DALOVICKÉ
LISTY 5/2021

V dalovické školce to žije, a protože léto, na rozdíl od května,
přeje svatbám, jedna se tu v červnu konala. Přejeme nevěstě,
ženichovi, svědkům i všem svatebčanům všechno nejlepší
a v září šťastný nástup do 1. třídy!

ZASTUPITELSTVO OBCE
Z jednání zastupitelstva obce vybíráme…
Na 27. jednání zastupitelstva dne 12. 7. 2021:
• byla schválena směna části pozemku p. č. 403/1, k. ú. Všeborovice,
potřebná k realizaci cyklostezky na úseku Všeborovice – Šemnice;
• byl schválen záměr pronájmu bytu 1+2 v DPS Sadovská 102 (byt č. 5)
a prodloužení záměru pronájmu dvou bytů 1+1 v DPS – byt č. 2 v Sadovské
100 a byt č. 2 v Sadovské 103;
• byly podány informace o požadavcích vyplývajících z došlých návrhů na
změnu Územního plánu Dalovice;
• byl schválen příspěvek na kulturní akci „Countryáda Karlovarského kraje“;
• byly podány informace o nutnosti změny způsobu platby za svoz komunálního
odpadu vyplývající ze změn legislativy, probíhá příprava obecně závazné vyhlášky;
• byl schválen Dodatek smlouvy o dílo č. 4 k rekonstrukci šaten TJ Čechie – práce
nad rámec SoD (bezbariérové přístupy, změna způsobu likvidace odpadních
vod na základě požadavku vodoprávního úřadu);
• byl schválen finanční dar obci Hrušky, okr. Břeclav, ve výši 100 tis. Kč.

Obec Hrušky na Břeclavsku před tornádem 24. června a po něm…

28. jednání ZO je plánováno na pondělí 6. září 2021 od 18:00.

Postřehy z dotazníku k rozvoji obce – oblast služeb
Děkujeme všem, kteří obětovali pět minut k vyplnění dotazníku. Většina
zúčastněných pochopila smysl průzkumu. Obec potřebuje mít zpracovaný
strategický rozvojový dokument, který je podmínkou případného žádání o dotace
a zároveň slouží jako přehled toho, co se podařilo udělat pro rozvoj obce, a hlavně
toho, co nám v Dalovicích chybí. Každý měl možnost upozornit na to, co ho trápí,
účast však byla přesto velmi malá.
Mezi nejčastěji opakující se nedostatky v oblasti služeb se objevovala chybějící
lékárna a dětský lékař. Návrat lékárny do obce je reálný, je to však spíše na každém
z nás než na obci, aby byla lékárna po otevření využívána a uživila se v konkurenci
řetězců typu lékáren Dr. Max, které do Dalovic, z hlediska kupní síly neatraktivních,
nepůjdou. Návrat dětského lékaře do obce můžeme ovlivnit pouze nabídkou
vhodných prostor pro ordinaci, které bohužel nemáme. Ostatní je na pojišťovnách
a lékařích.
Dalším opakujícím se tématem je bankomat. Umístění bankomatu v obci jsme
se pokusili řešit, ale pro banky je umístění v malé obci neatraktivní a raději volí
umístění bankomatů do supermarketů, kde za den vyberou stovky lidí. Nabízí se
soukromí provozovatelé, ale ti jsou drazí jak pro obec, tak většinou i pro uživatele
karet. Možností jak vybrat peníze v Dalovicích je tzv. cashback, kdy si při platbě
za nákup kartou v COOP můžete vybrat i
potřebnou menší hotovost.
Ostatní návrhy na zlepšení služeb jsou
spíše náměty na podnikatelský záměr
než pro obec. Opakují se např. cukrárna,
bufet, fitcentrum, kino, solárium, dobrá
restaurace, kavárna s hernou pro děti,
sportovní hala apod. Některé z těchto
služeb tu již byly, ale nevydržely.
Často voláte po zlepšení veřejné dopravy,
Vzpomínka na cukrárnu na Hlavní ulici
navýšení spojů. V současné době bude
(před vstupem do areálu ZŠ) v r. 1995
mít obec co dělat, aby se udržel stávající
stav. Dopravní podnik je ve ztrátě a nikdo
neví, kdo rostoucí náklady na provoz zaplatí, protože příjmy dopravní společnosti
se značně snížily. Obec za městské autobusy platí, a to více jak 60 Kč za ujetý km
na území obce. Náklady na km v letošním roce ještě nejsou vyčíslené, ale bude to
o dost více. V minulém roce obec za sedmnáctku zaplatila 611 tisíc Kč. O každý spoj
tzv. modrých autobusů bojujeme, nejčastěji o školní spoje do Ostrova.
JK
(O dalších podnětech z dotazníkového šetření si můžete přečíst v příštím čísle DL.)
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Postupná oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení
Na květnovém ZO bylo odsouhlaseno, že se začne s postupnou obměnou veřejného
osvětlení. Cílem je snížit náklady na elektřinu, jejíž cena stále roste, a snížit náklady
na související opravy.
V roce 2018 byla provedena obměna výbojkových svítidel za úspornější led v Dolní
ulici a ulici Nad Řekou. Akce byla spojena s akcí ČEZ – s přeložkou kabelu nízkého
napětí.
Investice do obměny svítidel byla odkládána do doby, než se vývoj LED svítidel
dostane na úroveň, aby byla zajištěna dostatečná svítivost a zároveň došlo ke
snížení spotřeby. Tato doba již nastala, nabízená svítidla již splňují naše požadavky
a výrobce nabídl obci ve výběrovém řízení 7letou záruku.
Dalším důvodem obměny svítidel je odlehčení zátěže jednotlivých okruhů, snížení
hodnot jističů a tím i úspora na stálých platbách za tzv. rezervovaný příkon.
Jako první úsek byla vytipována část Vysoké, kde docházelo k častým výpadkům
z důvodu přetížení. Další na řadě bude odběrné místo Na Výsluní a ulice Hlavní
a Botanická.
Na hlavním tahu Dalovicemi bude požadováno studenější světlo a vyšší svítivost,
dle norem budou jiným odstínem světla zvýrazněna místa pro přecházení chodců.
Osvětlení v zástavbě bude osazeno teplejším a příjemnějším světlem. Před každým
návrhem řešení probíhá měření výšky lampy VO a vzdálenosti mezi lampami a je
vypočtena potřebná hodnota svítidla. Před převzetím bude provedeno kontrolní
měření intenzity světla, aby byly splněny hygienické normy. Čočky ve svítidlech
jsou tzv. řezané, aby světlo směřovalo požadovaným směrem a bylo omezeno
nepříjemné svícení do oken.
JK

Z-BOX
Mnozí si jistě všimli nově
umístěného Z-boxu vedle budovy
bývalého úřadu. Jedná se o službu
společnosti Zásilkovna, a. s. Od
20. 7. si můžete nechat zaslat
balík do tohoto boxu a vybrat si
ho i v pozdních hodinách, pomocí
přiděleného kódu. Dle zkušeností
okolních obcí si lidé tuto službu
oblíbili, zvláště v době, kdy Česká
pošta omezuje pracovní dobu
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a vstup do budovy je podmíněn rouškou.
Okolí boxu zatím nevypadá vábně, ale je připravena projektová dokumentace na
opravu fasády a rekonstrukci střechy budovy knihovny a ordinace praktického
lékaře. Zároveň dojde k úpravám okolí včetně vykácení nevzhledných tújí a nové
výsadby zeleně. Nezbývá než vyčkat na příští rok.
Během prázdnin bychom rádi opravili nefungující odvod dešťové vody v chodníku,
aby nedocházelo k zatékání pod budovu a opravu fasády bylo možné provést.
JK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výzva k odstranění vozidla
Obec Dalovice vyzývá vlastníka vozidla, které je odstaveno v blízkosti zahrádkářské
kolonie, v ul. Botanická, Dalovice, aby na základě zákona č. 185/2001 Sb. § 3,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odstranil podle § 37 své vozidlo,
nejpozději do: 19. 09. 2021.
Toto vozidlo je neprovozuschopné.
Pokud tak nebude do tohoto
termínu učiněno, bude vozidlo
odstraněno na náklady vlastníka
opuštěného vozidla uvedeného
v registru motorových vozidel.
Jedná se o vozidlo: Opel Combo,
bílé barvy, RZ: 2K69059

Komunální odpad – změna způsobu platby
Od 1. ledna 2022 dojde z důvodu změny legislativy ke změně
způsobu úhrady za svoz komunálního odpadu. 31. 12. 2021 skončí
platnost smluv a úhrada za svoz odpadu bude stanovena obecně
závaznou vyhláškou dle velikosti nádoby na komunální odpad.
Poplatníkem bude každý vlastník nebo uživatel nemovitosti, a to
i rekreačních objektů. V průběhu podzimu bude třeba dostavit se
na OÚ k nové registraci poplatku za odpad.
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Z HISTORIE OBCE DALOVICE – střípek desátý
Mateřská škola a jesle v Dalovicích
Podávání
jídla
na
zahradě mateřské školy,
která byla v Dalovicích
zřízena v září 1929 při
dívčí obecné škole;
foto z 30. let (pohled z
dnešního školního hřiště
přes potok na Borskou
ulici)

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
Masopustní oslavy v MŠ v r. 1933.
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 (dnes sídlo zubního lékaře).
V roce 1950 byla MŠ poprvé otevřená i v měsících červenci a srpnu.
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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.
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
Tzn. kamenná školka, na jejímž místě
budovy čp. 196, a tak se jesle musely
dnes stojí obecní úřad se spol. sálem.
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 svoji 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.
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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 zdravotní sestry se 17 dětmi přestěhovaly do budovy 1. MŠ na Hlavní čp. 82.
Od 1. 3. 1991 došlo ke změně zákona a mateřská dovolená 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, že zde chyběla vlastní jídelna a jídlo se muselo 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.

Proměny MŠ v Májové ulici: r. 1995 – 2006 – 2012
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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 byl Mgr. Bc. Libor Uttl (od r. 2018 Mgr.
Jan Matura). MŠ od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2011 řídila zástupkyně ředitele Mgr. J.
Zelená, od 1. 8. 2011 Š. Frousová a od školního roku 2017/18 řídí MŠ opět Jana
Tichá.
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 byl v r. 2012 50.
Za budovou 2. stupně ZŠ, U Potoka 140, se v letech 2012–2013 vystavěla nová
MŠ. V květnu 2013 se zde konalo slavnostní uvítání občánků a od září už byly obě
třídy zaplněné dětmi. Nová školka
je spojovací chodbou propojena
s budovou 2. stupně ZŠ, a tudíž
i jídelnou, a tak byl vyřešen i problém
s dovážkou jídla. Třetí, předškolní
třída MŠ zůstává i nadále v budově
1. stupně ZŠ, pouze se od září 2014
přesunula z 1. patra do přízemí
(místo obecní knihovny) a v r. 2016
Nová školka zahájila provoz v září 2013.
byly tyto prostory upraveny, aby lépe
vyhovovaly potřebám dětí.
V letošním školním roce měla MŠ 61 dětí.
Zdroj:
1) Kronika mateřské školy 1.–3. díl
2) Obecní kronika Dalovic

(ZAJ, převzato z DL 2/2012, doplněno redakcí)

Obrazová část:
• Kronika jeslí, 1929–1939 (digitalizovaná)
• Materiály OÚ Dalovice – fotoalba
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ŽIVOT V OBCI

26. června přivítal pan starosta Jiří Karas spolu s předsedkyní kulturní komise Lucií
Prokopiusovou nové dalovické občánky. Krásný program si pro ně připravily děti z
mateřské školky. Před pěti a šesti lety byly samy miminky, které jsme na obecním
úřadě vítali, a teď už novým občánkům i jejich rodičům a prarodičům procítěně
zpívaly: „Den je slunečný…, čas jako vítr letí…“ Mnoho očí suchých nezůstalo :-)
O pár dní později byli tito zpěváčci a zpěvačky slavnostně pasováni na školáky
a loučili se se svými učitelkami i školkou.
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30. června dalo sbohem základní škole našich 12 deváťáků. Dívky po prázdninách
čeká Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, Střední
pedagogická škola Karlovy Vary, TRIVIS Karlovy Vary a Integrovaná střední škola
Cheb. Někteří chlapci se rozhodli pro Střední průmyslovou školu Ostrov (tři pro
učební obor a tři pro obor s maturitou) a dva zůstanou skoro doma – na Střední
škole logistické Dalovice.
Jedna žákyně 5. ročníku nastoupí v září na víceleté gymnázium do Ostrova.
Se svou školou se bohužel museli rozloučit i studenti a pedagogové z bývalé
Střední zemědělské školy Dalovice (od 1. 1. 2018
odloučené pracoviště ISŠ Cheb). Pan ředitel Ing.
Zdeněk Perlinger strávil na dalovické „zemědělce“
plných 33 let.
Střední škola logistická také „osiřela“, ale naštěstí
jen na prázdniny. Po nich se žáci zase pustí do
svých projektů. Mezi jejich letošní úspěchy patří
např. 3. místo v celostátním finále jubilejního,
10. ročníku soutěže Finanční gramotnost nebo
Letecké foto SZeŠ z r. 2006
6. místo v soutěži Navrhni projekt, které skupina
studentů vybojovala se svým projektem
"Modernizace
železniční
stanice
Kynšperk nad Ohří". Také letos opět
obhájili titul EKOŠKOLA.

13

Základní
škola
opět
využila
prázdninového volna k rekonstrukci
dalších učeben – v září bude hotová
učebna jazyků, počítačová učebna
a kabinet výchovného poradce včetně
serverovny.

V neděli 11. července se „polouskutečnila“
Countryáda – tentokrát nám však nepřálo
počasí. Odehrály jen dvě kapely, ale Jožin
Band vytrval i nadále – muzikanti se
přesunuli pod schody, kde vydrželi hrát
pro potěšení přítomných až do půl osmé.
Na Zavěšený kafe a Bankrot, na které
kvůli vytrvalému dešti nedošlo, se snad
budeme moci těšit někdy jindy.
V půl třetí ještě všichni doufali,
že déšť přejde…

Počasí se nezlepšilo ani v dalších dnech.
V úterý 13. července zasáhla ve večerních
hodinách celý Karlovarský kraj bouřka se silným deštěm. Na postižených místech
zasahovalo 36 hasičských jednotek, profesionálních i dobrovolných.
V naší obci byla nejvíce postižena Vysoká – ulice Jílová a horní část ulice Borské.
Ve spolupráci HZS KV a JSDH Dalovice se odčerpávala voda ze sklepů a byly
postaveny tři protipovodňové „hráze“
z pytlů s pískem.
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Obecní knihovna

Ani
knihovna
před
prázdninami
nezahálela – proběhlo slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře, a byli úplně první
skupinou, která přišla na besedu do nové
knihovny. Následovala beseda se třídou
nejmenších dětí – broučků a berušek
– z MŠ. Snad už teď budou moci chodit
častěji, aby se s knihovnou a knížkami
pořádně skamarádili.
Aby si děti na knihovnu zvykaly už
odmala, zapojili jsme se již před 3 lety do projektu
Bookstart – S knížkou do života, a tak i letos dostali naši
nejmenší na Vítání občánků i malý „čtenářský dáreček“
- kufřík s leporelem a s pozvánkou do knihovny. První
společné setkání se bude konat v pátek 24. září od 10 do
11 hod. a je určeno pro děti do 3 let a jejich rodiče (příp.
prarodiče).
Po celý červen mohly děti poslouchat pohádku Vnučka
čaroděje Modromíra, nakreslit k ní obrázek a přijít si pro
odměnu. Tento krásný čaroděj je od Xavera Lechnýře z MŠ.

(Placená inzerce)
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Srdečně Vás zveme na
AFTER PARTY po skončení závodu KIWI MUŽ 2021
7. srpna 2021 od 16 hod.
vedle Obecního úřadu Dalovice
Živá hudba a diskotéka až do 22 hod. - skupina Sympaťáci
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