 2018 dosud (aktual. red.)
Zdroj:
1) Pamětní kniha obce Dalovice
2) Archiv MŠMT – školské reformy

(ZAJ, převzato z DL 1/2012)

Obrazová část:
• materiály OÚ Dalovice (fotoalbum, novinové články)
• Školní kronika Obecné/Národní školy v Dalovicích, 1945 - 1951
• Školní kronika Měšťanské školy v Dalovicích, 1945 - 1973
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(Placená inzerce)
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V létě se na vás těšíme na sportovně-kulturní akci, na níž se podílí i naše obec.
Jste srdečně zváni.
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Obecní knihovna

Jako dárek k MDD si děti mohou po celý
měsíc užít cestu domů ze školy nebo školky
s pohádkou o vnučce čaroděje Modromíra.
Každý den najdou na okně vedle vchodu do
budovy knihovny QR kód s audio nahrávkou
jedné kapitoly této pohádky.
QR kódy je možné získat i zpětně – přímo
v knihovně nebo na webu knihovny, a to až
do konce června, kdy končí jejich platnost.
K vyslechnuté pohádce děti mohou
namalovat obrázek a přinést ho ve středu
30. června od 7:30 do 15:00 do knihovny,
dostanou malou odměnu.

(M. Slevinská, knihovnice)

Prázdninový provoz knihovny
od 1. 7. do 31. 8. 2021 bude otevřeno v tyto dny:
pondělí
12. 7.

čtvrtek
15. 7.
22. 7.

19. 7.

12. 8.
19. 8.

9. 8.
16. 8.
30. 8.

od 2. 9. otevřeno v běžném režimu
vždy 9:00-11:00 a 12:00-17:00.
Knihy vypůjčené v červnu se automaticky prodlužují do 2. září.
POZOR – v pondělí 28. června bude otevřeno jen do 15:30.

Pozvánka na Countryádu

V neděli 11. července od 15 hod. se v „amfiteátru“ vedle
OÚ koná Countryáda. Pět kapel vám bude hrát k tanci,
poslechu a pro dobrou náladu. Těšíme se na Vaši účast.
(L. Prokopiusová)
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